Č. 14 / 5. APRÍL 2019 / 23. ROČNÍK

BARDEJOVSKO
SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO
KÚPIME VAŠE AUTO

Preinštalovanie Windows
Prečistenie a opravy

- Celodenná starostlivosť od 6:30- 18:00
možnosť aj dlhšie
za príplatok do 20:00.
- Opatrovanie detí počas víkendu a
sviatočných dní.
- Opatrovanie počas noci.

19. 07 - 28. 07. 19 - plná penzia - 369€

OD PLIENOČKY, A KOMUNIKUJEME S NÍM AJ ANGLICKY
Rodinné prostredie, odpadá stres
z neosobného prostredia
Neváhajte a kontaktujte nás:

24.04.2019

ZA PRIJATEĽNÉ CENY

NOMITO

na tel. č :

začiatok kurzu

RÍM - POMPEJE - MUGNANO
SAN.G.ROTONDO - FORLI

AUTOŠKOLA

0903 120 468

akcia - 590€ za kurz
Novotný Andrej

RIA-PLAST

asnomito@gmail.com

61_0012

Andrea Plaskoňová

0907 923 974
Predám Š Octavia
Scout 4x4
58.000 km, r.v. 2012
tel.: 0907 901 672

61_0090

17.08 - 25.08.19 - polpenzia - 380€
0950 827 677 - 0905 479 022

ODNAUČÍME VAŠE DIEŤATKO
61-0004

85_0230

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

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

85-0222

www.dobrymaser-stropkov.wbl.sk

0919 142 033

Volajte na tel.

LURDY-PARÍŽ-NEVERS-ARS

85_0058

V ponuke viaceré
druhy masáží,
Uvoľňovanie krčnej
chrbtice
a odblokovanie
stresov a psychických
blokov.

SME TU PRÁVE PRE VÁS:

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

Aj u Vás doma
0903 539 712

Jasličky pre vaše detičky

Nad Extratechom, Bardejov, pri SAD

85_0025

OPRAVÍM VÁŠ
POČÍTAČ

DOBRÝ MASÉR-STROPKOV
V priestoroch krytej plavárne
0948 553 559

Týždenne do 29 000 domácností

61-0023

Najčítanejšie regionálne noviny

JM carpentry, s.r.o.

Dlhý rad 34 (vedľa Zobačky) Bj, riaplast@riaplast.sk
+421 915 317 714, +421 907 943 450 www.riaplast.sk

ULTRA NÍZKOENERGETICKÉ DOMY

MONTOVANÉ DREVOSTAVBY
MUROVANÉ DOMY

Vonkajšie rolety

STRECHY A TESÁRSKE PRÁCE
PREDAJ STREŠNÝCH KRYTÍN

Garážové brány

www.tesarstvojm.webnode.sk
Markízy

Textilné roletky
DEŇ / NOC

Textilné roletky

Látkové žalúzie
plisé

Vertikálne žalúzie

Horizontálne žalúzie

0908 658 910

85_0177

Vonkajšie žalúzie

Kamenárstvo
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
10 ročná zá
ruka
na HROB

Drevené žalúzie

Novinka – servis

Siete proti hmyzu

CENY

V ponuke

PVC okná za výhodné ceny

61_0099

okien a dverí

PRI OBJEDNANÍ HROBU:

ZDARMA

žulové hroby každého druhu 0907 451 324 - 0948 611 784
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61_0054

Bambusové roletky
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Krásny jarný čas vám želám za celú
našu redakciu, vážení čitatelia. Najskôr
jedno obzretie sa v čase a úprimné blahoželanie budúcej pani prezidentke, spojené
s nádejou, že sa jej podarí v úrade hlavy
štátu naplniť tieto jej slová: „Hodnoty
ako ľudskosť, humanizmus, solidarita a
pravda sú dôležité pre množstvo ľudí na
Slovensku a k týmto hodnotám sa musíme
vrátiť!“ (Zuzana Čaputová)
Nuž a hneď aj výhľad do nadchádzajúceho týždňa – tam môžeme vidieť veľmi
silnú symboliku v historických súvislostiach, oveľa starších. Desiateho apríla 1912
totiž na svoju prvú plavbu vyplával parník Titanic. A o štyri dni neskôr, dvadsať
minút pred polnocou sa potopil. Nech dá
Boh večnú slávu jeho obetiam. Tým, ktoré
nemuseli byť. Keby nebolo samoľúbosti,
spupnosti, keby nebolo ignorácie zdravého rozumu, keby nebolo honby po sláve,
moci a zisku. Nič vám to nepripomína? Ak
nie, treba precitnúť, ak áno, škoda ďalších
úvah. Všetkým nám je jasné, o čo ide. A
určite nielen v ľadovcových vodách Atlantiku.
Nuž a ešte dva významné dátumy nás
v najbližšom týždni čakajú. Oba je dobré si pripomenúť. Deň narcisov je dňom
boja proti rakovine. Tento deň sa nesie v
žltej farbe umelých a živých narcisov na

PRENÁJMEM
2-izbový byt.
na Vinbargu
0903 638 935

podporu všetkých, ktorí čelia zákernej
rakovine. Zakúpením tohto jarnej kvietku dobrovoľnou čiastkou každý vyjadrí
spolupatričnosť a podporu onkologickým
pacientom. Finančná zbierka sa vracia
verejnosti späť vo forme financovania
programov a projektov na podporu onkologických pacientov i širokej verejnosti. A
napokon - Medzinárodný deň solidarity
oslobodených politických väzňov a bojovníkov proti fašizmu. Ten nám pripomína
oslobodenie väzňov z nacistického koncentračného tábora v Buchenwalde v roku
1945. Išlo o jeden z najväčších táborov na
nemeckej pôde, ktorý zriadili v lete roku
1937. Ocitlo sa tu približne 250 000 ľudí z
36 krajín. Počet úmrtí je odhadovaný na
56 000 osôb, z nich 11 000 Židov. Títo ľudia
sa stali obeťami nútenej práce v nepriaznivých podmienkach, zomierali v dôsledku hladu, vyčerpania, choroby, ľudských
experimentov, ale aj činmi a
zneužívaním SS stráže.
Nie, nechcem skončiť
smutnou témou, je predsa
úžasná jar. Užívajme si ju
plnými dúškami. Našu
„slovenskú“ jar! Všetko dobré vám!

PONÚKAME NA PRENÁJOM
VEĽKOOBJEMOVÉ KONTAJNERY
na odvoz odpadu od 49€
+ BÚRACIE A ZEMNÉ PRÁCE

0950 499 156

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Kvalitné
VIZITKY

Svidník

Bardejov

Stropkov

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

200 ks za 14 €

západné Slovensko
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

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
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
13.100
30.500
40.000
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

za 33 €
1000 ks / ks
0,033 €

85_0208

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

0,060 € / ks

0905 719 137
bardejovsko@regionpress.sk

sieť 39
regionálnych
novín

Redakcia novín

Bardejovsko

Technická špecifikácia:
300 g vizitkový papier
rozmer 9 x 5 cm
tlač - hárkový offset
jednostranná plnofarebná tlač
Všetky ceny sú uvádzané
bez 20% DPH

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Východné Slovensko

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

400 ks za 24 €

0,070 € / ks

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
BV
Bz
DS
Ga
Hc
KM
LV
Ma
nr
nz
PK
Pn
Sc
Se
TO
Tn
TT
zM

61_0011

redakcia:

Pozor na prílišné sebavedomie

85_0063

SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO

0905 719 137

www.
zahradnecentrum
.eu

JAHODY - SADENICE
ruže, ovocné stromy
muškáty, surfínie

Kontakt: Mičkova ul. /za ČS Shell/ Bardejov, tel.: 0903/366 499, 0904/563 755,
Predajná doba: po-pia: 8,15-17,00hod. so: 8,15-12,00hod.
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61_0058

BARDEJOVSKO

61_0042

2
REDAKČNÉ SLOVO / INZERCIA

www.strechybj.sk

LábÁytRkuSnaTmieVruO
STO
oba n
Výr

61_0028

52 51 52

GARÁŽOVÉ
BRÁNY

ponúkame:

+ zárubňa
+ kľučka
9,00€
od 11

- MLADÉ NOSNICE
- BROJLERY

chyne a iné .../

85_0215

0949 812 555

85_0047

, ku
/vstavané skrine a okolie
Bardejov

0901 713 995

info:

0911 013 974

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,
WC BREF
3 x 50 g
CITRÓN

2,77€

GRANKO
225 g

1,22€

0,88€

AKCIA trvá od 7. 4. 2019
do 14. 4. 2019 alebo
do vypredania zásob!!!

VČELÍ MED

ČOKOLÁDA NA VARENIE

KINDER VAJÍČKO

AFTER PARTY

0,55€

3,99€

0,44€

0,77€

0,55€

100 g, CARLA

950 g, KVETOVÝ

20 g,

100 g, FIGARO

EDIAM 45%

MADAM

0,55€

MILA

NESCAFÉ GOLD KOZEL 10° 1,5L PET
200 g

4% obj,

5,55€

0,99€

VÍNO WAJDA

1 L, , MULLER THURGAU 10,5%
VELTLÍNSKE ZELENÉ 10,5%
FRANKOVKA 10%

1,55€

100 g, CUKRÍKY

100 g,
TYČINKA
50 g,

0,33€
HANACKA VODKA CAPTAIN MORGAN
0,7 L, 40%,
0,7 L, 35%,
NESTVILLE WHISKY

5,55€

9,99€

0,7 L, 40%,

8,88€

85_0210

500 g, TOP MLYNSKÁ
MÚČNA ZMES

0949 812 555

KAKAO

100 g, NA VYPRÁŽANIE
KRAJINA PÔVODU: NEMECKO

HALUŠKY
NOKEDLI

Komplet
dvere

PREDAJ ŽIVEJ HYDINY

85_0047

TEL.: 0911

61_0098

PREDAJ STREŠNÝCH KRYTÍN

61_0070

87-0008

3
INZERCIA
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85_0265

4
KULTÚRA
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STAVBA, OKNÁ - DVERE - BRÁNY, INTERIÉR

Čo má vedieť pacient o e-zdraví?
Možno povedať, že niet lekárne,
v ktorej by si pacient nemohol vybrať
svoje lieky bez papierového lekárskeho
predpisu. Čo by však mal vedieť každý
pacient skôr, než mu lekár týmto spôsobom lieky predpíše?
1. Pacient má právo aby mu bol vystavený elektronický lekársky predpis
Ak pacient bude počuť vetu od sestričky: „Naša pani doktorka predpisuje
iba papierové recepty“, tak jednoznačne porušuje zákon, ktorý hovorí, že pri
predpisovaní lieku je lekár povinný
vytvoriť tzv. preskripčný záznam – to
je správny názov pre ľudovo povedané
elektronický recept. Štátne orgány však
nateraz takéto postupy tolerujú.
2. Pacient má právo vybrať si lieky
v ktorejkoľvek lekárni
Napriek tomu, že mnohí pacienti
v ambulancii občas počujú vetu „choďte dole do lekárne, poslal som vám tam
recept“, nie je to pravda. Neexistuje niečo také ako odoslanie elektronického
receptu do konkrétnej lekárne, lekár
odosiela všetky záznamy na centrálne
úložisko. To, kde si pacient vyberie svoje lieky je len a len jeho rozhodnutie.
3. Lieky si viete vybrať pomocou rodného čísla
Do roku 2021 budeme mať všetci (vrátane detí) občianske preukazy s elektronickým čipom. Umožnia prístup
k mnohým službám – vrátane prístupu k službám elektronického zdravotníctva. Umožňujú ich aj v súčasnosti,

zatiaľ však nie sú zdravotnícke zariadenia vybavené ich čítačkami, a preto
je v zákone prechodné ustanovenie,
ktoré umožňuje pacientovi vybrať si
svoje lieky predpísané elektronickým
lekárskym predpisom pomocou rodného čísla.
4. Recept po uplynutí platnosti
„zmizne“
Platnosť lekárskeho predpisu je už
roky nezmenená – týždeň platí väčšina
receptov, tri dni recepty na antibiotiká,
päť dní na omamné a psychotropné
lieky a jeden deň recept z pohotovosti.
Po prekročení tejto lehoty nie je recept
lekárnikovi dostupný.
5. Lekár môže predpísať lieky až na
dvanásť mesiacov
Snáď najzásadnejšou novinkou, ktorou e-zdravie uľahčí pacientom život je
možnosť vystavenia tzv. opakovacieho
lekárskeho predpisu. Ocenia to zvlášť
chronickí pacienti, ktorí majú dobre
a efektívne nastavenú liečbu a ktorí po
zvážení lekára nepotrebujú časté kontroly. A tak pacienti budú môcť navštíviť svojho lekára raz za pol roka či rok
a v intervale, ktorý im lekár stanoví si
jednoducho iba vyberú lieky v ktorejkoľvek lekárni.
E-zdravie je tu na to, aby uľahčilo
život – lekárom, lekárnikom, ale predovšetkým pacientom. Nebojme sa ho využívať čo najviac a spoločne pracujme
na jeho zlepšovaní.

» Ondrej Sukeľ, prezident SLeK

61_100

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

za NAJLEPŠIU CENU !!!

0907 148 965
0905 195 458

87-0027

STUDNE

0905 719 137 - 0907 727 206

ŠUMNÁ
STRECHA
MICHAL

0908 337 893

OKNÁ DVERE

61_0092

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

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

3- tesnenia, 3-sklo splňajúce normy

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

-

STAVEBNÉ PRÁCE - 0905 594 814

PRÍJEM OBJEDNÁVOK NA JARNÉ MESIACE ZA ZVÝHODNENÉ CENY !!!

bj19-14_strana-
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61_0009

OKNÁ A DVERE - 0918 881 874

Nátery
striech
0905 480 575

61-0074

Okno ALUPLAST IDEAL 8000

61-0002

BardComp s.r.o.
Hurbanova 22
Bardejov

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

6
ZÁHRADA A ZVERINEC, ZAMESTNANIE

Žlčník a strava

REGISTRAČNÝCH
POKLADNÍC
Partizánska 44
tel.: 054 472 22 38
(BOCIAN KOMPLEX) tel.: 0905 442 045
085 01 Bardejov
obchod@gates.sk
Riešenie pre strechu

Bolero

35

35
Dovoz zdarma

%+

zľava

*

5%

81
12
13
40

Twist

PLOTY A MÚRY
+
Z GABIÓNOV %

25

Mobil: 0948 300 988
Samba 11

0944
181 438
*
%
50949
418 689

zľava

terakota
medeno hnedá
hnedá
čierna

*

11,28 €

• hlboké odvodňovacie drážky umožňujú použitie škridly
so sklonom strechy už od 10°

zľava

35

%+

zľava

*

5%

cena za m2 od: 17,81 €

*

00 prírodná
Engoby matné

10 červená
13 hnedá
40 čierna

10,69 €

%+

zľava

*

5%

%+

zľava

*

5%

cena za m2 od: 19,22 €

zľava

cena za m2 od: 16,70 €

Bravura

25
Riešenie pre strechu

11,28 €

(s DPH)

Glazúry lesklé

00 prírodná

70 višňová
71 čierna
74 hnedá

Engoby matné

10 červená
13 hnedá
40 čierna

10,69 €

(s DPH)

00 prírodná

Glazúra lesklá

Engoby matné
10 červená
13 hnedá
40 čierna

71 čierna

13,45 €

(s DPH)

Engoby matné

12
40
42
66

medeno hnedá
čierna
tmavohnedá
šedá

10,02 €

Glazúry lesklé
26 gaštanovo
hnedá
71 čierna
39 bridlicovo
čierna
72 natur

(s DPH)

• rozmerovo sa zhoduje s tradičnými škridlami,
ale kvalitou a presnosťou ich podstatne prevyšuje

zľava

(s DPH)

31 nero

00 prírodná

35% + 5%*

70 višňová
71 čierna
74 hnedá

Engoba
saténovo matná

terakota
medeno hnedá
hnedá
čierna

• premyslený systém doplnkov umožňuje vytvoriť
maximálne funkčnú a bezpečnú strechu

zľava

Glazúry lesklé

81
12
13
40

• plochá škridla s jednoduchým dizajnom je zárukou
perfektného vzhľadu strechy na všetkých druhoch domov

25
Stodo

(s DPH)

Zľava 5% na základnú škridlu je podmienená odberom strešnej fólie Tondach Fol.

zľava

31 nero

vyskovepracebj@gmail.com
(s DPH)

cena za m2 od: 16,12 €

*

cena za m2 od: 17,81 €

Engoba
saténovo matná

8,94 €

• hlboké odvodňovacie drážky umožňujú použitie škridly
so sklonom strechy už od 10°

35

LEZECKOU TECHNIKOU

terakota
medeno hnedá
hnedá
čierna

Engoby matné

zľava

zľava

Figaro 11

81
12
13
40

• najžiadanejšia pálená škridla na Slovensku
• veľký formát šetrí čas a peniaze

Samba 11

• veľký formát šetrí čas a peniaze

81
12
13
40

5%

cena za m2 od: 16,12 €

terakota
medeno hnedá
hnedá
čierna

Engoby matné

*

25% + 5%

NÁTERY
STRIECH
8,94
€ (s DPH)
PIESOK - ŠTRK
VÝŠKOVÉ PRÁCE
• najžiadanejšia pálená škridla na Slovensku
zľava

%+

zľava

cena za m2 od: 14,90 €

KAMENIVO - ZEMINU
Twist

Engoby matné

zľava

cena za m2 od: 14,90 €

Diabetologička,
nana poruchy
• vďaka nízkej hmotnosti odborníčka
je možné ju použiť aj
staršie domy
metabolizmu
a výživy
Engoby matné
zľava

• XXL formát výrazne znižuje náklady na materiál a pokládku krytiny
• vďaka nízkej hmotnosti je možné ju použiť aj na staršie domy

zľava

85_0235

STROJOVÉ
POTERY
A OMIETKY

PREDAJCA A SERVIS

» MUDr.
Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
• XXL formát výrazne znižuje náklady na materiál a pokládku krytiny

61-0067

Realizujeme

AUTORIZOVANÝ

rovnako konzumovať obozretne. Chilli
con carne podľa miestnej receptúry je ťažkou skúškou pre celý tráviaci trakt – môže
vyvolať pyrózu, teda pálenie záhy, ktorá
niekedy dokonca môže imitovať až srdcový infarkt, žlčníkový záchvat, alebo navodí „iba“ hnačkovitý stav. Každá odchýlka
v transporte v tráviacom trakte znamená,
že potrava alebo jedlo „nesadlo“ a treba sa
mu do budúcna vyhýbať.
Najriskantnejšie potraviny, koreniny
a nápoje
Sú to vlastne všetky vysmážané, opekané a fritované jedlá. U rizikových ľudí
je vhodné dusenie, restovanie, grilovanie,
ale nie dlhé. A z korenín hlavne bylinky,
nie pikantné papriky alebo horčice.
Aké športy môžu podráždiť žlčník?
Nebezpečné športy v súvislosti so žlčníkom u zdravých ľudí neexistujú. Iná
situácia je u ľudí, ktorí majú v žlčníku tzv.
piesok, alebo kameň. Tieto sa môžu pri
náhlom pohybe posunúť a upchať tak prirodzený odtok žlče a žlčníková kolika je
na svete. Medzi jedlom a cvičením má byť
minimálne jedna hodina.
Ako Vás bolí pod pravým
rebrovým oblúkom a vyžaruje pod pravú lopatku,
vyhľadajte lekára. Pravdepodobnosť podráždeného
žlčníka je veľká.

61_0060

Aké jedlá sú pre žlčník najriskantnejšie?
Žlčník je dôležitý orgán pri metabolizme tukov. Preto všetky tučné a mastné
jedlá spôsobujú zvýšenú tvorbu žlče v žlčníku. Ľudia s vyoperovaným žlčníkom by
sa mali vyvarovať jednorazovému príjmu
mastného jedla. Ale nielen oni. Vyprovokovaná tvorba žlče môže u niektorých ľudí
vyvolať žlčníkový záchvat, alebo „iba“ nevoľnosť, pocity plnosti v bruchu s bolesťami pod pravým rebrovým oblúkom, niekedy až s vyžarovaním pod pravú lopatku.
Nebezpečné sú všetky vysmážané jedlá
– vysmážané mastné mäso, ale aj vysmážaná zelenina, podávané často spolu s
hranolkami alebo čipsami. Rizikové sú aj
ťažké dezerty, pikantné jedlá, morské príšery, majonézy, kysnuté koláče, oriešky.
Čo pomáha tráveniu
Pred konzumáciou mastného sa odporúča tzv. stomachikum alebo digestívum
– najčastejšie aperitív, obyčajne horký
destilát, citliví ľudia, ktorí vedia o svojich problémoch, obyčajne užijú tablety s
obsahom enzýmov. Vhodná je aj citrónová šťava v sýtenej minerálnej vode alebo
sóde, čerstvé jablko alebo plátok ananásu.
Čo je dobre ohľadom na žlčník vypustiť
na dovolenke?
V prímorských krajinách je častou chybou, ktorú robia ľudia z neznalosti konzumácia morských
príšer – darov mora
Riešenie pre strechu
spolu s destilátom. Miestni vedia, že najlepšie je k nim víno, inak dochádza často k
Bolero
podráždeniu žlčníka. Štipľavé jedlá treba

%+

00 prírodná

zľava

*

5%

cena za m2 od: 12,76 €

Engoby matné
10 červená
12 medeno hnedá
13 hnedá
40 čierna

8,93 €

(s DPH)

Akcia platí do 30. 6. 2019. Viac informácií nájdete na www.wienerberger.sk, alebo u obchodných reprezentantov.

Zľava 5% na základnú škridlu je podmienená odberom strešnej fólie Tondach Fol.

Riešenie pre strechu

Materiály,
ktoré sa Vás dotýkajú.
Materiály,
ktoré sa Vás dotýkajú.

PLACHTY NA ALTