Č. 9 / 1. MAREC 2019 / 23. ROČNÍK

BARDEJOVSKO
SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 29 000 domácností

Kamenárstvo

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

a PREDAJ KRMÍV

DRVENIK od 333 €
TUČEPI od 356 €

s po
lpe
7 - 9 nziou
noc
í
( POZOR !! 45% termínov vypredaných !! )

10 ročná zá
ruka
na HROB

Viac informácií
NA STRANE č.

8

46-0020

OD 4.3. 2019

SLNEČNÉ POBREŽIE od 351 €
Poznávacie zájazdy:

za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458

87-0027

61_0038

TOSKÁNSKO A BOLOGNA 21.9. – 25.9. 249 €
RÍM A VATIKÁN s kňazom 19.10. – 23.10. 239 €
letenky + zájazdy FM do celého sveta do – 40%

Vykopávanie hrobiek + panely aj SO-NE,
Vypísovanie a dopísovanie
písmen každého druhu,
Dvíhanie a oprava starých hrobov + brúsenie.
Otváranie, výkop, spúšťanie rakvy,
využite
výhodné
ozdobenie + zatváranie hrobu

PREDAJ
SLIEPOK

CENY

Bard. Kúpele - Užhorod - DANIEL ČUPA - BUS TRANS

Preinštalovanie Windows
Prečistenie a opravy

Aj u Vás doma
0903 539 712

5 40
5 50
5 53
5 58
6 02
6 06
6 12
6 16
6 18
6 23
6 27
6 30
6 32
6 45
7 30
8 10
8 45
9 10
9 23
11 20
11 40

Bardejov. Bardejov. Kúpele ....
Bardejov, AS pred žel. st ..............
Bardejov, Krátky rad ....................
Kľušov, OcU ..................................
Kobyly, OcU ...................................
Janovce, razc. Tročany .................
Raslavice, Jednota .......................
Demjata .......................................
Tulčík, kostol ................................
Kapušany, Prešovská ul. .............
Prešov, Nižna Šebestová, rešt. ....
Prešov, pri mestskom cintoríne ..
Prešov, Nemocnica J.A. Reimana.
Prešov, AS ...................................
Košice, AS ...................................
Sečovce, aut. st. ........................
Michalovce, aut. st .....................
Sobrance, aut. st. .......................
Vyšné Nemecké, št. hr. CLO .........
Užhorod, ZOLL .............................
Užhorod, AS .................................

predajné miesto:

85_0043

85_0040

web: www.kickboxing-bardejov.eu
facebook: Edymax Kickboxing Bardejov

ZDARMA

žulové hroby každého druhu 0907 451 324 - 0948 611 784

OPRAVÍM VÁŠ
POČÍTAČ

1. TRÉNING ZADARMO

PRI OBJEDNANÍ HROBU:

61_0054

CHORVÁTSKO
BULHARSKO

18 25
18 08
18 05
17 58
17 54
17 50
17 46
17 42
17 40
17 36
17 32
17 29
17 26
17 20
16 45
15 40
15 20
14 35

Vážení cestujúci,
už 5 mesiacov
sme tu pre Vás na
DENNEJ LINKE:

BARD. KÚPELE

UŽHOROD!

V ponuke tiež
nepravidelná
autobusová doprava.

DANIEL ČUPA

0905 484 222
info@bustrans.sk
www.bustrans.sk

14 20
14 00

85_0109

FIRST MINUTE (FM)

www.ckrebeka.sk

CK Rebeka,
PARTIZÁNSKA 45

0915 154 585

Máme radi Leto, slnko, more..
First moment

Bulharsko - Primorsko

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ

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.

Už 21 rokov pre Vás vyrábame kvalitné
plastové a hliníkové okná,dvere,zimné záhrady,...

penzióny hneď pri pláži, výhľad na more

246,- € komplet cena / os

Kampánia - s kúpaním v mori

TERAZ JARNÉ
ZĽAVY – 20%

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

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

cena: 410,- € / os.
Jednodňové výlety:
Miskolc Tapolca - jaskynné kúpele
termín: 16.3.2019, cena: 15,- € + vstup

+ darček ku každej objednávke

AKCIA PLATÍ DO 15.3.2019

bj19-09_strana-

61_0031

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

1

Chorvátsko, Bulharsko, Turecko,
Taliansko a iné...
letecká,autobusová
a individuálna doprava

85_0028

Nový Targ - Zakopané
termín: 29.23.2019, cena 14,- €

2
SLUŽBY, GASTRO, STAVBA

61_0011

30 rokov na trhu 1989 - 2019

Záhradné centrum
Mičurin Bardejov

KAMENÁRSTVO

Stropkov

www.filarsky.sk

ZLATÉ PÍSMO, MONTÁŽ, LAMPÁŠ
VÁZA - NEREZ
DOVOZ DO 100KM ZDARMA

OTVORENÉ

SP - 0905

256 079 SK - 0902 919 401

85_0034

AKCIE DO 31. 03. 2019

0905 842 196

Výsevné substráty, osivá, záhradné nožnice

stavbetp@gmail.com

85_0058

Kontakt: Mičkova ul., za ČS SHELL, Bardejov
Mob. : 0903 366 499, Mail: zahrady@gmail.com
Otvorené: Po-Pia 8,15 - 17:00 a v So 8,15 - 12:00

QUAMP s.r.o.

quamp.sk
jov e-mail: quamp@
www.quamp.sk

rde
Slovenská 1, Ba
66
tel.: 0907 25 66

Ku každému LASER
TONERU- 1 balík papiera 0,01€

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

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,

225g,

DESIATOVÁ NÁTIERKA,
SUPER KRÉM

1,22€

0,33€

GRANKO

115g, PAŠTEKA

HALUŠKY
NOKEDLI

500g, TOP mlynská
múčna zmes

200g,
MLIEČNÁ ČOKOLÁDA S NÁPLŇOU

PEČENÝ ČAJ

1,55€

KAKOVÉ REZY
KÁVENKY

200g, KÁVA

100g, 44%, CARLA

3,77€

0,44€

50g

0,27€

4x40g, s medom

0,5 L, 40%,

VODKA STOCK
PRESTIGE

3,99€

7,77€

ČEREŠŇOVICA

AKCIA trvá od 3. 3. 2019
do 10. 3. 2019 alebo
do vypredania zásob!!!

