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BARDEJOVSKO
SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO
Najčítanejšie regionálne noviny

KÚPIME VAŠE AUTO

Týždenne do 29 000 domácností

25.02.2019

začiatok kurzu

NOMITO

AUTOŠKOLA
akcia - 590€ za kurz

****predajte svoje auto rýchlo, pohodlne bez starostí a bez rizika***

OPRAVÍM VÁŠ
POČÍTAČ

Valentín u nás
Valentín pre Vás.
Tajomné miešané
nápoje, vzrušujúca
vôňa sviečok,
podmanivá atmosféra
umenia.
To je kúzelný večer,
ktorý prežiješ iba
u nás.
Príď s tým, koho
miluješ a prežite spolu
nezabudnuteľné chvíle.

Preinštalovanie Windows
Prečistenie a opravy

Dlhý rad 2561
(OD Centrum),BJ
0949 817 617
054/488 2636
info@tancin.sk
www.tancin.sk

Aj u Vás doma

FIRST MINUTE

CHORVÁTSKO
BULHARSKO

0903 539 712

85_0043

mail: info@vykupautbj.sk web: www.VYKUPAUT.bj

61-0004

0919 142 033

Volajte na tel.

61_0011

asnomito@gmail.com

DRVENIK od 333 €
TUČEPI od 356 €

s po
lpe
7 - 9 nziou
noc
í
( POZOR !! 40% termínov vypredaných !! )

Art Café
Rhodyho 5
Bardejov

61_0033

85_0025

TOSKÁNSKO A BOLOGNA 21.9. – 25.9. 239 €
RÍM A VATIKÁN s kňazom 19.10. – 23.10. 239 €
zájazdy do celého sveta + letenky

61_0038

SLNEČNÉ POBREŽIE od 350 €
Poznávacie zájazdy:

predajné miesto:

CK Rebeka,
PARTIZÁNSKA 45

info
www.ckrebeka.sk

Máme radi Leto, slnko, more..
First moment

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ

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

Plánujete novostavbu alebo
výmenu okien?

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

222,- € komplet cena / os.

PRÍĎTE K NÁM

penzióny hneď pri pláži, výhľad na more

240,- € komplet cena / os

NA OKNÁ A DVERE

Kampánia - s kúpaním v mori

Rím - Neapol- Pompeje - Capri, ostrov... polpenzia,

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

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

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

cena: 410,- € / os.

TERAZ V ZIMNÝCH ZĽAVÁCH

61_0031

Bardejov , Duklianska 3750, plasttime@plasttime.sk
t.č.0915 788 487, www.plasttime.sk
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Chorvátsko, Bulharsko, Turecko,
Taliansko a iné...
letecká,autobusová a individuálna doprava

85_0028

Nad Extratechom, Bardejov, pri SAD

Ponúkame vám odkúpenie Vášho vozidla za férove ceny.
Prídeme aj priamo k vám a vyplatíme vám peniaze ihneď na mieste.

61_0012

Novotný Andrej

0907 923 974

Hotelová akadémia Jána Andraščíka
Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov

www.habj.edupage.org

054/488 51 26

e-mail: skola@habj.sk

V školskom roku 2019/2020
ponúkame študijné odbory:

6444 K
6445 K

0905 719 137

hotelová akadémia
ekonomické lýceum
manažment regionálneho
cestovného ruchu
čašník, servírka
kuchár

5-ročný
4-ročný
4-ročný
4-ročný
4-ročný

85_0080

6323 K
6325 M
6324 M

Bardejovsko-Svidnícko
- Stropkovsko

MERANIE
ORTOPEDICKEJ
VHODNOSTI
MATRACOV
Ku každej
objednávke
darček
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85_0097

web: www.sknabytok.sk tel.: 0903 653 703 facebook: SKNABYTOK

61_0044

Stanislav Kvokačka - Nábytok
Komenského 2756
21. 2. 2019
od 9.30 - 17.30 hod.
085 01 Bardejov

2

SPOJENÁ ŠKOLA
Juraja Henischa
Kontakt:
Spojená škola J. Henischa
Slovenská 5
Bardejov, 085 01
mail: ssjhbj@slovanet.sk
tel.: 0544861950
www: ssjh.sk

Pomaturitné štúdium

Možnosť študovať odborné vzdelávanie
2-ročné štúdium (výučný list + maturitné vysvedčenie)
2 – ročné pomaturitné kvaliﬁkačné štúdium pre absolventov stredných škôl, gymnázií,
stredných odborných škôl, bakalárskeho štúdia a vysokých škôl
Dĺžka štúdia: 2 roky
Forma štúdia: denná/ externá (pre pracujúcich)
Určené pre: chlapcov, dievčatá
Podmienky prijatia: bez prijímacích skúšok
V školskom roku 2019/2020 ponúkame nasledujúce študijné odbory pre pomaturitné štúdium:

2411 N mechanik nastavovač,
2682 N mechanik počítačových sietí,
2697 N mechanik elektrotechnik.
Ide o kvaliﬁkačné štúdium, ktoré trvá dva roky. Absolvent získa výučný list a maturitné vysvedčenie
z odborných predmetov.
V rámci kvaliﬁkačného štúdia záujemcovia získavajú odbornú kvaliﬁkáciu v inom odbore
vzdelania, než v ktorom vykonali maturitnú skúšku.
Prihlášky si vyzdvihnite na sekretariáte školy, e-mailom, prípadne
na www.http://ssjh.sk/pomaturitne-studium.php.
Podmienka otvorenia štúdia:
a) 17 žiakov v triede strednej školy v dennej forme štúdia,
b) 8 žiakov v triede strednej školy v externej forme štúdia

Nadstavbové štúdium

Pre absolventov trojročných učebných odborov,
možnosť získať maturitné vysvedčenie.
3757 L dopravná prevádzka
3659 L stavebníctvo

bj19-06_strana-
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85_0086

Štúdium trvá dva roky v týchto odboroch:

Stöcklova 20
bardeJOV
bardejovsko@regionpress.sk

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

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

2675 M
ELEKTROTECHNIKA

Naučíme ťa princíp rozhlasového a televízneho vysielania, pracovať s elektronickými obvodmi, princípy, vlastnosti a použitie elektronických prístrojov, strojov a
zariadení na výrobu a rozvod elektrickej
energie, základné bezpečnostné predpisy pri práci s elektrickými zariadeniami.

3650 M
STAVITEĽSTVO

Naučíme ťa vyhotovovať projektovú dokumentáciu stavieb v profesionálnych grafických programoch AutoCAD, ArchiCAD,
CADKON, vyhotovovať kalkulácie, ocenenie
stavieb v príslušných programoch CENKROS, pracovať s geodetickými prístrojmi, vyhotovovať topografickú dokumentáciu a vykonávať geodetické práce.

