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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 29 000 domácností 

BARDEJOVSKO
SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO

Č. 7 / 15. FEBRUÁR 2019 / 23. ROČNÍK
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N a š a   18. s e z ó n a

C H O R V Á T S K O 
P o d s t r a n a

First Minute 5% / lôžko 
do 28.2.2019 pri platbe 100% ceny zájazdu.

NEVÁHAJTE – v júlových termínoch 
UŽ IBA niekoľko izieb!!! 

V zastúpení CK: KOALA TOURS, Ferrotour, HYDROUTOUR,
 Solvex, Jazzwelt, GLOBTOUR...

Daniel Čupa – BUS TRANS, Kláštorská 12, BJ
www.bustrans.sk, info: 00421 911 784 888
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OPRAVÍM VÁŠ 
POČÍTAČ
Preinštalovanie Windows
Prečistenie a opravy

Aj u Vás doma
0903 539 712
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facebook: Edymax Kickboxing Bardejov

1. TRÉNING ZADARMO
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NOMITO 
AUTOŠKOLA

Nad Extratechom, Bardejov, pri SAD
asnomito@gmail.com

25.02.2019 

začiatok kurzu

Novotný Andrej  
0907 923 974

akcia - 590€ za kurz
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Máme radi Leto, slnko, more..
First moment

Bulharsko - Primorsko
2 dní / 10 dní pri mori (odchod z BJ)

penzióny najviac 150 m od pláže
termíny: 28.6.-9.7. a 21.8.- 1.9.2019

222,- € komplet cena / os.
penzióny hneď pri pláži, výhľad na more

240,- € komplet cena / os

Kampánia - s kúpaním v mori
Rím - Neapol- Pompeje - Capri, ostrov... polpenzia,

7 dňový poznávací zájazd
termín. 3.- 9.6. 2019

Rím - Neapol- Pompeje - Capri, ostrov
polpenzia, hotelové ubytovanie

cena: 410,- € / os.

Jednodňové výlety
Hrebienok - Ľadový dóm

termín: 2.3.2019
cena : 12,- €

Miskolc Tapolca - jaskynné kúpele
termín: 16.3.2019

cena: 15,- € + vstup

Chorvátsko, Bulharsko, Turecko, 
Taliansko a iné...

letecká,autobusová a individuálna doprava

0915 154 585
NON-STOP

predajné miesto:

CK Rebeka, 
PARTIZÁNSKA 45 info

www.ckrebeka.sk
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Spracovanie 
DAŇOVÉHO
PRIZNANIA

Typ A, zo zamestnania
Cena 10 €

0944 472 993
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V súčasnosti pripravujem pre našu 
školu klasifikačný poriadok, študujem 
si metodické pokyny na hodnotenie 
žiakov a vôbec sa zamýšľam nad hod-
notením študijných výsledkov. Hľa-
dám spôsoby, ako správne nastaviť 
hodnotenie v rámci malých možností, 
ktoré ponúka legislatíva. Zmena v prí-
stupe k hodnoteniu musí byť väčšia. V 
odbornej spoločnosti sa často spomí-
na rezignácia na hodnotenie. S tým sa 
nemôžem stotožniť. V profesionálnom 
živote, na ktorý žiakov pripravujeme, 
sa budú stretávať s mnohými podo-
bami hodnotenia, neraz závažnejšími 
ako známka. Preto je nutné žiakov na 
ne pripraviť. V škole 21. storočia ide o 
spôsob.  

Súčasné hodnotenie je 5-stup-
ňové, teda udeľujú sa známky. V sú-
časnosti je snaha objektivizovať hod-
notenie, no popri rôznych formách 
overovania vedomostí je to skoro ne-
možné. To by museli školám vypraco-
vávať profesionálne testy zo všetkých 
predmetov, ktoré by v pravidelných in-
tervaloch určovali výslednú známku 
a ostatné formy skúšania by boli len 
doplnkové. Keďže sme na Slovensku, 
nemožno očakávať takéto finančne 
náročné riešenie. Reálnejšie by bolo 
viesť výsledky žiakov v percentách, 
čím by sa vyhlo konfliktom typu: Je 
to dvojka alebo trojka? Koľko mi chý-
ba do jednotky? Isto by sa odstránil aj 
strach pred známkou. Okrem toho sú 

percentá presnejšie a žiak vždy vie, na 
čom je. Za percentá hovorí aj fakt, že 
celoslovenské testovania a maturitná 
slohová práca sú nimi hodnotené a 
funguje to.

Často sa spomína aj slovné hod-
notenie, ktoré je náročnejšie pre uči-
teľa, ale má výpovednejšiu hodnotu, 
no subjektivitu neodstraňuje. Vo veľ-
mi obmedzenej miere ho možno aj v 
dnešnom stave využívať na I. stupni. 
Problémom je, že v slovenskom systé-
me ho treba transformovať na znám-
ky pri prechode žiaka na inú školu. 
Nemali by sa však klásť prekážky vo 
využívaní neznámkového spôsobu 
hodnotenia za predpokladu stanove-
nia minimálnych pravidiel jeho vyu-
žívania. 

Hodnotenie žiakov je každým 
polrokom príčinou konfliktov a prob-
lémov. Dá sa, a dovolím si povedať 
jednoducho, nastaviť tak, aby sa 
zohľadnila nová situácia v školstve a 
využili sa efektívnejšie spôsoby, kto-
ré by predchádzali mnohým chybám 
v súčasnom stave. Školskí úradníci, 
ktorí často nevnímajú kontext škol-
stva, resp. nemajú priamu skúsenosť 
s ním, však často nemajú vôľu veci 
koncepčne meniť. Ak by sa k legislatí-
ve pripustili učitelia z praxe, došlo by 
k zmenám, ktoré by prospeli žiakom. 
Nielen v oblasti hodnotenia. 

Hodnotenie v škole

» Ján Papuga 
riaditeľ ZŠ
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        www.habj.edupage.org        054/488 51 26        e-mail: skola@habj.sk

Hotelová akadémia Jána Andraščíka
Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov

V školskom roku 2019/2020 ponúka:

Prihlášky na štúdium si môžete vyzdvihnúť na sekretariáte školy 
alebo prostredníctvom e-mailu na adrese: skola@habj.sk

Dĺžka štúdia: 

2 roky
Forma štúdia: 

externá 
Podmienky prijatia: 
bez prijímacích skúšok
Absolvent získa absolventský diplom 
s právom používať titul „diplomovaný 
špecialista“ („DiS“)

Uplatnenie absolventov v špecializácii 
spracovania účtovníctva a daní

ŠTÚDIUM
pre získanie alebo doplnenie

stredného odborného vzdelania

V UČEBNOM ODBORE 6445 H KUCHÁR
Dĺžka štúdia: 1 až 3 roky 
(podľa dosiahnutého najvyššieho vzdelania)
Forma štúdia: externá/denná 
Podmienky prijatia: bez prijímacích skúšok
Absolvent získa vysvedčenie o záverečnej skúške 
a výučný list v odbore kuchár

POMATURITNÉ ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM
pre absolventov stredných odborných škôl, 

gymnázií, vysokých škôl 
   v študijnom odbore 6332 Q daňové služby
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DVERE, GASTRO

0944 538 034

 
VLOŽKY A KOVANIA
 
INTERIÉROVÉ DVERE A KĽUČKY
 
OKNÁ
 
LÁTKOVÉ TIENENIE
 
ROLETOVÉ SYSTÉMY
 
MARKÍZY
 
PODLAHY

BEZPEČNOSTNÉ DVERE SHERLOCK
 
EXTERIÉROVÉ DVERE A DVERNÉ VÝPLNE
 
STAVEBNÉ PUZDRÁ
 
SIETE PROTI HMYZU
 
ŽALÚZIE
 
PERGOLY
 
GARÁŽOVÉ BRÁNY
  

diadoor1@gmail.com

Diadoor Bardejov

V NAŠEJ PONUKE NÁJDETE :

 

SLOVENSKÁ 6, BARDEJOV

0944 538 034

 

Predajňa sa nachádza oproti Kostolu svätej Anny

 

Otvorené: Pon-Pia 9.00 - 17.00
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AKCIA trvá od 17. 2. 2019
do 24. 2. 2019 alebo 

do vypredania zásob!!!