ČOKOLÁDA
NA VARENIE

VELVET

0,99€

DELICADORE

61_0047

repasované tonery
atramentové kazety
plniace sady
spotrebný materiál

61_0065

0,7 L, 40%

CHARDONNAY
RULADNSKÉ MODRÉ
0,75l, 11,5%

2,66€

3,33€
EIDAM 45%
ĽADOVÉ
KAŠTANY

45g,
SLANÝ KARAMEL

100g, NA VYPRÁŽANIE
KRAJINA PÔVODU: NEMECKO

0,44€

0,33€

61_0068

•
•
•
•
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PONÚKA PORADENSKÉ
A KONZULTAČNÉ SLUŽBY PRE FIRMY

VŠETKO NA JEDNOM MIESTE
- založenie s.r.o.,
založenie obč. združenia
- zmeny a likvidácie s.r.o.
- zápis konečných užívateľov
výhod do OR
- poskytovanie registračného sídla
pre subjekty
- elektronické dátové schránky
- servis súvisiaci s ADZ, RPVS
Viac na www.inasporadenstvo.sk, mobil: 0904 124 655,
kontakt: info@inasporadnestvo,sk,
kancelária: Partizánska 45, Bocian komplex, 1. poschodie Bardejov

AKREDITOVANÉ
OBČIANSKE ZDRUŽENIE
poskytujúce

POMOC OBETIAM
TRESTNÝCH ČINOV.
Kontaktné údaje:

PARTIZÁNSKA 45, 085 01 BARDEJOV
(BOCIAN KOMPLEX), TEL.: 0948 78 21 21,
WWW.OZ-OPTIMAFIDE.SK

61_0055
61_0028

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva
spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na
poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných
činov. Za obsah tohto dokumentu výlučne
zodpovedá OPTIMA FIDE o.z.“.

85_0161

OBČIANSKEMU ZDRUŽENIU
MÔŽETE VENOVAŤ 2% SVOJICH DANÍ.

61_0063

y,

3
INZERCIA
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POLITICKÁ INZERCIA / STAVBA
BARDEJOVSKO
SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO

redakcia:

Stöcklova 20
bardeJOV
bardejovsko@regionpress.sk

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

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

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

Svidník

Bardejov

Stropkov

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

OBNOVA STRIECH

NAJLEPŠIA
t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH t
CENA
NA TRHU
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ t
už 10 rokov
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

Slovenská firma

NON STOP lin

0944 720 9ka
32

BEZ DEMONTÁŽE!

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.

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

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

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

stredné slovensko
bb
KY
LI
Lc
Mt
Or
Pb
Pd
zV
zH
za

50.000
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
30.000
35.000
36.500
26.500
52.000

bJ
Ge
HU
Ke
Ks
sL
MI
PP
PO
sn

29.000
25.000
25.000
82.750
22.250
12.000
30.500
35.000
40.000
30.000

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

Zmeniť
morálku
v spoločnosti

sieť 39
regionálnych
novín

t 20 ROČNÁ ZÁRUKA
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU
t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

bardejovsko@regionpress.sk

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
min. záruka 20 rokov

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

Kvalitne výrobky pre Vašu spokojnosť

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

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

0907 727 206

Kvalitná, energetický-úšporná montáž.

Oficiálny predajca výrobkov firmy WISNIOWSKI

TEPOVANIE
ČISTENIE
KOBERCE - SEDAČKY
POSTELE - MATRACE
VANKÚŠE -STOLIČKY
KANCELÁRIE A INÉ...

Východné slovensko

85_0153

0917 969 466
tel. 0949 812 555, email: marek@interius-bj.sk

bj19-09_strana-
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85_0047

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

85_0107

Vrátiť
dôveru
ľudí v štát

BohumilaTauchmannová Záborská

aj u vás doma

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

Bardejovsko-Svidnícko
- Stropkovsko

0905 186 889, www.kopaniestudni.com

PREDAJ STREŠNÝCH KRYTÍN
TEL.: 0911

52 51 52

www.strechybj.sk

61_0070

HĽADANIE VODY

61_0068

STUDNÍ do 13 m
VŔTANIE STUDNÍ

Zemné výkopové práce

STROJOVÉ KOPANIE

85-0052

Zemné výkopové práce

5
STVABA, OKNÁ A DVERE, REALITY

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

UNIVERZAL
- 2x 3bodový zámok

OCHRÁŇTE SVOJ DOMOV!

61_0011

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
€
430 AKCIA

DÁM DO PRENÁJMU PRIESTORY

Podľa normy EN 1627:2012

670 €

Vonkajšia skladová plocha
- betónové panely.

€
7
1
5

MOŽNOSŤ PRENÁJMU AJ JEDNOTLIVO
0903 902 241

85_0124

PRIJMEM PRACOVNÍKA

BD2 MASTER 56 KR

AKUSTICKÉ DVERE
Podľa normy EN 1627:2012

0

ANIA:
ANCOV €
N
I
F
A
430
FORM
cena:
Dvere a 226€
záloh : 102€
tka
1. splá a: 102€
tk
á
2. spl ÝŠENIA!
V
A
BEZ N

769 €

€
9
9
5

1

MONTÁŽ

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

bj19-09_strana-
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Všetky typy dverí sú vystavené na našej
predajni (PRÍĎTE SA POZRIEŤ)

61_0006

AKCIA platí do 15. 3 . 2019

52-0006-40

do ručnej umyvárky. Plat 800€/brutto
Prípadne dáme do prenájmu autoumyvárku
0903 902 241

ZDARMA

- 10

Vhodné ako predajne,
sklady, dielne a podobne.

Deň

740 m

V HODNOTE 60 €

BD2 OPTIMUM

na výhodnom mieste v Bardejove
Samostatný oplotený areál o rozlohe 959 m
100 m
90 m
120 m

TERAZ BETONÁŽ ZÁRUBNE
BEZPEČNOSTNEJ TRIEDY 2 a 3

6
DOMÁCNOSŤ, REALITY, STAVBA
Občianska
riadková
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné
»
Kúpim
Jawu
90,175,250,350
a
CZ
125,150,175,250 aj nepojazdné. 0949505827

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
» Prenájmem 2-izb. byt v BJ
v blízkosti centra. Byt je zariadený. Dlhodobo. T: 0908
339 684

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
» Predám 96 basový akordeón 180e Tel.0902610106
» Predám robený cirkulár 4KW. Cena 220 EUR.
0944971852
»
Predám
seno,
0908254814

KÚRENIE
Kotly na biomasu
Slnečné konektory
PLYN
VODA
TEPELNÉ ČERPADLÁ
ÚPRAVNE VODY
Tepelné čerpadlá
Fotovoltické panely
SOLÁRNE KOLEKTORY
KÚPEĽNE
KOMÍNY
KRBOVÉ VLOŽKY A PECE
0907 086 007 - 0907 864 359
instalatherm@gmail.com - www.instalatherm.sk
S VÝMENNÍKOM NA VYKUROVANIE

- 1500 €

- 1750 €

- 3700 €

- 2550+990 €

85-0043

» 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

Spracuvávam
DAŇOVÉ PRIZNANIA
typ A
0911 131 297

85_0144

01 AUTO-MOTO / predaj

MONTÁŽ - PROJEKCIA - PREDAJŇA Duklianska 34, Bardejov
VYUŽITE
U NÁS DOTÁCIE S PROJEKTOM
podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach

14 RÔZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
»
Opravujem
0910484492

odevy

16 ZOZNAMKA
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
» Predám vrecovaný konský a slepačí hnoj. 0905
805 977

» Kúpim poľnohospodársku pôdu BJ-Zlaté-Mokroluh-Rokytov-Tarnov. Tel:
0911 193 454

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
» Darujem šteniatká. Tel.
0917 115 485
» Predám rotovátor - kultivátor ku T2 - 4K - 14, všetko
perfektne pasuje. Rotovátor KIR - 100, cena 470€.
Kultivátor - 320€, namontovať a všetko ide. Tel. 0911
819 719

11 HOBBY A ŠPORT
» Kúpim papierové peniaze,
mince, vyznamenania. T.č.:
0903 548 208

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane

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

85_0165

09 DOMÁCNOSŤ
» Predám váľandovú
spálňu s rampou 90e Tel
0902610106
» Predám vysokú kachľovú
pec a drevené koryto, veľké.
0910 534 856
» 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

Chcete si
podať
inzerát?

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

ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ
PRÁCE

Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich
novinách, TT zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

TRAKTORBAGER

a MINIBAGER
ZN. CAT

DOBRÝ MASÉR-STROPKOV
V priestoroch krytej plavárne
0948 553 559
V ponuke viaceré
druhy masáží,
Uvoľňovanie krčnej
chrbtice
a odblokovanie
stresov a psychických
blokov.
www.dobrymaser-stropkov.wbl.sk

NAJLEPŠIE CENY V MESTE

bj19-09_strana-
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0901 712 616

85_0145

» Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

85_0058

08 STAVBA

7
STAVBA, OKNÁ A DVERE

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

> revízie komínov
ku kolaudáciám RD
> frézovanie a vložkovanie
komínov

SŤ
MOŽNO U
P
U
K
Á
N
ÁTKY
NA SPLÝŠENIA! LEN DO 15. 3. 2019
V
BEZ NA
20% lepšie izolačné vlastnosti profilu
- 5 komorový podparapetný profil s tesnením
- teplý rámček v skle (znižuje rosenie okien, zlepšuje izoláciu)

> čistenie a kontrola
komínov

DOVOZ ZDARMA
0910 570 430

226 eur

ŽALÚZIE a ROLETY
VONKAJŠIE

- ROLOVACIE

87-0007

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

OD

430 EUR

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

NEREZOVÉ
ZÁBRADLIA

PRENÁJOM
FASÁDNEHO LEŠENIA

tel.: 0918 896 779
85_0079

0944 467 544
0949 637 734

85_0091

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

€

840x1460

BRÁNY

PREDÁM DREVENÉ
OBKLADY,
ZRUBOVÝ PROFIL
A DLÁŽKOVICU

TESÁRSKE
KLAMPIARSKE
POKRÝVAČSKÉ
PRÁCE

€
4
0
1

GARÁŽOVÉ -- VÝKLOPNÉ
SEKČNÉ OD 446 EUR

MASÍVNE SCHODY NA MIERU
PARTIA
SKÚSENÝCH
TESÁROV
VYKONÁVA

725 €

SCREEN ROLETY

SIETE PROTI
HMYZU OD 18 eur/m2

KUCHYNE,
VSTAVANÉ SKRINE,

0949 190 503

od

v cene:

- demontáž a likvidáciam - PVC balkónová zostava
- vonkajšia a vnútorná stierka
pôvodnej steny
- vymurovanie novej steny - kompletné murárske
/hr. 200 mm/
a montážne práce

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

61_0006

Michal Hudáč

99-0013-1

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

Výmena balkónovej
steny 1.150 € -

akcia platí pri objednaní prác

16 EUR/m2

od 7,00 hod do 17,00 hod

Erimont s.r.o., Lučivná 315

182

ŽALUZIE OD

obhliadka ZDARMA

Kontaktujte nás v pracovných dňoch

vymenených

balkónov ročne

1500

€
4
6
1

> fasádne komíny

ako 100

151 €

€
2
3
2

> strojové čistenie
zadechtovaných
komínov

0905 279 418

Viac

- VYŠŠIA TRIEDA ZA CENU NIŽŠEJ
ŽALÚZIE ZDARMA
alebo JEDNOSTRANNÁ FARBA
ZDARMA

61_0032

85_0064

0948 626 614

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

61-0002

výpočtová technika
registračné pokladne
software
E - shop

základy - ploty
terénne úpravy

VÝHODNÉ CENY

AKCIA

BardComp s.r.o.
Hurbanova 22
Bardejov

REALIZÁCIA
ZÁKLADOVÝCH DOSIEK
0905 709 914,
lufrant@post.sk

61_00062

ZEMNÉ A
VÝKOPOVÉ
PRÁCE

VYROBENÉ
V BARDEJOVE
DOŽIVOTNÁ
ZÁRUKA

• pomníky

na mieru
schodíšť,
krbov, fasád• dlažby
• žulové stoly • žulové
kvetináče • kuchynské
pracovné dosky
• parapety.

bj19-09_strana-
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Štefánikova 2763,Bardejov, smer Poprad, stakas@stakas.sk, www.stakas.sk, Kontakty: 0903 848 414 - 0918 560 393

61_0067

• obklady

7

Precitol som a vraj som tým
sklamal. Ľudia rozhodnú

0905 719 137

Nebláznime! Opravme si náš Európsky
dom a urobme Európu znova veľkou!
Áno, uznávam, že toto je zásadná
zmena názoru voči tomu, s čím som
kandidoval. Preto musia rozhodnúť
ľudia - budem kandidovať do europarlamentu, ale mandát si neprevezmem.
Využime však tieto voľby na to, aby ľudia o mne hlasovali - ak mi 50 tisíc ľudí
svojim krúžkom vysloví dôveru, budem
to považovať za súhlas s mojim zmeneným názorom o USA, ak ich bude menej, budem to považovať za vyslovenie
nedôvery a z nášho parlamentu odídem
- a s týmto názorom budem kandidovať
opäť až v nasledovných voľbách z posledného miesta.
Týmto názorom
som vraj sklamal
niektorých ľudí v
našom hnutí, vraj
tak sa o USA rozprávať nepatrí. Mrzí
ma to, ale nevadí.
Dúfam, že mi dovolia
mať aspoň vlastný názor.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

0,40
Kože vykupujeme vysušené, bez hláv
a nožičiek. Cena koží sa môže meniť.