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
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
Svidník

Bardejov

Stropkov

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
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48.000
35.000
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32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
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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

2561 M
INFORMAČNÉ
A SIEŤOVÉ
TECHNOLÓGIE
Naučíme ťa vytvárať dynamické web stránky, spracovávať
databázy, programovať vo vyšších programovacích jazykoch,
programovať roboty, detailne
poznať PC architektúru, diagnostikovať poruchy v oblasti
hardvéru, softvéru, pracovať s
aplikačným softvérom, používať
informačné, serverové a sieťové technológie, konfigurovať
počítačové siete do úrovne
4 semestrov CISCO Network
Academy, ovládať rôzne operačné systémy (Windows, Linux) a
serverové technológie na rôznych platformách, ich konfigurácie a reálne použitie v praxi.
Budeš schopný samostatne vykonávať práce pri projektovaní,
konštrukcii, výrobe, montáži,
ako aj v prevádzke a údržbe
zariadení využívajúcich moderné informačné technológie.
A čo môžeš robiť po skončení
školy?
• programátora
• softvérového špecialistu
• hardvérového špecialistu
• IT technika - servis, opravy
• správcu aplikačného softvéru
• testera
• správcu operačných systémov
• správcu počítačových sietí,
serverov
• databázového špecialistu
• grafika
• web developera
• grafika - web dizajnéra
• podnikať v oblasti
elektrotechniky
• pracovať v elektrotechnickom
priemysle
• technika telekomunikácií
a spojov
• operátora automatizačnej
techniky
• opravára elektronických
zariadení

3765 M
TECHNIKA A
PREVÁDZKA DOPRAVY

Info: 0905 719 137

Typ A, zo zamestnania

Cena 10 €

0944 472 993
V školskom roku 2019/2020 ponúka študijné odbory
2561 M
INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ
TECHNOLÓGIE
- programovanie
- tvorba webov
- počítačové siete
- správa serverov (Linux,
MS Windows)
- základy elektrotechniky

bardejovsko@regionpress.sk

sieť 39
regionálnych
novín

Komplet
dvere

2675 M
ELEKTROTECHNIKA
- silnoprúd
- slaboprúd
- elektrotechnické merania
- elektrotechnická spôsobilosť
3650 M
STAVITEĽSTVO
- rozpočty
- vizualizácie
- projektová dokumentácia
3765 M
TECHNIKA
A PREVÁDZKA DOPRAVY
- logistika
- cestné vozidlá
- 3D modelovanie

+ zárubňa
+ kľučka
9,00€
od 11
0949 812 555

Možnosť získať

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

RS ekonomik s.r.o.

Adresa školy:
Stredná priemyselná škola technická Bardejov,
Komenského 5, 085 42 Bardejov, Telefón: 054/472 24 50
E-mail: skola@spsbj.svcmi.sk,
Facebook: facebook.com/spsbj Web: www.spsbj.sk

Rád sa zoznámim

DANE a
Radovan Gal
ÚČTOVNÍCTVO Stanislava Galová

jednoduché účtovníctvo mzdy a personalistika
podvojné účtovníctvo daňové priznania

ul. Partizánska , budova SLSP
Tel.: 0905 675 750 email: ekonomic3@gmail.com

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

CISCO certifikát NETWORKING ACADEMY ‒ príprava
špecialistov v oblasti počítačových sietí, osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na vyhradenom
technickom zariadení elektrickom pre stupeň odbornej spôsobilosti podľa §21 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

85_0022

29.000
25.000
25.000
82.750
22.250
12.000
30.500
35.000
40.000
30.000

Východné slovensko

Spracovanie
DAŇOVÉHO
PRIZNANIA

TECHNICKÁ

BARDEJOV

na vážny vzťah.

Tel: 0901 92 28 46

bj19-06_strana-
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85_0105
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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

REKLAMA

Stredná priemyselná škola technická Bardejov

85-0019

50.000
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
30.000
35.000
36.500
26.500
52.000

mohla byť Vaša

Naučíme ťa vypracovať podnikateľské plány
pre dopravu, konštruovať funkčné celky v rovine - 2D a v priestore - 3D pomocou PC, princíp a použitie jednotlivých častí cestných vozidiel, manažovať predaj áut, marketing, princíp
vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy,
predpisy pri práci s elektrickými zariadeniami.

stredné slovensko
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Študijné odbory pre absolventov ZŠ

85_0019

redakcia:

0907 727 206

85_0047

SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO

61_0001

BARDEJOVSKO

TECHNIKA MÁ BUDÚCNOSŤ

Pri prezentácii odboru technika a prevádzka dopravy žiaci mali možnosť vidieť ukážky
z 3D modelovania hranatých a rotačných súčiastok pomocou softvéru CREO3, ročníkové
práce našich študentov a animácie funkčných
celkov. Sme jedna zo šiestich stredných škôl
na Slovensku, ktorá disponuje týmto plne
profesionálnym softvérom. Žiaci našej školy v rámci ročníkových projektov modelujú
funkčné celky a najlepšie práce sa zúčastňujú celoslovenskej súťaže v 3D modelovaní
- IPM STUDENT AWARD, v rámci ktorej sme
obsadili popredné miesta v rámci Slovenska.
Škola
disponuje
softvérom
na
diagnostiku
porúch
vozidla.
V dielňach žiaci 2. a 3. ročníka predviedli ukážky vyvažovania kolies osobných automobilov, vyzúvania pneumatík či výrobu sústružených výrobkov.
Odborné
predmety
elekrotechniky sa vyučujú v elektrotechnickej dielni
i
v
laboratóriu
elektrotechniky.
V elektrotechnickej dielni žiaci mali možnosť
vidieť množstvo náradia a techniky pre rôzne spôsoby výroby dosky plošných spojov,
rozdielne možnosti osadzovania súčiastok
aj hotové výrobky. Zoznámili sa s diaľkovým ovládaním motorov pomocou stýkačovej kombinácie, zapájaním domových a
elektromerových rozvádzačov. Prezentovaná bola programovateľná UV LED jednotka, ktorú zhotovil žiak školy v súťaži SOČ.
V laboratóriu elektrotechniky sa oboznámili

85_0089
85_0102

Škola je zapojená do Sieťového akademického
programu – Cisco Networking Academy . Je
to dnes najväčší a najkomplexnejší profesijne orientovaný vzdelávací program na svete.
Pripravuje špecialistov v oblasti informačných technológií a sietí pri projektovaní, realizácii a údržbe komunikačných infraštruktúr.
Študenti školy prezentovali žiakom zo základných škôl obsah štúdia v novom študijnom odbore informačné a sieťové technológie. Žiaci sa
v ňom naučia používať informačné, serverové
a sieťové technológie, konfigurovať počítačové
siete do úrovne 4 semestrov CISCO Network
Academy, ovládať a konfigurovať rôzne operačné systémy (Windows, Linux) a serverové technológie na rôznych platformách. Budú vedieť
detailne poznať PC architektúru, diagnostikovať poruchy v oblasti hardvéru, softvéru. Naučia sa programovať v programovacích jazykoch
Python, C, Java. Budú sa venovať aj internetu
veci, naučia sa programovať roboty: Raspberry Pi, Arduino, Lego Mindstorms EV3. Budú
vedieť vytvárať web stránky, využívať HTML,
CSS, PHP, SQL databázy, CMS systémy WordPress, Joomla, frameworky Bootstrap, Nette.

0905 842 196
stavbetp@gmail.com

Žiakov zaujala aj robotická stavebnica LEGO
MINDSTORMS. Pomocou nej majú žiaci možnosť preniknúť do základov programovania,
môžu ovládať správanie robota v rôznych situáciách pri plnení rôznych úloh. Na 3D tlačiarni sa
tlačili žetóniky do nákupných vozíkov s textom
SPŠT, ktoré si návštevníci mohli vziať so sebou.

É
ENERGETICK
NOVÉ NÍZKO
IŽNÝ ORLÍK
N
I
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B
ÚČ V O
Ľ
K
A
N
Y
M
O
D
MUROVANÉ
NA PREDAJ
OD 130 000€

V rámci ekonomického bloku formou
prezentácie boli poskytnuté stručné informácie z predmetov účtovníctvo, ekonomika, administratíva a korešpondencia.
V rámci predmetu ADK sme sa zamerali na písanie na klávesnici desaťprstovou
hmatovou metódou v programe ATF. Zároveň sa oboznámili s výhodami v tomto programe a jeho voliteľnými funkciami.
Žiaci
základných
škôl
využili možnosť sadnúť za počítač a prakticky vyskúšať písanie v tomto programe.
Neoddeliteľnou súčasťou školy je aj telocvičňa s posilňovňou, futbalové a plážové ihrisko, školská knižnica, bufet, školský internát a školská jedáleň.
Veríme, že tí, ktorí sa rozhodli stráviť tento deň práve u nás, sa presvedčili, že
technika má skutočne veľkú budúcnosť.

bj19-06_strana-

61_0045

Študijný odbor staviteľstvo bol prezentovaný
v dvoch učebniach, kde žiaci získali informácie o možnostiach štúdia stavebného odboru.
Okrem informácií o teoretických predmetoch
so záujmom sledovali ukážky stavebnej dokumentácie vytváraných prostredníctvom
programov AUTOCad. Pozornosť vzbudilo tiež
kreslenie objektov v 3D vizualizácii a kartónových modelov. Zaujala ich obsluha geodetických prístrojov, ukážky žiackych prác vytvorených stavebným softvérom a ich porovnanie
s kreslením voľnou rukou. V závere si vypočuli informácie o možnostiach získania certifikátu z rozpočtovania v programe CENKROS. Študenti tohto odboru sa
zapájajú do rôznych súťaží, napr. Stavbárska
olympiáda alebo Projektovanie v YTONGU.

S novým študijným odborom informačné
a sieťové technológie a technické lýceum so zameraním na informatiku sa mali
možnosť zoznámiť v učebniach informatiky.

85_0021

Aby sme žiakom základných škôl uľahčili ich
neľahké rozhodovanie o budúcej škole, takmer
do roka a do dňa sme im pomyselne otvorili
brány školy a v rámci Dňa otvorených dverí
umožnili takmer 500 žiakom nášho mesta i
regiónu 30. januára 2019 si prezrieť priestory
našej školy, a tak získať informácie o všetkých odboroch, spôsoboch výučby, modernej
technike, o uplatnení v budúcom zamestnaní
i o aktivitách v mimoškolskej činnosti. Žiakov
základných škôl privítali mímovia na chodúľoch
i školská hudobná skupina Pracovná sobota.

s podmienkami vyučovania predmetov zameraných na elektrotechnické merania. Pri
prezentácii si prezreli samostatnú učebňu a
jej vybavenie meracou technikou. Žiaci uvideli
konkrétne merania a spôsob spracovania ich
výsledkov. Dôraz bol kladený na bezpečnosť
pri práci v laboratóriu. Pozreli si niektoré zapojenia meracích elektrických obvodov, vystavenú meraciu techniku a meracie prípravky.
Prítomní žiaci sa mali možnosť oboznámiť
s organizáciou vyučovania a zariadeniami
zaisťujúcimi bezpečnosť žiakov pri meraní.

61_0052
61_0052

Stredná priemyselná škola technická v
Bardejove už desaťročia pripravuje absolventov v technických odboroch, a to staviteľstvo,
technika a prevádzka dopravy, elektrotechnika, technické lýceum a v novom študijnom
odbore informačné a sieťové technológie .
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POLITIKA / STAVBA

STROJOVÉ KOPANIE

STUDNÍ do 13 m
VŔTANIE STUDNÍ

HĽADANIE VODY

0905 186 889, www.kopaniestudni.com

Zemné výkopové práce

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

ČALÚNIM
0907 208 683

Objednávateľ: Robert Mistrík, Bratislava. Dodávateľ: Unimedia, Panónska cesta 7, Bratislava 851 04, IČO: 3138099

» Robert Mistrík
nezávislý kandidát na prezidenta SR

85-0052

61_0032

61_0039

tel.: 0918 896 779

prezidentskom programe je táto vážna
téma jednou z priorít.
Nehovorím, že všetko na Slovensku
je zlé – naopak: Slovensko sa pohlo. Sme
ďalej ako pred desiatimi rokmi, a inde ako
pred rokom. No ak si budeme dobrovoľne
týmto tempom drancovať naše lesy a ničiť
si našu krásnu prírodu, naše deti nám to
neodpustia. A kým z našej krajiny budú
musieť utekať do sveta za prácou nielen šikovní mladí ľudia bez záväzkov, ale dokonca aj matky s deťmi, tak je to jasný signál,
že niečo veľmi dôležité u nás nefunguje.
Kandidujem na prezidenta, pretože
chcem pomôcť zlepšiť život na Slovensku.
Ako prezident budem vyžadovať, aby sa
politici prestali hádať a riešili skutočné
problémy našej krajiny. Budem tlačiť na
zodpovedných, keď svoje povinnosti
zanedbávajú - pretože ľudia chcú vidieť
výsledky.
Pre mňa budete vždy na prvom
mieste vy.

85_0091

NEREZOVÉ
ZÁBRADLIA

Zemné výkopové práce

JUDr. Štefan Harabin
občianský kandidát
na prezidenta SR

33-0003

LGBT (Lesbicka, Gay = homosexual,
Bisexual, Transexual) komunitu.
Ja osobne nie som proti homosexuálom. Mám niekoľko známych, ktorí
sú homosexuáli. Títo ľudia však nemajú potrebu chodiť polonahí po uliciach
na akomsi pochode homosexuálov,
provokatívne sa na verejnosti olizovať,
ani vyzývavo obliekať. Aj podľa nich je
celá LGBT komunita tlačená skôr politikmi ako nimi. Homosexuáli chcú
byť v kľude, aby ich nikto neobťažoval
a neodsudzoval. To isté chceme všetci
heterosexuáli (muž+žena). Nechodíme
na hetero pochody, neobliekame sa
sexisticky, neolizujeme sa vyzývavo s
partnerkami na uliciach. Necháme si
intímne hrátky na doma. Zhrniem to,
keď budem prezident, do troch dní
vypoviem Istanbulský dohovor a na
Slovensku ostane v občiankom preukaze iba muž alebo žena.
Milí spoluobčania, otvorme oči.

Objednávateľ: JUDr. Štefan Harabin, Bratislava

Nedávno som hovoril s mojim kamarátom lekárom, ktorý už 20 rokov žije v
USA.
Kamarát mi povedal, že USA dospeli do takého stavu, že 17-ročný chlapec
na strednej škole išiel na dievčenské
záchody a keď ho učiteľka zastavila,
tak povedal, že „dnes sa cítim ako dievča“. Učiteľka ho musela pustiť a dievčatá sa cítili zle. Takýchto prípadov je v
USA početne.
Keď som sa zamyslel ako to je na
Slovensku, tak myslím, že smerujeme
k tomu istému. V médiach bežne počúvame pojmy ako sú homosexuál (muž
s mužom), bisexuál (muž s mužom a
niekedy aj so ženou), transexuál (muž,
ktorý sa cíti byť ženou), lesbička (žena
so ženou)…
Čo to všetko znamená? Že naša
kresťanská kultúra, kde základ tvorí tradičná rodina (muž=otec + žena=matka + deti, ale nie rodič1=muž+rodič2=muž + deti alebo čokoľvek iné),
sa pomaly, ale isto vytráca z našho
života. Má to na svedomí aktuálna
politika (napr.Istanbulský dohovor,
kde namiesto muž/žena v občianskom
preukaze budeme mať na výber muž/
žena/transexuál/iné), kde politici typu
Andrej Kiska alebo strana SAS (zakladateľ je aktuálny kandidát na prezidenta Robert Mistrík), otvorene podporuju

Milí priatelia, dnes vám poviem dva
príbehy o Slovensku.
Príbeh prvý. Nedávno som si prečítal,
že prezidentský kandidát Smeru Maroš
Šefčovič „bol šokovaný“, keď zistil, že
rakúska vláda chce osekať rodinné prídavky pre cudzincov, ktorí v Rakúsku
pracujú, ale ich rodina tam nežije. Toto
opatrenie sa dotkne asi 30-tisíc detí zo
Slovenska - najmä matiek, ktoré tam pracujú ako opatrovateľky.
Za seba hovorím: súhlasím - je správne bojovať za práva Slovákov v Rakúsku.
Zároveň ale treba nahlas povedať, že keby
pán Šefčovič posledných 15 rokov žil na
Slovensku, bol by ešte šokovanejší, aké
nízke rodinné prídavky sú u nás. Pretože
kým v Rakúsku sú prídavky štedré (od 114
do 165 eur), na Slovensku je celá suma rodinných prídavkov na dieťa iba 24 eur! A
táto suma je vizitkou troch vlád Roberta
Fica, ktorý Šefčoviča do prezidentských
volieb nominoval. Keby to bolo viac, určite by od nás do Rakúska nemuselo za
prácou dochádzať tak veľa ľudí...
Príbeh druhý. Európska komisia pohrozila Slovensku žalobou, ak do dvoch
mesiacov neprestaneme s masívnym výrubom lesov. Je škandál, že až európske
inštitúcie musia nútiť slovenskú vládu,
aby konečne zastavila toto barbarstvo.
Ničíme si to najkrajšie, čo máme, robíme veci, ktoré sa nedajú vrátiť späť. Žiaľ,
ochrana životného prostredia je pre našich politikov okrajovou témou. V mojom

33-0001

DVA PRÍBEHY O JEDNEJ KRAJINE

HARABIN: Kam to speje?
ISTANBULSKÝ dohovor

GARÁŽOVÉ
BRÁNY

- Plastové okna ALUPLAST
vo všetkých modelových radoch
- Hliníkové okna, dvere a presklenia
- Garažove brany DAKO, WISNIOWSKI
- Doplnky: parapety, žalúzie, rolety, siete ...

0949 812 555

85_0047

OKNÁ DVERE

PREDÁM DREVENÉ
OBKLADY,
ZRUBOVÝ PROFIL
A DLÁŽKOVICU

Okno ALUPLAST IDEAL 8000
3- tesnenia, 3-sklo splňajúce normy

PRE NOVOSTAVBY

-

STAVEBNÉ PRÁCE - 0905 594 814

PRÍJEM OBJEDNÁVOK NA ZIMNÉ MESIACE ZA ZVÝHODNENÉ CENY !!!

bj19-06_strana-
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61_0009

OKNÁ A DVERE - 0918 881 874

DOVOZ ZDARMA
0910 570 430

85_0079

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

... Našou referenciou je 18 ročné pôsobenie na trhu s oknami ...

7
STAVBA, SLUŽBY, PRÁCA
100 rokov za opicami. Slovenská pošta konečne umožnila platiť
ľuďom s bankovými kartami. Mohli
by sme pochváliť, ale skôr je to na
hanbu, že im to toľko trvalo. Čo ma
však veľmi teší, Pošta to urobila len
na základe výzvy nášho poslanca
Eda Hegera.
1500 eur navyše. Celý týždeň
deptám tých poslancov z parlamentu, ktorí odmietli môj návrh na nezvyšovanie platov poslancov. Vždy
pred hlasovaním sa pred nich postavím s plagátom, kde je napísané, že
sebe si zvýšili plat o 1500 eur a sirotám pridali 2,70 eura - a či sa nehanbia. Sú z toho maximálne nervózni,
ale tak im treba, je to len ich zrkadlo.
Zbabelec Danko. Vyhráža sa, že
mi za moju živnosť,
kde som mal 0
faktúr, tržieb a
zisku, zoberie
mandát.
Plus
mi dal pokutu
13 tisíc eur. Ale
odvahu dokonať
zvrátené
dielo
evidentne nemá.

ZLATÉ PÍSMO, MONTÁŽ, LAMPÁŠ
VÁZA - NEREZ
DOVOZ DO 100KM ZDARMA
256 079 SK - 0902 919 401

Hľadáme

POŽIČKY BARDEJOV

ČAŠNÍČKU

0950 589 575

REMEDIUM, s.r.o.,
Bardejovské Kúpele 2037, 086 31 Bardejovské Kúpele

Poliklinika REMEDIUM, s.r.o. so sídlom
v Bardejovských Kúpeľoch príjme
do pracovného pomeru pracovníka
v odbore

s nástupom ihneď. Základná mesačná
mzda: 618,00 eur + pobádacia zložka.
Kontakt: 054 / 477 4430
remedium@kupele-bj.sk

VICTRIX
ZEUS
26 ERP
85-0012

VODA - PLYN - VYKUROVANIE - SERVIS

61_0030

FYZIOTERAPEUT

so 45 L zásobníkom
- 1638,00 € s DPH.

1.999 EUR S DPH

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

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

závesný
kondenzačný
kotol

Všeobecné podmienky
V cene zostavy je:
podpory zverejnené
plochý kolektor 2 ks
na stránke
• inštalacná sada pre 2 ploché kolektory
www.
• regulátor SOREL
zelenadomacnostiam
• ErP cerpadlová skupina s reg. prietoku
.sk
• expanzomat 24l
• upínacia páska expanzomatu
• strešný držiak kolektora podla typu strechy
• nemrznúca kvapalina 20 litrov
• zásobník UBS 300 SOL
K zostave je možné pripojit kotol
na ohrev teplej vody

Pizzeria Grande
Bardejovske kupele
prijme do TPP

Prijmem

61-0009

MONTÁŽNIKA
PLASTOVÝCH OKIEN
0918 881 874

Bardejovsko-Svidnícko
- Stropkovsko

0905 719 137

85_0002

SP - 0905

85_0034

AKCIE DO 31. 03. 2019

A

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

Stropkov

Firma ENERGOSPOL prijme do TPP
pracovníkov na pozície:
INŠTALATÉR / VODÁR / KÚRENÁR
Viac informácii nájdete na
www.energospolsk.sk
alebo na tel. čísle 0908688739.

KUCHÁRA/KUCHÁRKU

4€/hodinu
Tel. číslo:

0910 394 298

61_0050

XL

www.filarsky.sk

EKOLOGICKÝ,
ÚSPORNÝ

A
Solárna zostava P2
+ zásobník UBS 300 SOL

KAMENÁRSTVO

61_0011

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

30 rokov na trhu 1989 - 2019

031180217

Slotova Lubyová.
Ministerstvo pod vedením Lubyovej z
SNS sa vydalo
Slotovými chodníčkami. V čase,
keď ďalší dvaja vagabundi z SNS
boli odsúdení za rozkrádanie nášho
spoločného majetku na 12 rokov natvrdo, naša predsedníčka poslaneckého klubu OĽANO Veronika Remišová zverejnila odhalenia, že došlo
k falšovaniu - hrubej manipulácii
hodnotení projektov a Lubyová porozdávala dotácie v miliónoch eur
rôznym pofidérnym firmám.
Farizej Fico. Pamätáte si ešte,
ako Fico po vražde snúbencov Jána
a Martiny klamal Slovensko o tom,
že to všetko zorganizoval nejaký zlý
Soros z Ameriky? Bola to podlá lož,
ale mnohí ľudia tomu, bohužiaľ,
uverili. Fico zahral na najprízemnejšiu antižidovskú strunu a dosiahol svoje. Ohlúpil ľudí a tí miesto
skorumpovanej vlády obviňovali z
vraždy 85 ročného Žida z Ameriky.
Podlé. LENŽE, karma je zdarma vypátrali sme informáciu, že pred
rokmi priamo Fico pre Sorosa robil.
Bral od neho peniaze a nejako mu
nesmrdeli.

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

- MONTÉR OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ – PRÁCA VO VÝŠKACH práca (10 dňovky)
podľa stavieb
- Výhodou vodičský preukaz sk. B
najmä SR a ČR.
- Výhodou elektrotechnické alebo strojárskej vzdelanie
Samozrejmosťou je
- Výhodou prax z prác vo výškach
zabezpečené ubytovanie
Nástupná mzda: 6 €/ hodina
a vyplácanie cestovných

hľadá OPERÁTOROV CNC STROJOV do Prešova
práca v renomovanej spoločnosti • mesačná mzda od 755 €*
/ v hrubom • príplatky za prácu v noci, prácu nadčas a víkend •

náhrad.
Živnostníkov podľa
dohody.

V prípade záujmu nás kontaktuje: 0902 918 362, praca@lutogroup.com
*základná mzda 592€, bonus za nepretržitú prevádzku, dochádzku, kvalitu 163€
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34-0002-3

možnosť nástupu IHNEĎ
85_0099

- VODIČ NÁKLADNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA S HR
- Nutné vodičský preukaz C + E
- Minimálne 1 rok prax
Žiadosti zasielajte na info@smsas.sk
Nástupná mzda: 5,50 €/ hodina
alebo info telefonicky 0903 717 998

8
ELEKTRO

L
na iACNEJ
nter ŠIE
nete

AB

Komenského 1531, Bardejov,
pon- pia: 9:00-17:30 hod., sob: 8:00 - 12:00 hod.

Dlhý rad 1, Bardejov
pon- pia: 8:00-18:00 hod., sob: 8:00 - 12:00 hod.

1000 ot.

A++

1000 ot.

6 kg

A+++

ako

Energetická
trieda

00
,
9
33

269,

LeD osvetlenie, 4 poličky,
3 koše v mrazničke
184,5x59,5x65,5 cm

a+++, 1000 ot/min, 6kg
Fuzzy Logic, odložený štart, rýchle
pranie

A+

329,

00

nofrost,
celkový objem 324l,
mraznička 94l,
chladnička 230L,
sklenené poličky,
(Šxhxv):
59,5x65x186 cm

239,

00

eLeCtROLux eKK 51350
kombinovaný sporák

4 horáky s poistkou, 5 funkcií,
el.zapaľovanie, multifunkčná
rúra 56l, dvojité sklo

29,90
ORava CO-270
aku čistič okien

44,

na zrkadlá, sklo, dlažby, líthiový
akumulátor,šírka stierky 26cm

90

phiLipS gC 3802
naparovacia žehlička

2400 w, parný raz 140g, Stem glide,
nádržka 300 ml, Drip Stop

20%

20%

optimalizácia spotreby vody, nastaviteľná
teplota, 14 programov, odložený štart,
reset tlačidlo, Zen technology
Senzorová technológia 6. zmysel Zen

109,

00

16,
22,90
BaByLiSS aS80
Kulma teplovzdušná
800w, 2 výmenné kefy
2 rýchlostné stupne,
studený vzduch

700 W

2400 W

whiRLpOOL tDLR 65230Zen
a+++, 1200 ot/min, 6,5kg

a+++ -10%, inverter, LeD displej,
odložený štart, Time Manager,
program s antialergickou parou

Bluetooth
reproduktor prenosný, 60 w,
bluetooth, fm
rádio, LCD displej,
Karaoke - mikrofón
v balení, ekvalizér,
Disco light, vstupy
2x mikrofón, 2x
USB, AUX IN, výdrž
batérie až 4 hod.

Energetická
trieda

ORava
RgO-380 w
chladnička
no frost a+
230L/94L

00
,
9
36

eLeCtROLux ew 6S406
a+++, 1000 ot/min, 6kg

gOgOen BpS686
party reproduktor

Energetická
trieda

6,5 kg

00
,
9
2
3

00

A+++

1200 ot.

Energetická
trieda

Energetická
trieda

eLeCtROLux en 3613
kombinovaná chladnička
whiRLpOOL awe 66610
a++ 226L/111L
en.tr.a++, 226L/111L,
a+++ 1000ot/min 6kg

Použité ilustračné foto.

A+++

6 kg

700 W

90

RemingtOn
D5000 fén na vlasy
1800 w, 3 teploty,
2 rýchlosti, difúzor

26,90

BRaun series 1 - 130
holiaci strojček

pevná holiaca hlava,
zastrihávač dlhých fúzov,
umývateľný

59,90

44,90
eCg mtm 2070
mikrovlná rúra

eta 2507 tiagO podlahový vysávač
700 w, vrecúško 3l, hepa filter č.11,
podlahová/kobercová hubica,
štrbinová hubica, hubica na čalúnenie

výkon: 700 w, 6 úrovni, objem 20L,
Časovač 30 minút

20%

ZĽAVA 20%20%
20%

Ponuka platí od 11. 2. 2019 do 3. 3. 2019 alebo do vypredania zásob.
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www.makos.sk

Makos

9
DOMÁCNOSŤ

Drogéria za výborné ceny
400 ml

250 ml

1,

99

paLette

taft

1,99

LOReaL

1,

69
mitia

1,29

aLwayS

9,99

1,99

nivea

visage krém Cellular 50 ml krém soft 100 ml
j.c.: 19,980/ 100 ml
j.c.: 1,990/ 100 ml

60 ks

0,89

2,29

DiSCReet

intímne vložky 60 ks
j.c.: 0,038/ 1 ks

LinteO

0,99

utierky vlhké 72ks/80ks
j.c.: 0,012/ 1 ks

150 ml

4 ks

75 ml

250 ml

nivea

10 ks

Classic normal 10 hygienické vložky;
j.c.: 0,089/ 100 ml

Sprchovací gél 400 ml
j.c.: 0,323/ 100 ml

Sprchovací gél 250 ml
j.c.: 0,676/ 100 ml

9,

99

Revitalift laser, pleťový krém
50 ml; j.c.: 19,980/ 100 ml

400 ml

250 ml

nivea

SChauma

šámpón na vlasy 400 ml
j.c.: 0,423/ 100 ml

Lak na vlasy 250 ml
j.c.: 0,796/ 100 ml

iCC farba na vlasy
viac druhov

1,

69

100 ml

50 ml

50 ml

50 ml

3 ks

fa

0,99

SignaL

0,59

giLLette

tekuté mydlo 250ml s pumpičkou Zubná pasta 75ml
j.c.: 0,198/ 100 ml
j.c.: 0,787/ 100 ml

900 ml

puR

fusion nn hlavice 4ks
j.c.: 2,725/ 1 ks

0,

900ml prípravok na riad
j.c.: 1,100/ 1l

finiSh

6,

99

tablety do umývačky all in One 52ks
j.c.: 0,134/ 1 ks

SuRf

prací prostriedok 60pD
j.c.: 0,117/ 1 pD

Cif

2,

SavO

prací prostriedok 20pD
j.c.: 0,175/ 1 ks

fa

deo sprej 150ml
j.c.: 0,927/ 100 g

2,49

OLD SpiCe

deo stick 50ml
j.c.: 4,980/ 100 ml

750 ml
500 ml

0,99

49

CiLit Bang

actifizz mR 750ml čistič
j.c.: 3,320/ 1 l

3,49

8,99 1,39

Box 3ks ultarsoft 5460
j.c.: 2,997/ 1 ks

wC čistič 750ml
j.c.: 1,320/ 1 l

CLin

1,09

prípravok na čistenie okien
500ml MR; j.c.: 2,180/ 1l

BRef

0,99

power aktiv 50g
j.c.: 1,980/ 100 g

63 pd

20 pd

60 pd

6,99

CuRapROx

750 ml

52 ks

99

10,

90

52 ks

7,

99

pampeRS

Sp vp detské plienky
j.c.: 7,990/ 1 ks

SunLight

9+1

6,99 0,99

all in One extra power 52ks
j.c.: 0,134/ 1 ks

ZADARMO DOPRAVA - u nás zakúpených výrobkov
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viLeDa

hubky Style 9+1
j.c.: 0,099/ 1 ks

LenOR

2,49

Aviváž 63PD
j.c.: 0,040/ 1 pD

Rodinné vozidlá Renault

02 AUTO-MOTO / iné

» Kúpim Babetu, Stelu, Pionier, Jaweta, štadión.aj diely. 0949505827

03 BYTY / predaj

04 BYTY / prenájom

» Chata, Valčianska dolina
(pri Martine), 55.000 €. T.č.:
0907 150 537

05 DOMY / predaj

06 POZEMKY / predaj

07 REALITY / iné

08 STAVBA

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

» 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

11 HOBBY A ŠPORT

12 DEŤOM

13 RÔZNE / predaj

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

08 STAVBA

» Hľadám pravidelný odvoz BJ - PO. Príchod do PO
7 - 8:00, odchod z PO 16 17hod. 0903572045

14 RÔZNE / iné

16 ZOZNAMKA

10

bj19-06_strana-

Limitovaná séria Winter Edition

Bohatá výbava pre každodenný rodinný život
Zimné pneumatiky
5 rokov záruka Renault

09 DOMÁCNOSŤ

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.

» Predám lacno obývaciu stenu. Cena dohodou.
00421 904 812 331
» Predám staršiu veľmi
zachovalú obývačku, rozkladací gauč, dub. stôl, 4
stoličky, koberce, 2 valendy
s ulož. priestorom. Ceny dohodou 0907274664

Renault
doporučuje
Renault
odporúča

01 AUTO-MOTO / predaj

ALD MOBIL, s.r.o. Priemyselná 31, 085 01 Bardejov
Tel.: +421 901 712 237
www.aldmobil.sk
» 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 dohodou. Tel.0944 383 151

61_0007

10
AUTO - MOTO
Občianska
riadková
inzercia

Rád sa zoznámim
s nezadanou
štíhlou30/40ničkou,
ktorá by chcela mať
stáleho partnera

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 11 dolu.

11
AUTO - MOTO
BardComp s.r.o.
Hurbanova 22
Bardejov

na Valentína
Poukážky 2+1 a 5+1 si zakúpite na adrese: Relax u Mariky, StöckLova 17, 085 01 Bardejov

TEPOVANIE

0915 052 025

85_0058

PLASTOVÉ
OKNÁ
A
DVERE
0949 812 555

Potešte svoju
milovanú osobu

61-0002

tel: +421 54 4723961
web: www.bardcomp.sk

85_0047

výpočtová technika
registračné pokladne
software
E - shop

VALENTÍNSKY VEČER

AUTO - DODÁVKY

GAUČ - KOBEREC

ČISTENIE A DEZINFEKCIA PAROU

PRÍDEME AJ K VÁM DOMOV

85_0069

KACVINSKÉHO 3340, BARDEJOV

FACEBOOK: Tomiwash BJ 0948 76 75 74

AUTOKOMPLETBJs.r.o.
Náhradné diely

ÚDRŽBA
SERVIS

l. filtra
leja+ o

4l o

s

a gráti

výmen

autokompletsro@gmail.com

13 RÔZNE / predaj
» Predám orechy a kopačky,
0908301393
» Predám prvorepublikový
nábytok z masívu vo výnimočnom stave. Kontakt:
alena.ulicnikova@gmail.
com

16 ZOZNAMKA

Bardejovsko-Svidnícko
- Stropkovsko

BARTOŠOVCE 152

Odporúčame si rezervovať miesto na prevádzke
alebo telefonicky na : 0948 385 521 , 0907 307 490

Valentínske MENU:
- uvítací nápoj: Aperol spritz
- večera: Medailónky z bravčovej
panenky a kuracích pŕs s wok
zeleninou a gratinovanymi zemiakmi
- dezert: Tvarohový krém s ovocím

Cena menu je 10€/osoba

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera BJ medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP BJ 12 Predám kočík,
0987 654 321.
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, BJ zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

61_0028

» Pomôžem s matematikou.
Tel: 0905 717 749
» Hľadám opatrovateľku
3x v týždni na noc. 0902
197 538
» Zaopatrím vaše dieťa
alebo starých rodičov, skúsenosti mám. Tel: 0907 639
012
» Hľadám prácu v chránenej dielni, ZŤP 80%, Tel:
0907 639 012

SYPANEC

Diagnostika

0904 157 482 Kľušov 206, vedľa OÚ

15 HĽADÁM PRÁCU

ŠTVRTOK, 14.2.2019

Pneuservis

61_0051

8€
in.
tie od
úpe m
• prezu o 28. 2. pri k
d
ia
c
k
a
•

Príprava na STK, EK

85_0103

OPRAVA

bj19-06_strana-
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PRÁCA, ZDRAVIE
Prijme do pracovného
pomeru

PREDAVAČKY

Žiadosť spolu so životopisom a tel.číslom zasielajte na adresu:
MAKOS, a.s., Mičkova 31, 085 01 Bardejov, sekretariat@makos.sk

85_0008

DO POTRAVÍN mzda 624,- EUR + príplatky

STAVEBNÁ FIRMA PRIJME
PARTIE STAVBÁROV S PRAXOU.
Práca v BJ na celý rok. 0905 908 800

85_0021

Statex, s.r.o.
Štefaniková 62
085 01 Bardejov

Bardejovsko-Svidnícko
- Stropkovsko

Stavebná firma
prijme
ZATEPĽOVAČOV, MURÁROV,
MALIAROV A INÝCH
STAVEBNÝCH ROBOTNÍKOV
na stavby v Prešove a okolí.

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

POKLÁDKA ZÁMKOVEJ DLAŽBY
OPORNÉ MÚRY, PLOTY

0907 727 206

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

85_0016

0917 554 221

61-0034

, a.s

AJ TU MOŽE BYŤ
VAŠA REKLAMA

80%

16 ROKOV NA TRHU

SCHODOLEZY, STOLIČKOVÉ VÝŤAHY, PLOŠINY
A STROPNÉ ZDVIHÁKY PRE IMOBILNÉ OSOBY

OZVITE SA
NÁM NA:

U nás máte bezplatnú návštevu, zameranie a návrh
bezbariérového riešenia v rámci celej Slovenskej
republiky úplne zadarmo.

bezplatnú infolinku: 0800 199 060
e-mail: velcon@velcon.sk

bj19-06_strana-
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ALEBO NAVŠTÍVTE:
www.velcon.sk

32-0025-1

Príspevok od štátu pre ŤZP osoby.
Pomôžeme vám s jeho vybavením.

13
GASTRO, ZDRAVIE, SLUŽBY
AKCIA trvá od 10. 2. 2019
do 17. 2. 2019 alebo
do vypredania zásob!!!
OLEJ

TRIOLADE 280g
Toffee Ganznuss 300g

1,88€

HALUŠKY
NOKEDLI

500g, TOP mlynská
múčna zmes

0,99€
color, emerald waterfall
300g, 12 kapsul

950g, KVETOVÝ

3,33€
38.5g, pralinky

0,77€
0,75 L,11%,

5,88€

ĽADOVÉ
KAŠTANY

0,7 L, 40%, VODKA

8,88€

Strepsils® Med a Citrón, 24 pastiliek

45g,
SLANÝ KARAMEL

OTVORENÉ
365 DNÍ V ROKU

LEKÁREN
U SV. EGÍDIA

LEKÁREN
PHARMACIA, s.r.o.

V Poliklinike TETRIA,
ˇ ˇ
Tacevská
3998, BJ
PO - PIA: 7:30 - 15:30

KOSKENKORVA

PEREG VÍNO

NAJDLHŠIE OTVORENÁ
ˇ V MESTE
LEKÁREN

PLUS
LEKÁREN

MILKA

MUDr. Pribulu 463/15, SVIDNÍK
PO - PIA: 7:30 - 19:00
SO - NE: 8:00 - 19:00

PO - NE: 9:00 - 21:00

OTVORENÉ
365 DNÍ V ROKU

3,99€

LEKÁREN
MEDIC SK

V HP TESCO, BJ

Partizánska 4/A, BJ
PO - PIA: 7:30 - 20:00
SO - NE: 8:00 - 20:00

VČELÍ MED

PERSIL, DUO CAPS, 2 druhy

PLUS
LEKÁREN

LEKÁREN
ÁTRIUM

Dlhý rad 6, BJ

Radnicné
ˇ námestie, BJ

PO - PIA: 8:00 - 16:30

PO - PIA: 7:30 - 17:00

1)

0,33€

POPRADSKÁ KÁVA 2+1
750g, EXTRA ŠPECIÁL, 6,99€

Liek obsahuje kombináciu dvoch
liečiv – paracetamolu a fenylefrínu.
Paracetamol pôsobí proti bolesti
a horúčke, fenylefrín uvoľňuje
dýchacie cesty.

8,10 €

6,60 €

2,33€

6,60 €

5,20 €

BROMHEXIN 12 BC
30 ml

COLDREX® Horúci nápoj
CITRÓN, 14 sáčkov

9,58 €

8,35 €

3,40 €

CHRÍPKA A
PRECHLADNUTIE

KAŠEĽ
Slovakiapharm Bylinné
pastilky so šalviou,
36 pastiliek

61_0011

Výživový
doplnok

STAVEBNÉ PRÁCE
od A po Z

bardejovsko@regionpress.sk

sieť 39
regionálnych
novín

OBHLIADKA A CENOVÁ PONUKA ZDARMA

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

0907 727 206

Výživový doplnok Bylinné pastilky
so šalviou, rumančekom a vitamínom C, ďalej obsahujú propolis,
vitamín B6, rutín, zinok, výťažky z
rastlín Ibiš lekársky, Mäta pieporná,
Dúška tymiánová. Vitamín C, B6
a zinok podporujú prirodzenú
obranyschopnosť organizmu.
Vitamín C prispieva k správnej
funkcii ďasien.

Výživový
doplnok

Výživový
doplnok

6,50 €

5,70 €

ZĽAVA
6 EUR

85_0092

PRIJÍMAME OBJEDNÁVKY NA ROK 2019

4,95 €

Slovakiapharm TUSIKOL,
200 + 50 ml zadarmo (250 ml)

Výživový doplnok. Sirup s obsahom bylinného
extraktu zo zmesi 5 rastlín (Skorocel, ibiš, tymián,
lipa, eukalyptus) a vitamínu C.

NA PROTIVRÁSKOVÉ RADY:
YSTEAL, PHYSIOLIFT
A SERENAGE

REKONŠTRUKCIE BYTOV A DOMOV.
ZATEPĽOVANIE RODINNÝCH DOMOV

0903 638 875

5,90 €

1)

Horúci nápoj s príchuťou citróna je
liek proti chrípke a prechladnutiu.
Podáva sa 1 vrecko podľa potreby
1-4x denne. Interval medzi jednotlivými dávkami nemá byť kratší
ako 4 hodiny.

4,11 €

61_0036

0944 012 681, 0949 166 455

1)

Liek obsahuje bromhexíniumchlorid, ktorý je bronchosekretolytikum
(liek na uvoľnenie hlienu pri
ochoreniach dýchacích ciest spojených s tvorbou hustého hlienu).
Liek sa používa na uvoľnenie
hlienov pri liečbe akútnych a
chronických ochorení priedušiek a
pľúc spojených s tvorbou hustého
hlienu.

KOMPLETNÉ

STAVEBNÉ PRÁCE
VÝKOPOVÉ PRÁCE
MINIBÁGROM

CHRÍPKA A
PRECHLADNUTIE

BOLESŤ HRDLA

85-0003

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,

1)

PARALEN® GRIP
12 vreciek

Pastilky Strepsils Med a Citrón sa užívajú na zmiernenie alebo
miestne preliečenie zápalov v dutine ústnej, nosohltane a hltane,
pri zápaloch sliznice dutiny ústnej (stomatitída, soor, afty), pri
zápaloch ďasien (gingivitída) a ako podporná liečba pri angíne.

ZĽAVA

NA PRODUKTY PRE
SUCHÚ KOŽU RADY
TRIXERA A XERACALM
PRI NÁKUPE NAD

4 EUR

15 EUR Z RADY LIPIKAR

ZĽAVA 4 EUR

AKCIA PLATNÁ DO 28.2.2019

AKCIA PLATNÁ DO 28.2.2019

Pozorne so prečítajte písomnú informáciu pre použivateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.
Akcia platí od 1. 2. 2019 do 28. 2. 2019 alebo do vypredania zásob. 1) Liek na vnútorné použitie

bj19-06_strana-
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85_0020

1L, SLNEČNICOVÝ

0,99€

AKCIOVÁ PONUKA NA MESIAC FEBRUÁR V TÝCHTO LEKÁRŇACH

MILKA ČOKOLÁDA

85_0106

14
KULTÚRA
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PRÁCA
VYHLASUJEME VÝBEROVÉ KONANIE
NA OBSADENIE PRACOVNEJ POZÍCIE

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

VODIČ
nákladného vozidla

príjme do pracovného pomeru

LEKÁRA

MZDA po zaškolení
4,50€/hod. v čistom

Termín nástupu: 01.03.2019

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

POŽADUJEME:

Základná zložka mzdy (brutto):

vodič nákladného vozidla - vodičský preukaz skupiny C
platná kvalifikačná karta vodiča a karta tachografu
spoľahlivosť, dochvíľnosť, čestnosť, zodpovednosť,
orientačné schopnosti, bezúhonnosť
prax ako vodič cestnej dopravy minimálne 1 rok
výhodou je prax v rozvoze tovaru alebo kuriérskych službách

základná mzda 2 195 Eur/mesačne
Svoje žiadosti zasielajte na adresu:

BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s.
oddelenie riadenia ľudských zdrojov
086 31 Bardejovské Kúpele
email: sekretariat@kupele-bj.sk

Štefánikova 3163,085 01 Bardejov
ekonomicke@pasbj.sk

61_0049

Profesijný štruktúrovaný životopis
zasielajte na adresu:
PAS Bj, s.r.o.
61_0020

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

Stavebná firma hľadá
NA PRÁCU v BARDEJOVE

MURÁROV
A TESÁROV

PSS SVIDNÍK, a. s.,

0902 950 989 / 0903 910 697

61_0046

5,90 €/ hod. brutto
+ variabilné poplatky
TECHNOLÓG
- VŠ vzdelanie strojárskeho zamerania,
- prax v odbore vítaná,
- tvorba technologických postupov,
Mzda: 840 € mesačne (brutto)
+ variabilná zložka
- VŠ vzdelanie strojárskeho zamerania,
- prax v odbore vítaná,

- SŠ/VŠ vzdelanie technického zamerania,
- prax v odbore vítaná,
- znalosť čítania výkresovej dokumentácie
vítaná,
Mzda: 750 € mesačne (brutto)
+ variabilná zložka

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

zvárač (ZE1, ZM1) a zámočník

ELEKTRIKÁR

(vyučený v odbore, resp. prax).
Základná mzda: od 600 EUR

ZVÁRAČ

- elektrotechnické vzdelanie,
- osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa
vyhlášky č. 508/2009 Z.z. §21,
- prax v odbore vítaná.
Mzda: 4 € / hod., podľa úkolu

elektrikár - údržbár

83-0049

(oprava a údržba el. zariadení)
v strojárenskej výrobe.
Základná mzda: od 700 EUR

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

SUPERVÍZOR

- znalosť čítania strojárskych výkresov,
- základný kurz zvárania Z-T3
alebo certifikát podľa STN EN 287-1:141,
- možnosť pracovať na živnosť,
Mzda na hlavný pracovný pomer:
3,60 € - 7 € / hod., podľa úkolu

Upozornenie: Prihlásením sa na pozíciu uchádzač súhlasí s tým, že poskytnuté osobné údaje budú spracúvané v našej organizácii výlučne pre potreby evidencie
uchádzačov o zamestnanie po dobu 5 rokov a následne budú zlikvidované. Nevyžiadané dokumenty likvidujeme skartovaním. V prípade žiadosti o ukončenie
spracúvania pred uvedeným termínom, nám to písomne oznámte.

0905 732 953

PSS SVIDNÍK, a.s.
Sovietskych hrdinov 460/114
089 01 Svidník, Slovakia

tel.: +421/54/7862231
fax:+421/54/7520904

bj19-06_strana-
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info@pss-svidnik.sk
www.pss-svidnik.sk

85_0003

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

61-0011

príjmeme
KUCHÁRA/KU

ELEKTRIKÁR
���������
pre dlhodobú prácu do Nemecka
���������������������������
������������������������������
���������������

0950 301 301

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

85_0098

�������������������

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tQonukyBKQrFNVžov-oQBtrovBtFǥov

Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

STAJAN SLOVAKIA PRIJME:

www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk

MUŽOV AJ ŽENY NA POZÍCIU
LISÁR/LISÁRKA

(OBSLUHA LISU, LISOVANIE GUMY)

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

- OPERÁTOR VÝROBY

(VÝROBA VZDUCHOVÝCH FILTROV)

(680€/MES. + 0,14€/HOD. + 0,90€/HOD.
+ PRÍPLATKY)
MIESTO PRÁCE: POTVORICE

- BRÚSIČ (VÝROBA LOŽÍSK)

(3,76€/HOD. + 0,60€/HOD. + 0,08€/HOD.
+ 0,90€/HOD. + PRÍPLATKY)
MIESTO PRÁCE: KYSUCKÉ N. MESTO

85-0005

 ������������

(520€/MES. + 0,12€/HOD. + 0,90€/HOD.
+ 0,09€/HOD. + PRÍPLATKY)
MIESTO PRÁCE: DOLNÉ VESTENICE

UBYTOVANIE ZABEZPEČUJE FIRMA
Kontakt: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk

85_0103

Facebook: aiwsk

32-0028

www.aiw.sk

85_0096

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!

VÝBORNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

Firma REMIREL s.r.o., CZ

Pobočka Bardejov

Práca v Českej republike

prijme

bj19-06_strana-

62-0017

+421 54/474 47 74
bardejov@invia.sk

85_0104

Radničné námestie 34
085 01 Bardejov

- VODIČ VZV - ZVÁRAČ CO2 - OPERÁTOR VÝROBY (ŽENY - MUŽI - PÁRY)
- ELEKTRIKÁROV - PRACOVNÍKOV
DO PLASTOVEJ VÝROBY (ŽENY - MUŽI - PÁRY)
+421 918 607 897 +421 917 650 018
+421 905 775 463

61_0048

Tisíce zájazdov na jednom mieste
Kopletný cestovateľský servis
Garancia najnižšej ceny
Osobný prístup

16