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, 

0,99€

OLEJ
1 L, SLNEČNICOVÝ

0,33€

ĽADOVÉ 
KAŠTANY
45g, 
SLANÝ KARAMEL

0,33€

SYR NA VYPRÁŽANIE
100g, 

5,88€

PEREG VÍNO
0,75 L,11%, 

1,88€

MILKA ČOKOLÁDA
TRIOLADE 280g
Toffee Ganznuss 300g

0,99€

HALUŠKY 
NOKEDLI
500g, TOP mlynská
múčna zmes

3,99€

VČELÍ MED
950g, KVETOVÝ

0,77€

MILKA
38.5g, pralinky

3,33€

PERSIL, DUO CAPS, 2 druhy
color, emerald waterfall
300g, 12 kapsul

1,22€

GRANKO
225g,

4,44€

STARÁ MYSLIVECKÁ
0,5 L,38%

3,33€

PEČENÝ ČAJ
4x40g, s medom

0,44€

TORTOVÉ 
OBLÁTKY
150g

2,33€

POPRADSKÁ KÁVA 2+1
750g, EXTRA ŠPECIÁL, 6,99€
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POLITICKÁ INZERCIA / REALITY

InzercIa

dIstrIbúcIa (29 000 domácností)

BARDEJOVSKO
SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO

Vydavateľ: 
REGIONPRESS s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

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 

Mestá-obce (každý týždeň): Ra-
slavice, 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, Ro-
kytov tarnov, Mokroluh, Marhaň, 
Kračunovce, Kurima, Beloveža, Ti-
sinec, Bokša, Komarov, Hrabovec, 
Sveržov, Gaboltov, Hertník, Nižná 
Polianka, Lukov, Snakov, Hrab-
ske, Mihaľov, B.Zábava, Hažlín, 
Harhaj, Porubka, Brezov, Lascov, 
Andrejova, Lukavica, V.Voľa, Re-
šov, Fričkovce, Osikov, Becherov, 
Stebník, Hankovce, Vyšný Orlík, 
Bartošovce, Duplín-Stročín

redakcia: Stöcklova 20 
bardeJOV

bardejovsko@regionpress.sk

západné slovensko

stredné slovensko

Východné slovensko

bV 57.000 bratislavsko Východ
bz 67.000 bratislavsko Západ
ds 26.000 dunajskostredsko
Ga 30.000 Galantsko+Šaliansko
Hc 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
Ma 25.500 Malacko
nr 48.000 nitriansko
nz 35.000 novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
Pn 32.500 Piešťansko+NM+MY
sc 25.000 senecko
se 31.000 senicko+skalicko
tO 38.000 topoľčiansko+PE+BN
tn 52.000 trenčiansko+DCA+IL
tt 45.500 trnavsko
zM 18.000 zlatomoravsko

bb 50.000 banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
Lc 30.000 Lučenecko+VK+PT
Mt 39.250 Martinsko+TR
Or 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
Pb 30.000 Považsko=PB+PU
Pd 35.000 Prievidsko
zV 36.500 zvolensko+DT+KA
zH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
za 52.000 Žilinsko+BY

bJ 29.000 bardejovsko+SK+SP
Ge 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
Ke 82.750 Košicko
Ks 22.250 Košicko okolie
sL 12.000 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 35.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
sn 30.000 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.

Bardejov

Svidník

Stropkov

Bardejovsko-Svidnícko 
- Stropkovsko

Vrátiť 
dôveru 

ľudí v štát

Zmeniť 
morálku

v spoločnosti

BohumilaTauchmannová Záborská 
kandidátka na prezidentku SR

Objednávateľ :  Ing. Bohumila Tauchmannová, Prvosienkova 3, 811 02 Bratislava 
Dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2 917 01 Trnava, IČO: 36252417 85
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RODINNÝ DOM

CENA 45.000 EUR
0917 988 921

v obci Stebník

2

Neďaleko mesta

BARDEJOV,
na pozemku o rozlohe
2 783 m  .
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0905 842 196
stavbetp@gmail.com

NOVÉ NÍZKOENERGETICKÉ 

MUROVANÉ DOMY NA KĽÚČ V OBCI NIŽNÝ ORLÍK 

NA PREDAJ
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0905 719 137

Sudoku - ľahké

www.facebook.com/krizovkysusmevom

www.scalpermedia.sk

3 2 7 5
8 1

4 1 3
6 5 3

8 2 4 1
9 2 4

9 3 7
6 4
8 3 1 7

Sudoku - ľahké

www.facebook.com/krizovkysusmevom

www.scalpermedia.sk

9
1 7 3 8

2 5 6 4
6 4 3 1

2 4 7 6
1 3 9 8
3 4 7 2

2
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STAVBA, REALITY, DOMÁCNOSŤ

0905 186 889, www.kopaniestudni.comZe
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HĽADANIE VODY
VŔTANIE STUDNÍ

STROJOVÉ KOPANIE 
STUDNÍ do 13 m
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STAVEBNÉ PRÁCE
od A po Z

REKONŠTRUKCIE BYTOV A DOMOV. 
ZATEPĽOVANIE  RODINNÝCH DOMOV

0903 638 875 PRIJÍMAME OBJEDNÁVKY NA ROK 2019
OBHLIADKA A CENOVÁ PONUKA ZDARMA
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Tel.: 054 472 2010 
e-mail: talesa@talesa.sk

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

ZABEZPEČÍME: 
- VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA
- VYPRACOVANIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA
- PERSONÁLNU A MZDOVÚ AGENDU
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Bardejov - Slovenská 1/bývalý Agrostav, Tel.: , oknahnathbj@gmail.com 0948 481 777

Výmena  balkónovej
steny -  1.150 €  
v cene:

 

od 725 €
- demontáž a likvidáciam 

pôvodnej steny
- vymurovanie novej steny 

/hr. 200 mm/

- PVC balkónová zostava
- vonkajšia a vnútorná stierka
- kompletné murárske 

a montážne práce

Viac 
ako 100 

vymenených 
balkónov ročne

- VYŠŠIA TRIEDA ZA CENU NIŽŠEJ
ŽALÚZIE ZDARMA

alebo JEDNOSTRANNÁ FARBA
ZDARMA

LEN DO 28.  2. 2019
20% lepšie izolačné vlastnosti profilu 

- 5 komorový podparapetný profil s tesnením

MOŽNOSŤ

NÁKUPU

NA SPLÁTKY

BEZ NAVÝŠENIA!

- teplý rámček v skle (znižuje rosenie okien, zlepšuje izoláciu)
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akcia platí pri objednaní prác

AKCIA

16EUR/m2

OD 446 EUR

OD 430 EUR

ŽALUZIE OD 

- VÝKLOPNÉ
- SEKČNÉ
- ROLOVACIE

GARÁŽOVÉ 

ŽALÚZIE ROLETYa
VONKAJŠIE 

840x1460 226 eur

OD 18eur/m2

SCREEN ROLETY

SIETE PROTI

BRÁNY
BEZPEČNOSTNÉ DVERE 
1. B.T - 2. B.T - 3. B.T

HMYZU
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232 € 151 €

164 € 182 € 104 €
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Adventuris, s.r.o., Zámocká 3,
811 01 Bratislava organizuje
dňa 20.03.2019 o 10.30 hod.

na Notárskom úrade, 
JUDr. Miroslava Červeňáka, 

Sov. Hrdinov 200/33, 
089 01 Svidník 

dobrovoľnú dražbu.

Termíny obhliadok bytu sú
06.03.2019 o 10:15 hod.
a 13.03.2019 o 10:15 hod.

info@dobrovolnadrazba.sk

Predmetom dražby bude 
2-izbový byt o výmere 60,80 m2 

nachádzajúci sa na
ul. Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník,

k.ú. Svidník. Výška najnižšieho 
podania je 21.600 EUR.
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Adventuris, s.r.o., Zámocká 3,
811 01 Bratislava organizuje
dňa 10.04.2019 o 10.30 hod.

na Notárskom úrade, 
JUDr. Miroslava Červeňáka, 

Sov. Hrdinov 200/33, 
089 01 Svidník

dobrovoľnú dražbu.

Termíny obhliadok bytu sú
06.03.2019 o 10:30 hod. 
a 13.03.2019 o 10:30 hod.

info@dobrovolnadrazba.sk

Predmetom dražby bude 
3-izbový byt o výmere 71,82 m2 

nachádzajúci sa na
ul. Stropkovská 375/4, 089 01 

Svidník, k.ú. Svidník. Výška naj-
nižšieho podania je 23.100 EUR.

BardComp s.r.o.
Hurbanova 22
Bardejov

výpočtová technika
registračné pokladne

software
E - shop

tel: +421 54 4723961
web: www.bardcomp.sk 61
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0907 727 206
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POLITICKÁ INZERCIA / STAVBA
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» Predám: Toyota Auris, 
rv02/2011, 1,6 valvematic, 
97kw, výborná spotreba,  k 
autu letné aj zimné pneu 
na elektrónoch originál 
Toyota. Zachovala,  servi-
sovaná,  1. majiteľ. Cena  
dohodou. Tel.0944 383 
151odvoz BJ - PO. Príchod do 
PO 7 - 8:00, odchod z PO 16 - 
17hod. 0903572045

» Predám 4,5izbový byt po 
rekonštrukcii na Tacevskej, 
0903826673

» Prenájmem 2-izb. byt v BJ 
v blízkosti centra. Byt je za-
riadený. Dlhodobo. T: 0908 
339 684

» Kúpim 3 izbový byt v Bar-
dejove, alebo pozemok v 
oklí Bardejova. Tel: 0904 
018 181 

» Predam 4 clanky na kotol 
Viadrus U 26. Lacno. Tel.: 
0949 330 726
» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 

» Predám staršiu obývaciu 
stenu mahagonovej farby 
za 50€ vo veľmi dobrom 
stave. Plus starší luster za-
darmo. 0902645105
» Predám staršiu veľmi 
zachovalú obývačku, roz-
kladací gauč, dub. stôl, 4 
stoličky, koberce, 2 valendy 
s ulož. priestorom. Ceny do-
hodou 0907274664
» Predám lacno obýva-
ciu stenu. Cena dohodou. 
00421 904 812 331 

» DARUJEM 2 MES.ŠTENIAT-
KA, 0917115485
» Kúpim spodnú - ornú časť 
stredne veľkého plucha 
s lemešom. Tel. 054/474 
8330, 0904 918 397, dr.m.g-
dovin@gmail.com

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 9 dolu.

12 DEŤOM    

11 HOBBY A ŠPORT   

Milí priatelia, často dostávam otáz-
ky typu „Keď budete prezident, v 
čom budete iný ako ostatní?“

Sú 2 typy prezidentských kandidá-
tov. Jedným typom sú stranícki repre-
zentanti, ktorí budú vždy počúvať svo-
ju domácu stranu a ani nekandidujú 
ako „nezávislí“. Takýmto prezidentom 
ja nebudem, lebo do volieb idem ne-
závisle a bez akýchkoľvek dohôd 
alebo podpory politických strán. 

Druhým táborom sú takzvaní slnieč-
kári, ktorých nikto pred rokom nepo-
znal a na základe ľúbivých sloganov, 
profesionálnych agentúr a obrovských 
peňazí z otáznych zdrojov (častokrát 
presahujúcimi plat prezidenta za celé 
5-ročné obdobie), sa snažia presvedčiť 
Slovensko, že sú tí najlepší kandidáti. 
Až pri rozhovoroch si občania všim-
nú, že sú to kandidáti, ktorí keď majú 
povedať nenaučenú vetu, pozerajú do 
zeme a trasie sa im hlas. Moju prácu 
sudcu poznáte už desiatky rokov a 
moja kampaň je najlacnejšia, bez je-
diného bilboardu. Som samorast. 

Ja, Štefan Harabin, budem iný 
ako ktorýkoľvek prezident predo 
mnou a som iný ako moji dnešní 
protikandidáti. 

Po prvé, vytvorím kanceláriu pre-
zidentských odborníkov pozostáva-
júcich z čestných ľudí a hlavne nepo-
litikov. Spoločne s odborníkmi sa 
budem účastniť každého dôležitého 

zasadnutia vlády, kde v priamom 
prenose budem prísne kontrolovať, 
čo vláda robí. Nebudem tolerovať roz-
krádanie, korupciu a ani amaterizmus. 
Mojím hlavným obsahovým cieľom je 
podpora suverenity Slovenska, tradič-
nej kresťanskej rodiny, hodnôt a práv-
neho štátu.

Po druhé, budem robiť neohlásené 
kontroly všade, kde bude potreba. 
Pri výstavbe diaľnic sa budem pýtať, 
prečo to tak dlho trvá a tak veľa stojí, 
v nemocniciach budem kontrolovať 
starostlivosť o pacientov a na úradoch 
prístup k občanom. Budem dôsledný a 
neoblomný ako vždy doteraz.

V treťom rade vytvorím osobitnú 
kanceláriu Prezidenta SR, ktorej kaž-
dý občan bude môcť napísať s pod-
netom na preverenie nepráva, ktoré 
sa mu udialo. Budem tak pomáhať 
občanom domôcť sa spravodlivosti. 
Hlavne budem vždy rozhodovať na 
základe faktov a v súlade so zákonom. 
Nikdy populisticky podľa želania tre-
tích strán.

Pre občanov budem robiť na 
100%, to mi verte.

HARABIN: Váš prezident na 100%

Štefan Harabin
čianský kandidát 
na prezidenta SR

100%, to mi verte.
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DÁVAM 
DO PRENÁJMU

2 BOXY 
PRE KONÍKY.
Priamo v Bardejove
pre viac info volajte 

na tel.:

0914 261 832
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Chceš si 
privyrobiť 
roznášaním našich 
novín?

info: distribucia.bj@regionpress.sk

LUKAVICA
REŠOV
VYŠNÁ VOĽA

MALCOV
LENARTOV

Ak poznáš obec, kde 
nenosia naše noviny a 

chcel/a by si ich roznášať 
- daj nám o sebe vedieť

sieť 39
regionálnych
novín

bardejovsko@regionpress.sk

MZDA
20 - 24 eur/mesiac
podľa vyťaženosti

MZDA
22 - 26 eur/mesiac
podľa vyťaženosti

Nechajte Váš biznis rásť!
Povieme Vám ako na to. 
Kontaktujte nášho 
obchodného zástupcu 
0905 719 137

» Predám lacno pánske a 
dámske busty do predajne. 
1 ks 5. mob. 0911962765
» Predám cirkulár 4 KW so 
stolom, 0905271669
» Predám prvorepublikový 
nábytok z masívu vo výni-
močnom stave. Kontakt:
» Ponúkam na predaj po-
lohovateľné lehátko pre 
masérov a kozmetičky SI-
BEL ANGELICA. S otvorom 
pre tvár a odnímateľnou 
opierkou. Pevná konštruk-
cia v chrómovom vyhoto-
vení. Do hmotnosti 200 kg. 
Málo používané. Rozmery: 
182x63x72 cm. Cena doho-
dou. Tel: 0908 076 086 

» Rád sa zoznámim 
s nezadanou 
štíhlou30/40ničkou, 

13 RÔZNE / predaj    

15 HĽADÁM PRÁCU    

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

ktorá by chcela mať stáleho 
partnera 
na vážny vzťah. Mám 
53/174/75. Tel: 0901 92 28 46

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 719 137
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80% AJ TU MOŽE BYŤ
VAŠA REKLAMA

UNIVERZAL

BD2 MASTER 56 KR
AKUSTICKÉ DVERE

Podľa normy EN 1627:2012
BD2 OPTIMUM

Všetky typy dverí sú vystavené na našej
predajni (PRÍĎTE SA POZRIEŤ)

430€

517 €

599 €
769 €

670 €

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

1
MONTÁŽ

D
eň

TERAZ BETONÁŽ ZÁRUBNE
BEZPEČNOSTNEJ TRIEDY 2 a 3

V HODNOTE 60 €
ZDARMA

AKCIA platí do 28.  2 . 2019

- 2x 3bodový zámok

- 10

Podľa normy EN 1627:2012

0

FORMA FINANCOVANIA:

Dvere cena: 430€

záloha 226€

1. splátka: 102€

2. splátka: 102€

BEZ NAVÝŠENIA!

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

OCHRÁŇTE SVOJ DOMOV!

Bardejov - Slovenská 1/bývalý Agrostav, 
Tel.: , oknahnathbj@gmail.com 0948 481 777

 61
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 AKCIA

FRÉZOVANIE a 
VLOŽKOVANIE

KOMÍNOV

99
-0

01
3-

1

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

Erimont s.r.o., Lučivná 315
 Michal Hudáč

www.kominar-poprad.sk
www.kominyfrezovanie.sk

0905 279 418
obhliadka ZDARMA

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

NEREZOVÉ 
ZÁBRADLIA

mail: svetnerezu@gmail.com

tel.: 0918 896 779
fb: Svetnerezu.eu

61
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PREDÁM DREVENÉ 
OBKLADY, 

ZRUBOVÝ PROFIL 
A DLÁŽKOVICU

DOVOZ ZDARMA
0910 570 430

hr. 1cm - 4 €
hr. 1,5 cm - 5 €
hr. 2 cm - 7,50 €
hr. 2,5 cm - 9 €

85
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PARTIA
SKÚSENÝCH
TESÁROV
VYKONÁVA

TESÁRSKE
KLAMPIARSKE
POKRÝVAČSKÉ 

PRÁCE

0944 467 544
0949 637 734
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Kamenárstvo
61
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4žulové hroby každého druhu 0907 451 324 - 0948 611 784

10 ročná záruka na HROB

využite výhodné C E N Y

Vykopávanie hrobiek + panely aj SO-NE, 
Vypísovanie a dopísovanie 

písmen každého druhu,  
Dvíhanie a oprava starých hrobov + brúsenie.

Otváranie, výkop, spúšťanie rakvy, 
ozdobenie + zatváranie hrobu

PRI OBJEDNANÍ HROBU:
ZDARMA 

0905 719 137

DÁM DO PRENÁJMU PRIESTORY
na výhodnom mieste v Bardejove

PRIJMEM PRACOVNÍKA
do ručnej umyvárky. Plat 800€/brutto

Prípadne dáme do prenájmu autoumyvárku
0903 902 241

Samostatný oplotený areál o rozlohe 959 m

Vhodné ako predajne, 
sklady, dielne a podobne.

Vonkajšia skladová plocha 
- betónové panely.

MOŽNOSŤ PRENÁJMU AJ JEDNOTLIVO
0903 902 241

100 m
90 m
120 m

740 m
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0907 727 206

sieť 39
regionálnych
novín

bardejovsko@regionpress.sk

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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DOBRE VEDIEŤ / DOMÁCNOSŤ, ELEKTRO

Dlhé zimné večery sa pomaly, ale 
isto chýlia ku koncu. Dni sa predl-
žujú a sú čoraz viac krajšie vďaka sl-
nečným lúčom. Ľudské telo vždy za-
čiatkom jarného obdobia prirodzene 
reaguje na tieto zmeny počasia. 

Mnoho ľudí pociťuje únavu či 
menšiu pracovnú výkonnosť ako 
obvykle. Našťastie ide len o dočasné 
nepohodlie, ktoré vieme prekonať 
rýchlejšie jednoduchými trikmi. 
Proti jarnej únave vieme zabojovať 
prirodzene vyhrievaním sa na pr-
vých jarných slnečných lúčoch. Ide-
álne počas obednej alebo pracovnej 
prestávky, či lyžovačky, aspoň 20 
minút. Takto dodáme telu potrebnú 
chýbajúcu dávku vitamínu D priro-
dzenou cestou, čo náš organizmus 
veľmi ocení. Budeme mať lepšiu ná-
ladu vďaka aktivovaniu „hormónu 
šťastia“ serotonínu. 

Ďalším výborným pomocní-
kom je pohyb na čerstvom vzduchu. 
Ranná chôdza do práce, víkendový 
výlet na lyžovačku alebo turistika 
v  horách nielen okysličia mozog 
a  tkanivá, ale rovnako tak prinesú 
aktívny oddych a regeneráciu mysle. 
Samozrejme, treba myslieť na vhod-
né oblečenie, aby sme organizmus 
na zubatom slniečku nepodchladili 
a  neprechladli sme. Bojovať s  vy-
čerpanosťou môžeme aj zmenou 
denného stereotypu. Jarné uprato-
vanie má svoj praktický význam. Po 

dlhej zime je upratanie domácnosti 
zdravé nielen v  boji proti mikroor-
ganizmom, ale pomáha usporiadať 
si myšlienky a  naštartuje tvorivé 
myslenie. 

Kreativite sa medze nekladú 
a aj nudnú povinnosť vieme zmeniť 
na zábavu pre celú rodinu, čím si ju 
zmeníme na skvelý zážitok a  zába-
vu. Ovocie a zelenina sú jednoznač-
ným pomocníkom. Jablká, poma-
ranče, kapusta, rajčiny či cvikla sú 
skvelým zdrojom vitamínu C. Dobijú 
nám chýbajúce zásoby vitamínov 
a osviežia, samozrejme, s mierou. 

Takisto výdatné horúce polievky 
pomáhajú pri vyčerpanosti a navra-
cajú telu silu. Nezabúdajme aj na sl-
nečnicové semienka, ryby či pečeň, 
ktoré sú zdrojom vitamínu D. Dôle-
žitý je aj dostatočný príjem tekutín, 
na ktorý počas zimného obdobia 
prirodzene zabúdame. Nepodceňuj-
te teda príznaky jarnej únavy a dajte 
svojmu telu aj mysli 
priestor na aktívnu 
regeneráciu. Usmie-
vajte sa a tešte sa zo 
slnečných dní. Veľa 
zdravia, pohody 
a  zážitkov Vám pra-
jem.

Jarná únava

» Miško Scheibenreif

Alžbeta 
Surgentová

        0903 446 499

           Bardejov, Bardejovská        
    Nová Ves, Beloveža, 
Chmeľová, Frička, Gaboltov, 
Komárov, Nižný Tvarožec, 
Smilno, Stebník, Stebnícka 
Huta, Zborov, Zlaté 
 
    

Rýchly  
internet máme  
aj pre vás  
Aktivujte si pevný  
internet bez viazanosti  
už od 12 € mesačne
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PREDAJ BIELEJ TECHNIKY, PARTIZÁNSKA 46, BARDEJOV, Tel.: 054 /4728471
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Platnost akcie je do 12. 4. 2019

VOĽNÉ PRAC. MIESTA, INFO TELEFONICKY, 
od 700€ netto + variabilná zložka

61
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POKLÁDKA ZÁMKOVEJ DLAŽBY
OPORNÉ MÚRY, PLOTY

inzerujte u nás 
0905 719 137

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

regionpress.sk
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POLITICKÁ INZERCIA / INZERCIA

Ústavný súd nesmie byť 
predĺženou rukou politikov

» Veronika Remišová
 predsedníčka poslaneckého klubu OĽANO

Ústavný súd 
môže napomáhať 
spravodlivosti, 
no môže ju aj blo-
kovať. Rozhodol aj 
v kauze Gorila, že 
nahrávky z nej sa 

nemôžu použiť, a že treba chrániť práva 
ľudí, ktorí podľa spisu spriadali obrov-
ské korupčné schémy. Toto rozhodnutie 
mimoriadne sťažilo prácu vyšetrovate-
ľov. Ústavný súd takisto rozhodoval aj o 
zákone o preukazovaní pôvodu majet-
ku a kvôli rozhodnutiu ústavného súdu 
sa tento zákon do dnešného dňa nedá 
uplatňovať. Preto je dôležité zvoliť od-
borne zdatných a bezúhonných kandi-
dátov za sudcov ústavného súdu.

Proces výberu ústavných sud-
cov bol nespravodlivý a neférový. 
Kandidáti mali podať prihlášky aj so 
všetkými dokumentmi do 7.1. Všetci 
tak urobili, iba Robert Fico musel doku-
menty dodatočne dopĺňať. To však nie 
je férový prístup, predsa keď sa bežní 
ľudia hlásia napríklad do zamestnania 
a neodovzdajú kompletnú prihlášku, 
nikto sa s nimi nebaví. Spravodlivosť 
a pravidlá teda neplatia pre každého 

rovnako.
Vládna koalícia ma eminentný 

záujem, aby ústavný súd obsadila 
svojimi nominantami. Smer chce tep-
lé miesto pre R. Fica, no ten nemá po-
trebnú právnickú prax, ako stanovuje 
zákon. Fico bol dlhé roky premiérom, 
no premiér nie je právnické povolanie a 
môže ním byť aj človek bez právnické-
ho vzdelania. Premiér je v prvom rade 
riadiaca funkcia. Keď Robert Fico vy-
hlásil, že diaľnica do Košíc bude v roku 
2010 a nakoniec nebude ani v roku 
2030, nie je to právnický problém, je to 
otázka riadenia a odborných schopnos-
tí členov vlády.

Vládna koalícia robí obštrukcie 
a chce znefunkčniť 
ústavný súd, aby si 
tam mohla dosa-
diť svojich ľudí. No 
ústavný súd má byť 
nezávislý a chrániť 
práva občanov. Ne-
smie byť predĺ-
ženou rukou 
politikov.

03
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MyMamy o.z. , otvára pobočku 
poradenského centra v Bardejove
Občianske združenie MyMamy vzniklo 
v roku 2000 s optimistickým programom 
materského centra, jedného z prvých na 
Slovensku, kde sme sa chceli venovať 
ušľachtilým témam materstva a harmo-
nizovania osobného, pracovného a spolo-
čenského života žien – matiek. V centre sa 
však začali objavovať aj ženy, ktoré hovorili 
o svojich partnerských vzťahoch, v ktorých 
neboli šťastné.  Ich dôvodom nebola nie-
len nevyjasnená komunikácia na začiatku 
partnerského vzťahu, ale najmä násilný 
partner. Od roku 2003 sme sa teda začali 
venovať poradenstvu v tejto téme a vy-
tvorili sme bezpečný a podporný priestor, 
kde mohli ženy hovoriť o tom, čo zažívajú 
a spolu s nami hľadať cesty, ako túto si-
tuáciu riešiť. Od roku 2015 sa nám vďaka 
podpore z Nórskeho finančného mechaniz-
mu podarilo zrekonštruovať objekt bývalej 
MŠ v Prešove a zriadiť Bezpečný ženský 
dom, ktorý je špecializovaným zariade-
ním núdzového bývania s komplexnými 
službami pre našu cieľovú skupinu. Ročne 
našu pomoc vyhľadá a využije približne 
150 žien v celkovom počte, z toho 24   z 
nich ich bolo v minulom roku v Bezpečnom 
ženskom dome MyMamy aj ubytovaných. 

Čo poskytujeme: 
MyMamy o.z. poskytuje strániace krízo-
vé poradenstvo ženám, obetiam násilia v 
párových vzťahoch a ich deťom, venuje sa 
základnému a špecializovanému sociálne-
mu poradenstvu pre túto cieľovú skupinu 
a poskytuje krátkodobé ubytovanie v za-
riadení núdzového bývania. Okrem krízo-
vého strániaceho poradenstva poskytuje 
aj právnu, psychologickú a terapeutickú 
pomoc a organizuje a vedie podporné 
skupiny pre súčasné a bývalé klientky.

Naviac väčšina žien, ktoré u nás vyhľa-
dávajú pomoc je ekonomicky v ťažkej 
situácii, mnohokrát nemajú prostriedky 
ani na to, aby docestovali na poradenský 
rozhovor až do Prešova. Hlavným záme-
rom otvorenia poradenského centra v 
Bardejove je zvýšenie dostupnosti našich 
služieb práve pre tieto ženy a ich deti. Po-
radenstvo je vždy bezplatné a anonymné. 

S istotou a zo skúseností môžeme po-
vedať, že z každej situácie, i z tej, kto-
rá sa zdá na prvý pohľad neriešiteľná, 
existuje východisko a cesta von. Ak sa 
aj  u Vás vyskytuje takýto problém, ne-
buďte s ním sama a kontaktujte od-
borných pracovníkov na týchto t. č.:
Národná bezplatná nonstop linka 
0800 212 212
Linka PREŠOV  0911 444 991 
v prac. dňoch od 8:00-17:00

Linka Bardejov-Svidník-Stropkov 
0911 599 299 
ŠTVRTOK-PIATOK 8:00-16:00

Vždy je možnosť začať na novom 
mieste, s novými ľuďmi, nájsť si inú prá-
cu, vrátiť sa k zabudnutým koníčkom...

Projekt Žiť bez násilia zameraný na zvy-
šovanie dostupnosti pomoci a podpory že-
nám zažívajúcim násilie je realizovaný vďa-
ka podpore z Európskeho sociálneho fondu 
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v 
rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 
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30 rokov na trhu 1989 - 2019
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KAMENÁRSTVO
www.filarsky.sk

SP - 0905 256 079   SK - 0902 919 401

ZLATÉ PÍSMO, MONTÁŽ, LAMPÁŠ 
VÁZA - NEREZ

DOVOZ DO 100KM ZDARMA
 AKCIE DO 31. 03. 2019

Stropkov
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POŽIČKY BARDEJOV
Kancelária: Hurbanova 22, BJ

2.poschodie, č.dverí 203 
/nad zdrav. poisťovňou DÔVERA/

Tel.: 0905 293 974
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2Bardejovsko-Svidnícko 

- Stropkovsko
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Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera BJ 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 mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. 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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, BJ zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.
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INZERCIA / ZÁBAVA

Inzerujte v najčítanejších
regionálnych novinách

Kontaktujte svojho 
obchodného zástupcu:

0905 719 137, 0907 727 206

Pomôcky: 
Apián,     

ani, salol,  
aak, kata

odpadlík,   
odrodilec   
(zastar.)

tamto     
(hovor.)

skratka    
Univerzity  
Komen-    
ského

uchový   
orgán

hrubší     
konár

pukol,     
praskol

Emanuela  
(dom.)

ofrfle,     
ošomre

dekórum,  
po esky

asto      
žerie

2. as     
tajni ky

draním    
zbavím    

kože

zna ka    
radónu

súpažne,   
súru ne    

ovalí      
(expr.)

mužské    
meno

mužské    
meno     
cudzie     

žen. meno

1. as     
tajni ky

pla eme   
(bás.)     

hudobný   
nástroj

Pomôcky: 
keras,     
aptién,     

kádi

potla il sa

Ústav lek.  
kozmetiky  
operatív-   
na práca

vyhynutý 
ko ovník   
uzkonosé  

opice

vyšlem

druh      
kuku ky   
Alojzia     
(dom.)

podopieral

podra ova- 
cia spojka  
porozbíja   

(expr.)

skratka    
tonzilek-   

tómie

kopaním   
získam    
svá ko

vzorec    
sulfidu  

irídnatého

salicylan   
fenylnatý   
najvä ší   
svetadiel

mužské    
meno

sajúca,    
cicajúca   
(zastar.)

Kamila    
(dom.)     

zostava    
v karate

3. as     
tajni ky

koris      
Klub slo-   
venských  
turistov

natierajú   
vápnom

islamský   
sudca     

ob iansky  
preukaz

týkajúca   
sa svia-    

tosti

ln        
na Rýne

epocha   
kriedy     
(geol.)

Mládenec hovorí svojej milej:
- Dúfam, že doma nehovoríš, 
o robíme po ve eroch.

- Mame nie, ale                       
v poslednej...
(Dokon enie tvorí tajni ku 
krížovky.)

www.scalpermedia.sk www.facebook.com/krizovkysusmevom

Krížovky s úsmevom

tel. 0949 812 555, email: marek@interius-bj.sk

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

Kvalitná, energetický-úšporná montáž. 

Kvalitne výrobky pre Vašu spokojnosť

Oficiálny predajca výrobkov firmy WISNIOWSKI 

Rakúska organizácia 24 
Stunden Betreuung so sídlom 
v Grossebersdorfe / Niederösterreich /
Ponúkame prácu pre 

OPATROVATEĽKY/
ZDRAVOTNÉ SESTRY
• Ak máte pozitívny vzťah 
   k starým ľuďom, príjemné vystupovanie, 
   chuť pracovať a dohovoríte sa 
   po nemecky, kontaktujte nás na nižšie 
   uvedenom čísle.
• Tešíme sa na spoluprácu....

Bližšie informacie na t.č. 0043 676 611 71 63 
E-mail : 24opatrovanie@centrum.sk
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Sudoku - ľahké

www.facebook.com/krizovkysusmevom

www.scalpermedia.sk

4 8 6
9

9 7 4 8 1
6 5 3 1 8

1 7 4 2 9
6 8 9 5 2
4

1 8 5

Sudoku - stredne ťažké

www.facebook.com/krizovkysusmevom

www.scalpermedia.sk

5 7 8
1 3

8 9 6 2
2 5 7

6 2
1 2 4

5 4 1 9
6 8
9 3 1

0905 719 137
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AUTO - MOTO

P
onuka je len inform

atívna a nie je záväznou ponukou na uzatvorenie kúpnej zm
luvy. A

kciová ponuka 4 ks zim
ných pneum

atík platí podľa rozm
eru pneum

atík v základnej výbave konkrétnej verzie vozidla pri záväznej objednávke nového vozidla od 1. 1. do 28. 2. 2019. 
Značka pneum

atík závisí od aktuálnej dostupnosti a jej voľba nie je m
ožná. Zm

luvná záruka R
enault 5 rokov/100 000 km

 (podľa toho, čo nastane skôr) sa riadi konkrétnym
i záručným

i podm
ienkam

i, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zm
luvy. V

iac u predajcov 
R

enault. R
enault SC

EN
IC: kom

binovaná spotreba 4,0–8,6 (l/100 km
), em

isie CO
2  127 –162 (g/km

); R
enault M

EG
A

N
E: kom

binovaná spotreba 3,5–7,7 (l/100 km
), em

isie CO
2  102–140 (g/km

); R
enault C

A
P

T
U

R
: kom

binovaná spotreba 4,2–6,0 (l/100 km
), em

isie CO
2  

111–137 (g/km
); R

enault C
LIO

/ C
LIO

 G
randtour: kom

binovaná spotreba 4,0–5,2 (l/100 km
), em

isie CO
2  104–118 (g/km

). U
vedené spotreby paliva a em

isie CO
2  sú zm

erané m
etodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov vyžadovaných pre hom

ologizáciu 
vozidla. V

yobrazenie vozidiel je len ilustratívne.

Renault doporučuje
R

enault odporúča

B
ohatá výbava pre každodenný rodinný život

Zim
né pneum

atiky
5 rokov záruka Renault

Lim
itovaná séria W

inter Edition
Rodinné vozidlá Renault

A
LD

 M
O

B
IL, s.r.o. P

riem
yselná 31, 085 01 B

ardejov
Tel.: +421 901 712 237
w

w
w

.aldm
obil.sk
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PRÁVNIK RADÍ, BEZPEČNOSŤ / RELAX
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Jedným zo zabezpečovacích inštitú-
tov, ktoré náš právny poriadok upravu-
je, je ručenie, ktorým sa zabezpečuje 
pohľadávka veriteľa voči svojmu dlžní-
kovi, pričom podstatou tohto právneho 
vzťahu je záväzok ručiteľa, že uhradí 
pohľadávku veriteľa namiesto dlžní-
ka v  prípade, že veriteľa neuspokojí 
samotný dlžník. Tento zabezpečovací 
prostriedok je upravený tak v Občian-
skom zákonníku, ako aj v Obchodnom 
zákonníku. 

Ručiteľský záväzok vzniká na zá-
klade dohody medzi veriteľom a  ruči-
teľom, ktorá musí mať písomnú formu, 
v  opačnom prípade ide o  neplatný 
právny úkon. Na platnosť takejto doho-
dy sa súhlas dlžníka vo všeobecnosti 
nevyžaduje. Napriek tomu, však môže 
dôjsť k situácii, kedy sa takýto súhlas 
vyžadovať bude, a  to napr. vtedy, ak 
má dlžník na osobnom plnení záujem. 
V prípade ručenia ide o vedľajší záväz-
kovo-právny vzťah, čo znamená, že 
ručenie môže existovať len popri inom, 
hlavnom záväzkovo-právnom vzťahu. 
Takisto je potrebné poznamenať, že 
rozsah ručenia je limitovaný samotnou 
pohľadávkou, ktorá je predmetom ru-
čenia, t.j. ručiteľ nemôže byť na základe 
ručenia zaviazaný vo väčšom rozsahu 
ako dlžník sám. 

Ručenie sa môže viazať na celú 
pohľadávku alebo len na jej časť. Zo 
zákona nie je vylúčené, aby za jednu 
a  tú istú pohľadávku veriteľa ručilo 

viacero ručiteľov súčasne. Pri dojedná-
vaní ručenia si je potrebné uvedomiť, 
že ručiteľský záväzok ručiteľa plniť za 
dlžníka v prípade, ak ten svoj dlh ne-
plní, sa viaže nie na osobu dlžníka, ale 
na pohľadávku veriteľa ako takú. To 
znamená, že v  prípade smrti dlžníka 
pohľadávka a  tým pádom ani ručenie 
vo všeobecnosti nezaniká. Ručením sa 
v praxi najčastejšie zabezpečuje peňaž-
ná pohľadávka, t.j. peňažná suma, ale 
nemenej častým predmetom ručenia 
sú aj nepeňažné pohľadávky. 

Tieto však môžu byť predmetom 
ručenia len vtedy, ak ide o zastupiteľné 
plnenie, t.j. také, ktoré nie je priamo 
viazané na osobu dlžníka. Najčastej-
ším dôvodom zániku ručenia býva 
uspokojenie veriteľa, t.j. zánik samot-
nej pohľadávky. Dôležité je spomenúť, 
že ručiteľ je povinný za dlžníka plniť 
až po tom, ako veriteľ dlžníka preu-
kázateľne vyzval na plnenie a  ten aj 
napriek takejto výzve neplnil. Veriteľ 
teda nemôže žiadať ručiteľa, aby plnil 
v prípade, keď ním dlžník nebol vyzva-
ný, prípadne ak dlžník bol pripravený 
plniť, ale nemohol, a to z dôvodu, že mu 
to veriteľ neumožnil.

Ručenie ako zabezpečovací inštitút

» Tím advokátskej kancelárie 
   V4 Legal, s.r.o.

Banky i polícia svorne varujú - pod-
vodníci chcú len vaše údaje. A tak sa aj 
my na Slovensku môžeme stať terčom 
podvodov ako klienti iných veľkých 
bánk v Európe alebo inde vo svete. 
Útočníci sa snažia zneužiť dôverčivosť 
klienta a v jeho mene si aktivovať mo-
bilnú aplikáciu alebo sa pomocou od-
cudzených údajov prihlásiť do elektro-
nického bankovníctva. Tieto praktiky 
označujeme termínom phishing. Ako 
sa teda nedať nachytať? Pozrime sa na 
to, ako takéto podvodné maily vyzerajú 
a na čo si dať pozor.

Klient môže dostať email, ktorý 
sa tvári, že ho poslali z banky. V texte 
mailu ho žiadajú, aby klikol na prilože-
nú linku. Po presmerovaní na falošnú 
stránku, ktorá imituje vzhľad skutoč-
ného Internet bankingu, ho vyzývajú, 
aby zadal svoje prihlasovacie údaje a 
heslo. Takto sa podvodníci dostanú k 
prístupovým údajom a bez toho, aby 
tom poškodený klient vedel a môžu ho 
obrať o peniaze.
Toto je postup:

1. Klient dostane email, ktorý môže 
vyzerať, ako by ho dostal z banky. Tre-
ba si však uvedomiť a všímať tieto sku-
točnosti:

Banky takéto maily neposielajú, 
nikdy nežiadajú klientov, aby odovzdá-
vali svoje osobné prihlasovacie údaje. 
Emailová adresa odosielateľa je veľmi 

netradičná, aj keď je slovenský text 
gramaticky takmer zvládnutý, netreba 
sa nechať oklamať. V podpise banky sa 
spomína názov, ktorý banka nepouží-
va.

2. Klient klikne na link v texte emai-
lu, dostane sa na stránku, ktorá imituje 
vzhľad Internet bankingu.

Nikdy nevpisujte svoje prihlasovacie 
údaje na takejto falošnej stránke. Vždy 
si všímajte adresu stránky, väčšinou 
nemávajú certifikáciu (http namiesto 
https).

3. Klient vpíše svoje prihlasova-
cie údaje a overí ich prostredníctvom 
kódu, ktorý mu príde do SMS.

Skontrolujte si stav účtu a SMS noti-
fikácie, či ste neprišli o finančné pros-
triedky.

Elektronické a mobilné bankovníc-
tvo našich bánk je bezpečné a neustále 
pracujú na technických a organizač-
ných opatreniach voči kybernetickým 
útokom.  Ak chcete vykonávať operácie 
touto pohodlnou formou, je potrebné 
sa prihlásiť cez oficiálnu webovú strán-
ku banky a nie cez link, ktorý vám prí-
de emailom. Ak vám prišiel takýto typ 
emailu alebo ste dokonca prešli celým 
procesom, nahláste tieto podvodné 
aktivity čo najskôr banke. Prípadne sú-
časne aj polícii.

Na falošné emaily určite 
nereagujte

» red
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DOMÁCNOSŤ, KULTÚRA
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VYUŽITE U NÁS DOTÁCIE S PROJEKTOM
podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach

Kotly na biomasu
- 1500 €

Tepelné čerpadlá
- 3700 €

Slnečné konektory
- 1750 €

Fotovoltické panely
- 2550+990 €

85
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KÚRENIE
PLYN
VODA

KÚPEĽNE  

ÚPRAVNE VODY

KOMÍNY 
KRBOVÉ VLOŽKY A PECE

S VÝMENNÍKOM NA VYKUROVANIE

TEPELNÉ ČERPADLÁ

SOLÁRNE KOLEKTORY

MONTÁŽ - PROJEKCIA - PREDAJŇA Duklianska 34, Bardejov

0907 086 007 - 0907 864 359 
instalatherm@gmail.com - www.instalatherm.sk

0902 834 052

REKLAMA 

TAMPOTLAČ 

SIEŤOTLAČ

REKLAMA 
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Vystúpte z radu a úkážte sa svojim klientom.
Informácie o inzercii získate na tel. č. 0905 719 137.
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POLITICKÁ INZERCIA / DOMÁCNOSŤ

Stanislav Kvokačka - Nábytok
Komenského 2756
085 01 Bardejov 
web: www.sknabytok.sk    tel.: 0903 653 703   facebook: SKNABYTOK

21. 2. 2019
od 9.30 - 17.30 hod.

MERANIE 
ORTOPEDICKEJ 

VHODNOSTI 
MATRACOV

Ku každej 
objednávke 
darček
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Hádam mi nechcete povedať...

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Ale áno, chcem. O tom nepochybuj-
te! Pretože každý má právo povedať si 
to, čo chce, ak to neodporuje elemen-
tárnym zásadám mravnosti, medzi-
ľudských vzťahov a zákonnosti. Sr-
dečný pozdrav, vážení čitatelia! Dnes 
by som vás rád povzbudil v tom, že aj 
keď snaha mnohých okolo nás je nás 
umlčať, nedajte sa. Nie, vôbec nejde o 
politiku, ani o politické strany či ich 
protagonistov. Umlčiavanie či snaha 
oň sa nám zo sociálnych sietí prenáša 
do nášho bežného života. Koľkí z tých, 
s ktorými bežne komunikujete, nesto-
ja o váš názor, o to, ako vy vnímate 
svoj i tento náš svet a potrebujú vás iba 
na počúvanie samých seba?

„Hádam nechcete povedať“, 
„hádam nechcete tvrdiť“, „hádam 
si nemyslíte“. Ale áno, je to presne 
tak. Chceme povedať, chceme tvrdiť, 
myslíme si. Veď sme mysliace bytosti, 
nie nerozmýšľajúca masa. Pozor na 
„demokratov“, ktorí takto reagujú na 
vami vyslovené myšlienky. Oni to totiž 
demokrati vôbec nie sú. Majú k nim asi 
tak ďaleko, ako Budha do Mekky. Naša 
spoločnosť potrebuje demokraciu ako 
soľ, nič viac jej tak nikdy nechýbalo, 
ako demokracia ako taká. Lenže de-
mokracia nesmie mať podobu príka-

zov mlčať, nemyslieť, neprezentovať 
svoje názory. Nech si nositelia tohoto 
moderného trendu v našej spoločnosti 
myslia čokoľvek. Sú presne tak isto ne-
demokratickí, ako všetky javy, ktoré – 
zdá sa – iba zdanlivo nahlas kritizujú. 
Iba bažia po moci. 

Aj oni chcú, raz, k zdrojom. Veď 
prečo nie?  Moc ako moc, hlavne nech 
je naša. Na toto treba myslieť vždy, keď 
vy sami volíte, komu zveríme do rúk 
náš štát, poslanecké lavice v Bruseli 
či prezidentský palác. Ak vám politik 
cez médiá odkáže „prečo si myslíte, že 
sa s vami chcem rozprávať“, potom sa 
treba vážne zamyslieť nad tým, kde v 
rebríčku vlastných „hodnôt“ má asi 
vás – občanov. Ak vám politici tvrdia, 
že  dva a dva je sedem a dokonca si 
to aj odhlasujú, opäť je najvyšší čas 
zamyslieť sa. A v budúcnosti? Určite 
nedávajte zelenú tým, kto-
rí poučujú a karhajú, či 
dokonca účelovo prekrú-
cajú fakty, ale predovšet-
kým tým, ktorí počúvajú. 
Vás, nás, mňa.

Pekný týždeň!

Stretávam sa s názorom, že by som 
nemal vstupovať do politiky, veď ako 
vedec nemôžem rozumieť problémom 
bežných ľudí. My vedci vraj celé dni 
trávime zavretí niekde v laboratóriu a o 
skutočnom živote nevieme nič... V sku-
točnosti je to práve naopak: dobrý vedec 
robí vedu kvôli ľuďom. Chceme zlepšiť 
život sučasným aj budúcim generáciám, 
chceme pomôcť budovať lepší svet. 

Všimli ste si, že väčšina politikov 
na Slovensku sú právnici? Právnik 
narába s pravdou podľa potreby, ohýba 
ju podľa okolností. My vedci si pravdu 
ctíme nadovšetko. Veď ak by sme v prá-
ci prekrúcali fakty, podvádzali, klamali, 
na konci dňa zomrie človek. Keď však 
svoju prácu robíme poctivo a čestne, 
bojujeme za pravdu a držíme sa faktov, 
na konci dňa často zachránime ľudský 
život.

Bol som zvedavé dieťa a keď som 
ako školák vyhral okresné kolo chemic-
kej olympiády, o mojej životnej dráhe 
bolo rozhodnuté. Po úspešnom štúdiu v 
zahraničí sa mi vo svete otvárali obrov-
ské možnosti, ale ja som túžil venovať 
svoj talent Slovensku. Vrátil som sa do-
mov, spoločne s manželkou Zuzkou sme 
si založili rodinu - a fi rmu, ktorá dnes 
patrí medzi svetovú špičku. Naše tech-
nológie používajú nielen tisíce vedcov a 
univerzít po celom svete, ale aj fi rmy ako 
Nike, Samsung, Apple či CocaCola. Vý-
sledky našej práce pomáhajú lekárom v 

boji proti zákerným chorobám, pri kon-
trole kvality potravín, vody a čistejšieho 
životného prostredia... Nielen vo svete, 
ale aj tu, na Slovensku.

Robiť vedu pre mňa znamená po-
máhať človeku. Spomínate si, ako 
celé Slovensko prežívalo spolu s naším 
olympionikom Matejom Tóthom jeho 
podozrenie z dopingu? Uvedomil som 
si, že vďaka mojej práci môžem poskyt-
núť potrebné dôkazy na očistenie jeho 
mena, ponúkol som teda pánu Tóthovi 
pomoc. Zabojovali sme, expertný posu-
dok nášho tímu nakoniec uznala aj Me-
dzinárodná atletická federácia (IAAF), 
revidovala svoje rozhodnutie a Matej 
tak môže opäť súťažiť o medaily za Slo-
vensko.

„Pravde veriť, pravdu žiť a pravdu 
brániť,“ povedal môj vzor, M. R. Štefá-
nik. Bol nielen veľký politik, ale aj nada-
ný vedec a mimoriadne čestný človek. 
Som odhodlaný byť prezidentom, kto-
rý bude jeho odkaz ďalej rozvíjať – pre 
ľudí, pre budúcnosť, pre Slovensko.

Pomôcť blížnemu svojmu

» Robert Mistrík
nezávislý kandidát na prezidenta SRý p
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80% AJ TU MOŽE BYŤ
VAŠA REKLAMA

Viac ako 71% čitateľov patrí 
k najsilnejšej socioekonomickej 
skupine A, B a C.

1 350 000 

420 000

1 500 000

71%
VŠ vzdelaných ľudí
23,8%

SŠ vzdelaných ľudí s maturitou
40,4%

Najčítanejšie periodikum 

 www.regionpress.sk

tlačený náklad

kusov

celkový dosah domácností

čitateľov týždenne 

Podiel čitateľov podľa veku
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Plus 7 dní Báječná žena Život Nový Čas
pre ženy

Petit Press
MY noviny
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Zdroj: MML-TGI, SR, 
2.- 3. kvartál 2018, 
čítal posledné vydanie
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... printové médium s najväčším zásahom na Slovensku

Kontaktujte nás:
Jaroslav Geci - 0905 719 137 - geci@regionpress.sk
Mgr. Daniela Lazurová - 0907 727 206 - lazurova@regionpress.sk 
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ZAMESTNANIE

TU
mohla byť Vaša reklama

Info: 0905 719 137

Príjmeme do zamestnania 
TESÁROV alebo TESÁRSKE PARTIE 

na práce v SR/ČR. 
Ubytovanie a pracovná cesta hradená �rmou.
Príjmeme do zamestnania PRACOVNÍKOV 

NA BÚRACIE PRÁCE do Nemecka, 
znalosť nemčiny výhodou. 

Plat: 10€/hod. brutto
Bližšie informácie na tel.č.: 0901 701 422,  0905 920 330  alebo môžete

 prísť osobne do kancelárie  na: Duklianska 21, 085 01 Bardejov

s.r.o.
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Firma ENERGOSPOL prijme do TPP 
pracovníkov na pozície: 

INŠTALATÉR / VODÁR / KÚRENÁR 
Plat: od 4,50 €/ hod + odmeny 

Viac informácii nájdete na www.energospolsk.sk
 alebo na tel. čísle 0908688739.
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0918 881 874

Prijmem
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MONTÁŽNIKA 
PLASTOVÝCH OKIEN

NA DLHODOBÝ PRACOVNÝ UVÄZOK
 --- úkolová mzda --- práca v Bardejove ---

Prijmem

KUCHÁRA/KU
do pizzérie v BJ kúpeľoch ,

plat v čistom 700 €, nástup od marca

0907 930 986
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Statex, s.r.o.
Štefaniková 62
085  01  Bardejov

STAVEBNÁ FIRMA PRIJME 
PARTIE STAVBÁROV S PRAXOU. 

Práca v BJ na celý rok. 0905 908 800

- MONTÉR OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ – PRÁCA VO VÝŠKACH
   - Výhodou vodičský preukaz sk. B
   - Výhodou elektrotechnické alebo strojárskej vzdelanie
   - Výhodou prax z prác vo výškach
Nástupná mzda: 6 €/ hodina
 
- VODIČ NÁKLADNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA S HR
   - Nutné vodičský preukaz C + E
   - Minimálne 1 rok prax
Nástupná mzda: 5,50 €/ hodina

SMS – SÚKROMNÁ MONTÁŽNA SPOLOČNOSŤ, A.S. 
PRÍJME DO TPP PRACOVNÍKOV 
NA POZÍCIE: Turnusová 

práca (10 dňovky) 
podľa stavieb 

najmä SR a ČR.
Samozrejmosťou je

 zabezpečené ubytovanie
a vyplácanie cestovných 

náhrad.
 Živnostníkov podľa 

dohody.

Žiadosti zasielajte na info@smsas.sk 
alebo info telefonicky 0903 717 998
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Pizzeria Grande 
Bardejovske kupele
prijme do TPP 

KUCHÁRA/KUCHÁRKU
4€/hodinu

Tel. číslo: 

0910 394 298
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Prijmeme na plný úväzok (resp. živnosť)
väčší počet pracovníkov do výroby, na pozície:  

zvárač (ZE1, ZM1)  a zámočník
(vyučený v odbore, resp. prax). 

Základná mzda: od 600 EUR

elektrikár - údržbár
(oprava a údržba el. zariadení) 

v strojárenskej výrobe. 
Základná mzda: od 700 EUR

Svoje životopisy zasielajte na e-mail: 
scerbakova@ekotechna.sk
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Hľadáme 

ČAŠNÍČKU 
do reštaurácie pri BJ 

Kúpeľoch. Plat 
3,75€/hod. brutto 

+ variabilná zložka. 
0950 589 575
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0905 732 953

do reštaurácie
pri Bardejovských Kúpeľoch.

 Plat: 
3,85€/hod brutto.

príjmeme
KUCHÁRA/KU
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Prijmem 

čašníka/čku
do ROCK CAFÉ,

práca v BJ,

Práca PIA - SO

400 eur/mesačne

0905 842 289
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0902 950 989 / 0903 910 697

MURÁROV
A TESÁROV
5,90 €/ hod. brutto 

+ variabilné poplatky

Stavebná �rma hľadá 
NA PRÁCU v BARDEJOVE
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0905 719 137

ZAMESTNÁME 
KAŽDÉHO
miesto výkonu práce 
Havlíčkův Brod 

pozície: 
- pomocný operátor
- kontrola kvality
- obsluha zváracieho   
   robota
Na každej pozícií možnosť nadčasov
Ubytovanie zdarma

- 0910 680 198
- 0949 300 345

K nástupu je potrebný výpis zo zdravotnej karty
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Práca na živnosť
Platové podmienky 14.000 €/RD

Nástup ASAP

Kontakt:  0917  860  693
zucomsro@gmail.com

PRIJMEME ucelené partie

MURÁROV
na výstavbu

rodinných domov
v Belgicku
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

neustále dostatok ponúk
-dňov rnusy r kúsk živnosť

onuky r žov-o trov t ov

Honorár brutto 75 €,  80 €, 90 €  za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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info@konstrukter.sk

OPERÁTOR VÝROBY 
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Kladivo vŕtacie 

HITACHI DH26PC 
Vŕtacie a sekacie kladivo HITACHI DH26PC 
disponuje príkonom 830 W.

Vlastnosti:

- Príkon: 830 W
- Otáčky naprázdno: 0 - 1 100 min-1
- Sila úderu: 3,2 J
- Počet úderov: 0 - 4 300 min-1
- Max. vŕtací priemer v betóne: 26 mm
- Upnutie: SDS-plus
- Hmotnosť: 2,8 kg
- Jedinečný vzhľad
- Systém stabilizácie vnútorného tlaku
- Elektropneumatický príklep
- Bezpečnostná trecia spojka
- Celovlnná elektronická regulácia otáčok
- Prachotesný úchyt SDS-Plus
- L / P chod
- Možnosť vypnutia príklepu a sekanie
- Motor odolný proti preťaženiu

UL. NOVÝ SAD 10, BARDEJOV, predajnatrtechnic@gmail.com
• 0948 229 600 • 0948 229 500 • www.trtechnic.sk

Záruka 2 roky aj pre firmy ! Technológia made in JAPAN !
Najvýkonnejšie kladivo vo svojej triede !

Obsah balenia:
Kufor •

Postranná rukoväť •
Doraz •

pôvodná cena: 

199,90€ 

AKČNÁ CENA

159,90€ 
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MONTÁŽNÝ PRACOVNÍK 
CEMBRITOVÝCH DOSIEK

Práca v DÁNSKU partie aj jednotlivci

- podmienkou je aspoň jeden v partii musí 
   mat angličtinu na komunikatívnej úrovni.
- požadovaná prax v odbore
- turnusová práca ( 4 týždne v práci a 2 týždne doma)
- výplata je každé dva týždne
- celoročná práca
- Ubytovanie hradené firmou 
- Dánska pracovná dohoda

NÁSTUP 25. 3. 2019

0944 450 994
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Firma REMIREL s.r.o., CZ

prijme

- VODIČ VZV -
- ZVÁRAČ CO2 -

- OPERÁTOR VÝROBY -
(ŽENY - MUŽI - PÁRY)
- ELEKTRIKÁROV -

- PRACOVNÍKOV 
DO PLASTOVEJ VÝROBY -

(ŽENY - MUŽI - PÁRY) 

Práca v Českej republike 
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VÝBORNÉ  PLATOVÉ PODMIENKY
+421 918 607 897  +421 917 650 018

+421 905 775 463

Rád sa zoznámim 

na vážny vzťah.

Tel: 0901 92 28 46
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