PREDAJ
SLIEPOK
OD 4.3. 2019

31

králik s liečivom, nosnice,
brojlery a kačice, bažant,
ovce, kozy, ošípané, husi,
morky, psy

vždy v UTOROK v týchto termínoch:
12.3. , 2.4. , 23.4. , 14.5. ,
4.6. , 25.6. , 6.8. 2019

Raslavice-KD. . . . . . . 9,00 hod.
Stuľany. . . . . . . . . . . 9,20 hod.
Koprivnica . . . . . . . . 9,40 hod.
Marhaň. . . . . . . . . . 10,00 hod.
Brezov . . . . . . . . . . 10,15 hod.
Porúbka-kostol . . . . 10,40 hod.
Kurima-kostol . . . . . 11,00 hod.
Dubinné . . . . . . . . . 11,15 hod.
Hažlin . . . . . . . . . . . 11,40 hod.
Beloveža-p. zbroj. . . 12,00 hod.
Komárov-kostol . . . 12,15 hod.
Bardejovská N/Ves
den. centrum. . . . . . . 12,30 hod.

Andrejová . . . . . . .
D. Lúka-den. centr.. .
Zborov . . . . . . . . . .
Smilno-p. Alnus . . . .
Rokytov . . . . . . . . .
Tarnov-potraviny . . .
Kružlov . . . . . . . . . .
Hrabské-kostol . . . .
Snakov . . . . . . . . . .
Lukov . . . . . . . . . . .
Malcov . . . . . . . . . .

12,50 hod.
13,15 hod.
13,35 hod.
13,55 hod.
14,40 hod.
15,00 hod.
15,20 hod.
15,40 hod.
16,00 hod.
16,15 hod.
16,40 hod.

>> Auto bude stáť na stanovišti
alebo Obecným úradom 10 minút <<

VOLAJTE 0907 893 351 • 0907 684 441
0915 252 372 • 0905 345 352
Bardejovsko-Svidnícko
- Stropkovsko

bj19-09_strana-
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Naše hnutie v
minulých voľbách
do
parlamentu
malo v programe
napísané, že USA
sú garant bezpečnosti a záruka medzinárodnej stability. Stačilo, precitol
som z toho klamu a nedokážem viac
mlčať a takto riťolezecky si zakrývať
oči pred pravdou. USA už dávno nie sú
svetovým mierotvorcom, žijú si svojim
vlastným životom a sú dnes skôr chaosom svetovej politiky, ako jej majákom.
Bohužiaľ, dnes celý civilizovaný svet
každé ráno tŕpne, ako sa pán prezident
v Amerike vyspí a ktorú bezpečnostnú
zmluvu vypovie.
Nebláznime! Nespoliehajme sa naďalej ako malé kuriatka na veľkú kvočku z Ameriky, že ak bude problém, tak
nás zachráni. Obávam sa, že sa už na to
spoľahnúť nemôžeme. Prečo by sme sa
nemohli ako Európa postaviť na vlastné
nohy? Veď sme kolískou demokracie,
prečo by sme si z nášho spoločného Európskeho domu nemohli urobiť svetovú
veľmoc? Prečo sa máme donekonečna
spoliehať na veľmoci Rusko či Ameriku?

031180217 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417
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Objednávateľ: JUDr. Štefan Harabin, Bratislava

33-0003

Za Slovensko,
tradície a právny štát

Ľubica Laššáková: Folklór je dušou
Slovenska, zaslúži si podporu
Ministerka kultúry oznámila program na podporu
folklóru za 1,5 milióna eur
Ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD) od svojho nástupu
do funkcie zdôrazňuje potrebu podpory tradičnej regionálnej kultúry.
Na svojich výjazdoch po celom Slovensku sa stretáva priamo s ľuďmi,
ktorí sa tejto autentickej forme národného dedičstva venujú s nadšením
a zo srdca. Teraz prichádza s projektom, ktorý môže pomôcť množstvu
folklórnych súborov a skupín, ale aj ľudovým umelcom či umeleckým
remeselníkom. Cieľ je jasný – umožniť slovenskému folklóru, aby napĺňal
dlhoročné očakávania starších generácií a pomáhal formovať tie mladé.
dením, že folklór je duša Slovenska.
Ak by však folklór prežil aj sám,
načo ho má potom štát podporovať?
Pretože musí byť naším spoločným
cieľom udržať si túto jedinečnú formu
kultúrneho dedičstva a vytvárať jej
podmienky na to, aby bola ľuďom čo
najprístupnejšia. Koľkokrát som počula od folklórnych súborov po fantastickom predstavení, že bolo to fajn,
ale na cestu na festival či k zahraničným Slovákom sa musia dva mesiace
skladať do kasičky na naftu. Ak raz
máme zapálených ľudí pre folklór,

Aký je teda napokon výsledok?
Ako bude vyzerať podpora folklóru v praxi?
Priamym výsledkom podpory zo
strany ministerstva kultúry i predsedu vlády je výzva, ktorú 25. februára
vyhlásil Fond na podporu umenia.
Projekt s názvom „Folklór – duša Slovenska“ je určený na podporu aktivít
profesionálnych i neprofesionálnych
združení, ale aj jednotlivcov. Svoje
žiadosti môžu súbory aj individuálni
umelci predkladať do 25. marca tohto
roka. Na celý projekt je vyčlenených
1,5 milióna eur.

ak máme mladé talenty, ktoré vedia
tento jedinečný zdroj tradícií obohatiť o súčasné inšpirácie, podajme im
ruku a pomôžme im šíriť toto pozitívne kultúrne posolstvo.
Svoju iniciatívu na väčšiu podporu folklóru ste oznámili po
stretnutí s predsedom vlády Petrom Pellegrinim. Prečo ste využili
práve túto príležitosť?
Musím sa priznať, že v pánovi premiérovi som našla výborného spojenca (smiech). Peter Pellegrini je
autentický folklórista, kto videl jeho
nejeden tanec, zachytený televíznou
kamerou, pochopí, že mu v žilách
prúdi skutočná folklórna krv a že jeho
záujem o túto formu umenia je úprimný. Pán premiér sa stotožnil s mojím
presvedčením, že folklór si zaslúži väčšiu pozornosť zo strany štátu
a vďaka svojej funkcii nám mohol
ponúknuť aj konkrétne riešenie, po
ktorom sme veľmi radi siahli.

O akú veľkú podporu sa môžu
žiadatelia uchádzať?
V prípade profesionálnych, avšak
nekomerčných zoskupení, je minimálna výška podpory 5000 eur,
maximálna 60-tisíc eur. Neprofesionálne súbory sa môžu uchádzať o príspevok vo výške od 2000 do 60-tisíc
eur. V oboch prípadoch sa vyžaduje
spolufinancovanie na úrovni piatich
percent rozpočtu. Individuálni umelci, napríklad aj ľudoví remeselníci,
môžu požiadať o štipendium v maximálnej výške 5000 eur. Pri štipendiu sa nevyžaduje žiadna spoluúčasť
umelca. Všetky projekty musia byť
zrealizované od 1. júna tohto roka do
31. mája 2020.
Na čo všetko môžu v prípade
úspechu poskytnuté fi nancie využiť? Aké podmienky musí splniť?
Projekt musí zahŕňať viacero umeleckých aktivít a podujatí, napríklad
uvedenie a reprízy nového predstave-

bj19-09_strana-
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nia, účasť na seminároch a sústredeniach, spoluprácu so zahraničnými
partnermi a podobne. Podporu môžu
žiadatelia využiť aj na nákup krojových kostýmov, rekvizít či hudobných
nástrojov, ale napríklad aj na prezentáciu svojej tvorby prostredníctvom
výroby zvukových alebo multimediálnych nosičov. Takisto môžu využiť
tieto financie na cestovné náklady,
aby mohli svoje dielo primerane prezentovať. Podrobné podmienky nájdu
záujemcovia na špeciálnej webovej
stránke www.folklordusaslovenska.sk
Ako sa bude podieľať na tomto
projekte samotné ministerstvo
kultúry?
Aktuálne sa sústredíme najmä na
informačnú zložku projektu. Chceme, aby sa o tejto výzve dozvedelo
maximum možných žiadateľov, aby
sme naozaj mohli pomôcť folklórnemu súboru či umelcovi takpovediac
v každej dedine. Zároveň sme pripravení urobiť všetko preto, aby pri podávaní žiadostí nedochádzalo k zbytočným chybám a aby sme žiadateľov
náležite usmernili pri správnom postupe. Aj na takéto účely zriadilo
ministerstvo kultúry sieť krajských
kultúrnych koordinátorov.
Čo presne budú títo krajskí koordinátori robiť?
Ich úlohou je byť sprostredkovateľom medzi rezortom a ľuďmi v regiónoch. Chceme priamo vedieť, čo sa
v regiónoch deje, aké nápady a umelecké počiny tam vznikajú a kde môžeme byť ako ministerstvo nápomocní. No bude to fungovať aj naopak
– akonáhle budú potrebovať súbory,
organizátori či vôbec ľudia, ktorí
žijú kultúrou, pomoc a usmernenie,
nájdu ich práve v osobách krajských
koordinátorov. Aj po zverejnení tejto
výzvy vyrážam osobne do všetkých
slovenských krajov, aby som pomohla zblíženiu a vytvoreniu dobrého
kontaktu medzi každým krajským
koordinátorom a zástupcami ľudových umelcov. Priamym dôsledkom
by malo byť čo najviac podrobných
informácií o možnostiach podpory
tým ľuďom, ktorí sa o túto podporu
mb
môžu uchádzať.

33-0008

Pani ministerka, už od svojho
nástupu hovoríte o potrebe podpory tradičnej regionálnej kultúry.
Líšite sa tým od svojich predchodcov, ktorí kládli dôraz najmä na
veľké kultúrne ustanovizne ako
sú Slovenské národné divadlo či
Slovenská národná galéria. Prečo
tento posun?
Nejde o posun, skôr o naplnenie
priority, ktorá podľa môjho názoru
bola doteraz trochu zanedbávaná.
Prístup k autentickej kultúre musia
mať ľudia na celom Slovensku a počas celého roka, nemôže to byť len
téma školských výletov či zamestnaneckých zájazdov do Bratislavy. Tradičná regionálna kultúra pritom plní
presne tú istú úlohu, ktorú zastávala
po stáročia – pomáha ľuďom prežívať
ich skutočné problémy, prináša im
nádej a dáva im pocit, že sa aj pomocou tradícií vedia vyrovnať so svojimi
dnešnými údelmi.
To však zďaleka neznamená, že by
ma nezaujímali ikony slovenskej kultúry ako Slovenské národné divadlo
či Slovenská národná galéria. Naopak, týmto inštitúciám som venovala
množstvo pozornosti, s dôrazom na
to, aby prinášali výnimočné kultúrne zážitky, no udržali sa v prostriedkoch, ktoré im štát na ich činnosť poskytuje.
V regionálnej kultúre vyzdvihujete najmä folklór. Prečo si práve
táto oblasť zasluhuje väčšiu pozornosť?
Asi sa zhodneme na tom, že folklór
má na Slovensku obrovskú a stále živú tradíciu. Je to časť ľudového
umenia, ktorá prežíva odovzdávaním z generácie na generáciu. Šíria
ju skutoční nadšenci, bez nároku na
honorár či spoločenské uznanie. Robia to, lebo im vštepovali ich rodičia
a starí rodičia, v ich dedine funguje
folklórny súbor či spevácka skupina
a oni sa úplne prirodzene od detstva zapájali do ich činnosti. Som
presvedčená, že ak sa folklór udržal medzi ľuďmi po stáročiach a bez
akejkoľvek vonkajšej podpory, prežil
by aj v dnešných a zajtrajších podmienkach. Plne sa stotožňujem s tvr-
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INZERCIA
DOBROVOĽNÁ DRAŽBA

Spracovanie
DAŇOVÉHO
PRIZNANIA

motorest
Tarnov

Typ A, zo zamestnania

Najnižšie podanie: 181 600,00 EUR

85_0158

0944 472 993

85_0019

Cena 10 €

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

ZHOTOVENIE A OPRAVA

VÝKOPOVÉ, ZEMNÉ, BÚRACIE PRÁCE
A NÁKLADNU DOPRAVU DO 9 TON,
PREPRAVU PODVALNÍKOM
DO 18TON v okrese Bardejov

Súkromná zubná
technika.
Tel.: 0915 642 765- 054 472 92 72

61_0071

Ponúkame

ZUBNÝCH PROTÉZ

a okolí Giraltoviec.

85-0167

85_0025

52-0005-44

Kontakt: 02/32202724, 0911 833 859,
krajicek@platitsaoplati.sk, www.platitsaoplati.sk
85_0002

Ťačevská 1639/38A ( Arkáda 2.poschodie)

85_0157

POŽIČKY BARDEJOV

Termín konania dražby:
dňa 28.03.2019 o 10:45 hod.
Miesto konania dražby:
Salónik 202, na 2. poschodí,
Hotel DUKLA, Nám. Legionárov
2, 080 01 Prešov, okres Prešov,
Prešovský kraj.
Dražobná zábezpeka: 18 000,00 EUR
Predmet dražby: Motorest súp.č. 211 postavený na parc.č.
1224/3 a pozemky parc.č. 1224/3 a parc.č. 1224/22 o celkovej
výmere 3805 m2 . Predmet dražby je evidovaný na LV č. 421, k.ú.
Tarnov.

mail: matus.sabol14@gmail.com
tel: 0910 254 704

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

bj19-09_strana-
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ALEBO NAVŠTÍVTE:
www.velcon.sk

32-0025-1

Príspevok od štátu pre ŤZP osoby.
Pomôžeme vám s jeho vybavením.
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REDAKČNÉ SLOVO, POLITICKÁ INZERCIA/ KULTÚRA

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Do prezidentskej kampane som
vstúpil s čistými úmyslami, s ambíciou,
aby Slovensko malo slušného a rozumného prezidenta. Keď som 17. novembra
minulého roka povedal, že nastal čas
spojiť sily, povedal som to z viacerých
dôvodov:
Povedal som to preto, lebo som
bol - a stále som - presvedčený, že už do
prvého kola má ísť jeden demokratický
kandidát s čo najširšou podporou, aby
sme prezidentský úrad neprenechali Ficovmu alebo Mečiarovmu človeku.
Druhý, rovnako podstatný dôvod
bol, že som chcel predísť tomu, aby sa
demokratickí kandidáti medzi sebou
niekoľko mesiacov okopávali, aby do
volieb nezasiahli emócie, ktoré môžu
byť aj úprimné, ale veľmi kontraproduktívne. Tohto som sa po celý čas držal,
na svojich súperov z demokratického
tábora som neútočil a vyzýval som k takémuto prístupu aj mojich priaznivcov.
Od začiatku som hovoril, že sa zachovám zodpovedne a nikdy som toto
vyhlásenie nemusel korigovať. Dal som
svoje slovo - a moje slovo platí. Preto, po
zrelej a nie ľahkej úvahe, ale po zvážení
všetkých dostupných informácií, z prezidentských volieb odstupujem.
Obrovská vďaka patrí všetkým
vám, ľuďom, ktorých oslovila moja
ponuka nezávislého, nadstraníckeho
prezidenta, ktorý háji demokratické
hodnoty, slobodu a spravodlivosť. Ešte

raz všetkým úprimne ďakujem.
To spájanie síl, o ktorom som hovoril 17. novembra, chcem pretaviť do
obsahu: preto vyjadrujem nahlas, verejne a jednoznačne podporu pani Zuzane
Čaputovej. Zároveň prosím vás, svojich
priaznivcov, aby ste aj vy zvážili podporu p. Čaputovej. Teraz už nejde len
o nás dvoch, nejde o viac alebo menej
významné rozdiely medzi nami: ide o
Slovensko, ide doslova o budúcnosť nás
všetkých.
Nikdy mi nešlo o osobné ambície.
Vždy som mal na pamäti osud Slovenska a verím, že aj toto moje gesto prispeje k tak potrebnej zásadnej spoločenskej zmene. História ukazuje, že veľké
pozitívne zmeny sa u nás diali vtedy,
keď sa demokratické sily spojili. Bolo to
tak v roku 1989, v roku 1998 a verím, že
tomu bude tak aj v roku 2019. V týchto
voľbách ide o veľa, do prezidentského
úradu nesmieme pustiť predĺženú ruku
Roberta Fica ani Vladimíra Mečiara.
Sme na dobrej ceste - ide sa ďalej.

» Robert Mistrík
slovenský vedec a podnikateľ

33-0001

dedinke Kovarce nachádzajúcej sa neďaleko Topoľčian.
V obci Kovarce sa koncom júla
roku 1868 narodila Audreyina babička
Anna Welsová. Na svet prišla v kaštieli, ktorý od Pavla Motešického kúpil jej
otec Anton Wels. Išlo o významného
muža, ktorý spoločne s Pavlom Wehlem založili v Kovarciach cukrovar, a
to presne v roku 1864. Ale to som odbočil.
Krása ženy je v jej dobrote, láske,
obetavosti a v húževnatosti. Ženy vydržia oveľa viac, ako my, muži a pritom
tým nikoho neobťažujú, nereferujú nikomu, čo museli zvládnuť, aby... Ony
jednoducho sú a žijú naplno v určitom
druhu pre nich absolútne samozrejmej
a úplne prirodzenej obety k životu. V
úcte k životu.
Možno ste si, vážení čitatelia, všimli, že sa naozaj snažím o niekoľko
úprimných vyznaní. Že
by som rád k Dňu žien
zaželal práve im dobrý,
pokojný a spokojný život.
Že by som im rád poďakoval a vyslovil uznanie. A
že to naozaj úprimne píšem
všetkým našim čitateľkám,
ale aj kolegyniam vo vydavateľstve.
Ďakujem
za
pochopenie, prežite pekné chvíle!

85_0154

Napísať niekoľko úprimných riadkov nebýva ani po takmer štyroch desiatkach rokov práce s textom pre autora ľahké. Najmä, ak sa viažu k udalosti
či k výročiu, ktoré si v minulosti a dokonca ešte aj v súčasnosti privlastňujú
politici a ich politiky s jasným zámerom vylepšiť si svoj ambiciózny imidž. K udalosti, ktorá práve a výlučne
iba preto skôr odpudzuje, akoby mala
zadať príčinu k oslave. Medzinárodný
deň žien nikdy nebol a dúfajme, že
ani nikdy nebude sviatkom, sprivatizovaným si boľševikmi Aj keď snahy
o to vidíme každoročne. Tak, ako by
nemal byť oslavou alkoholom podgurážených mužov, v noci sa vracajúcich
z osláv do čistého uprataného domova,
kde vonia chutné jedlo, pripravené
práve oslávenkyňami. Nie, ôsmy marcový deň nemá byť príležitosťou ako sa
opiť, ako si „užiť“, dokonca, ak aj pripustíme jeho „sviatočnosť“, tak iba v
tom, že vtedy môžeme aj slovne či inak
vyjadriť k ženám to, čo každý slušný
muž k nim cíti stále, bez ohľadu na dátum v kalendári.
„Pravá krása ženy nie je v jej postave, v spôsobe oblečenia, v šatách,
ktoré nosí alebo štýle jej účesu. Krásu
ženy vidno v jej očiach, pretože sú oknom do jej duše, miestom, kde prebýva
láska.“ Povedala kedysi pani Audrey
Hepburnová, britská herečka, ktorá sa
narodila v Belgicku, no...
Jej predkovia kedysi dávno žili v

Verím v lepšie Slovensko

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

Úprimnosť nebýva ľahká
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GASTRO, AUTO - MOTO

Reštauácia Astra, Partizánska 2635, Bardejov
Vás pozýva na

POĽOVNÍCKE
HODY
Rezervácie:

0915 203 444

POĽOVNÍCKE
HODY
od 4. 3. 2019
do 7. 3. 2019

85_0133

Tešíme sa na Vašu návštevu

85_0127

Ponúkame široký
výber poľovníckych špecialít.

Comfort class
SUV.
188 €

ZA

/MES

NOVÝ SUV CITROËN C5 AIRCROSS
S PRUŽENÍM S PROGRESÍVNYMI HYDRAULICKÝMI DORAZMI ®
Akcia platí od 1.1.2019. Spotreby 4,0 – 5,8, emisie 106 – 132. S využitím financovania od CITROËN FINANCIAL SERVICES platíte pri akontácii 10 994,50 € len 187,40 € mesačne a k tomu výhodný balík havarijného
a zákonného poistenia vo výške 66,46 €. Doba splácania je 48 mesiacov. Spracovateľský poplatok je 1 239,38 €, odpredajný poplatok 1 €. RPMN je vo výške 24,00 % vrátane havarijného poistenia. Bližšie informácie u predajcu. Príklad financovania
s CITROËN FINANCIAL SERVICES je orientačný, ponuka nie je záväzná. Platí pre verziu 1.2 PureTech 130 v cene 19 990 €.

18855_C5 Aircross - dealer A5.indd 1

61_0022

TORNO, s.r.o. Jiráskova 15 - Bardejov, citroen@torno.sk, www.citroen.sk
Tel: +421 (54) 472 56 42 - Mob: +421 907 963 081
18/01/2019 17:24

bj19-09_strana-
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POLITICKÁ INZERCIA/ ZAMESTNANIE

HARABIN: Príďte prosím voliť
apolitický, nestranný, posledných 30
rokov som bol apolitický, no najmä
bez korupcie a tak ostanem aj ďalších
30 rokov. Všetko o čo mi ide, je poriadok v štáte, s hlavným cieľom, aby sa
občan mal lepšie, aby vymizli z našich slovníkov slová ako sú korupcia,
neprávo, a rodinkárstvo. V tomto budem neoblomný a prísny.
Popri udržiavaní poriadku v našej
krajine, budem robiť všetko pre to,
aby som do spoločnosti vniesol mier
a spájal ľudí všetkých táborov aj netáborov. Myslím si, že politické šarvátky už nikoho nezaujímajú a musíme sa všetci viac sústrediť na to, aby
sa mali naši občania lepšie, aby naši
dôchodci a mamičky na materskej
dovolenke žili dôstojne a pracujúci
mali čas na ich rodiny. Rodina, kresťanské hodnoty a poriadok v štáte sú
moje priority.
Chcel by som týmto poprosiť
všetkých občanov, aby prišli voliť
16.3.2019. Budúcnosť Slovenska je vo
vašich rukách. Pán boh s nami.

UPRATOVAČKU

Príjme na prácu v Českej republike

na upratovanie
bytovky, Bardejov.
tel.:

0918 467 847

85_0158

- Nastavovanie strojov pri
zmene typu výroby
- Kontrola, údržba
a oprava strojov
- Po zaučení zvýšenie
mzdy

čašnROíkCKaC/AčFÉk, u

hľadá šikovnú
ZÁHRADNÍČKU ALEBO ZÁHRADNÍKA
na TPP.
Podmienky: práca na PC, komunikácia
v anglickom jazyku

do

61_0053

85_0037

0907 930 986

TU

mohla byť Vaša reklama

práca v BJ,
O
rá
P ca PIA - S

ačne

85_0058

0905 842 289

/
130,- Ktčom
is
hod. v č

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

0948 373 834
0948 520 474
lmgenim@gmail.com

400 eur/mes

Nástupná hr. mzda: 650 EUR

MUŽOV na pozície:
Nastavovač
a údržba strojov:

Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5,

Info: 0907 727 206

bj19-09_strana-

14

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

85_0023

61_0069

Príjme na prácu v Českej republike

do pizzérie v BJ kúpeľoch ,
plat v čistom 700 €, nástup od marca

Prijmem

- Obsluha jednoduchých strojov
a zariadení
- Montážna a
kontrolná činnosť

is
hod. v č

KUCHÁRA/KU

Záhradné centrum
Mičurin Bardejov

ŽENY na pozície:
Operátor výroby

/
110,- Ktčom

Prijmem

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

131 263.

LM-Genim s.r.o.

Hľadáme

61_0061

Objednávateľ: JUDr. Štefan Harabin, Bratislava

33-0003

tel: +421 903

85_0159

Ponúkame 3,5 Eur/hod v čistom
a k tomu ubytovanie a stravu zadarmo

alebo na tel. čísle 0908688739.

ZABEZPEČÍME:

85_0099

Práca na dlhý a krátky týždeň,
prípadne dohoda.

0905 719 137

RADNIČNÉ NÁMESTIE 20, BARDEJOV

Osobný pohovor si záujemcovia môžu
dohodnúť mailom: zahrady@gmail.com

do zabehnutej dlhoročnej
reštaurácie v Žiline.

Viac informácii nájdete na www.energospolsk.sk

TALESA S.R.O.,

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

Hľadáme

ČAŠNÍKA/ -ČKU,
prípadne PREVÁDZKARKU

Firma ENERGOSPOL prijme do TPP
pracovníkov na pozície:
INŠTALATÉR / VODÁR / KÚRENÁR
Plat: od 5,00 €/ hod. + odmeny

MURÁROV
plat: úkolová mzda
KULL, s.r.o, Hurbanova 11 Bardejov

náhrad.

Živnostníkov podľa
- VODIČ NÁKLADNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA S HR
dohody.
- 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

JUDr. Šttefan Harabin
občiaanský kandidát
naa prezidenta SR

Prijmeme na prácu v BJ a okolí
šikovných a spoľahlivých

0905 594 814

- 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

85_0110

Milí spoluobčania, milí starí rodičia, mamičky, deti a pracujúci.
Ešte nikdy neboli prezidentské voľby tak dôležité ako teraz.
Naša spoločnosť je rozdelená na
dva tábory, Ficov koaličný tábor a
Kiskov tábor slniečkárov. Z jedného
tábora do druhého padajú obvinenia
z korupcie, daňových a pozemkových podvodov, ba dokonca aj trestné oznámenia. Kiska vyhlasuje, že
Slovensko je mafiánsky štát s Ficom
na čele (čo nám nesmierne škodí v
zahraničí) a Fico vyhlasuje, že Kiska
je pozemkový a daňový podvodník,
ktorý nieje o nič lepší ako Bašternák
(prezident s týmto životopisom rozdeľuje našu spoločnosť zase doma).
V prezidentských voľbách nasadil Ficov tábor za svojho kandidáta
Maroša Šefčoviča a Kiskov tábor nasadil kandidátov Róberta Mistríka
a Zuzanu Čaputovú. Z hore uvedeného súboja dvoch táborov je jasné,
že ktorýkoľvek z týchto kandidátov
prinesie ako prezident do našej spoločnosti viac zla, bude kryť podvody
svojho tábora a ďalej rozdeľovať našu
spoločnosť.
Osobne si myslím, že Slovensko
už potrebuje politický mier a hľadať
pokoj pri nestraníckom prezidentovi,
ktorý nepatrí do žiadneho tábora.
Ja, Štefan Harabin, nefandím ani
jednému a ani druhému táboru. Som

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

TES
SÁROV
��
���������

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

�������������������

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!

 ������������

Lešenári
a stavbári pozor!

www.facebook.com/alukogroup
Príjmeme na prácu v SR

s.r.o.

ZATEPĽOVAČOV
MURÁROV

ponúkame celoročnú Príjmeme do zamestnania
prácu na turnusy
TESÁROV alebo TESÁRSKE PARTIE
plat od 13,50 - Nemecko
na práce v SR/ČR.
alebo od 15,50 - Švédsko
Ubytovanie a pracovná cesta hradená firmou.
cesta a bývanie ZADARMO
Príjmeme
do zamestnania PRACOVNÍKOV
+421 948 672
122
+421 907 780 698
NA BÚRACIE PRÁCE do Nemecka,

príjme
OPERÁTOR VÝROBY

Bardejovsko-Svidnícko
- Stropkovsko

61_0066

KUCHÁRA/KU
DO TPP
 
 
600€ NETTO
nástup ihneď
���������
Tel.: 0908
232
  855
 

PLAT: 7,00€/hod.

tel.: 0917 393 957

���������������
    Prijmem

��������������
 

MONTÁŽNIKA
PLASTOVÝCH OKIEN

Hľadáme

ČAŠNÍČKU

0918 881 874

Bližšie informácie na tel.č.: 0901 701 422, 0905 920 330 alebo môžete
prísť osobne do kancelárie na: Duklianska 21, 085 01 Bardejov
STAVEBNÁ FIRMA prijme
práca v Bardejove a okolí

800€ + variabilná zložka

(možosť zárobku až do výšky 1000 €)

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

- VÝROBNÝ RIADITEĽ 1000 EUR/ BRUTTO + ODMENY

príjmeme
KUCHÁRA/KU

83-0049

do reštaurácie
pri Bardejovských Kúpeľoch.
Plat:
4,50 €/hod brutto.

0905 732 953

Prijme do pracovného
pomeru

Ledeč nad Sázavou, ČR
Nastup ihneď !

PLAT:

85_0008

DO POTRAVÍN mzda 624,- EUR + príplatky
MAKOS, a.s., Mičkova 31, 085 01 Bardejov, sekretariat@makos.sk

životopisy na:
zuzana.saltra@gmail.com
tel.: 0948 075 375

VÝROBA
PIVNÝCH SUDOV

PREDAVAČKY

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

(ZNALOSŤ AJ A SKÚSENOSTI V RIADENÍM VÝHODOU)

61-0011

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

, a.s

- PRACOVNÍK OBCHODNÉHO ODDELENIA
700 EUR/BRUTTO

(AKTÍVNA ZNALOSŤ NEMECKÉHO JAZYKA)

elektrikár - údržbár

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

85_0166

0905 383 468

zvárač (ZE1, ZM1) a zámočník

0950 589 575

Obuvnícka firma v Bardejove
prijme do TPP:

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

85_0120

--- úkolová mzda --- práca v Bardejove ---

61-0009

85-0005

94-00176

znalosť nemčiny výhodou.
www.facebook.com/alukogroup Plat: 10€/hod. brutto
NA DLHODOBÝ PRACOVNÝ UVÄZOK

 ������������

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

VÝROBA
AUTOVÝFUKOV
Havlíčkův Brod, ČR
Nastup ihneď !

PLAT:

1000 - 1300 € NETTO/ MESAČNE

4 € / hod. netto + BONUSY

UBYTOVANIE ZDARMA
Turnusová práca 14/ 7

UBYTOVANIE ZDARMA
MOŽNOSŤ POBERAŤ ZÁLOHY

Kontakt: + 421 949 300 345

bj19-09_strana-
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85-0143

www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk
CATERING
S.R.O.

85_0149

+421 948 672 122
+421 907 780 698

94-00176

������������������������������������
413
358
82, 0904
4/88
81 418,
tel: 0918/4
����� in
nfo
fo@g
@ sk
sksrro.sk
k

85_0149

32-0007

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

+ 421 944 045 999

61_0037

F&M

TPP ��������������������������������

85-0167

�������������������

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!

85-0005

TES
SÁROV
��
���������

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

ponúkame celoročnú
prácu na turnusy
plat od 13,50 - Nemecko
alebo od 15,50 - Švédsko
cesta a bývanie ZADARMO

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

��������������������������

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Facebook: aiwsk

Lešenári
a stavbári pozor!

www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFűkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

������������������������������������
413
358
82, 0904
4/88
81 418,
tel: 0918/4
����� in
nfo
fo@g
@ sk
sksrro.sk
k

61_0011

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

����������� �������������������
���������������������
32-0007

www.aiw.sk

TPP ��������������������������������

DREVENÉ
OBKLADY
www.perodrazka.sk

TATRANSKÝ PROFIL, ZRUBOVÝ
OBKLAD, DLÁŽKOVICA,
TERASOVKA, LIŠTY A ÚCHYTKY

DOVEZIEM

85_0164

0915 863 227 - 0911 168 982

85_0156

Šuhajíci pri panvici Bardejov
--- DONÁŠKA ZDARMA --Objednávky: 0948 772 901

85-0169

PREMIUM STREETFOOD

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������
���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
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PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU
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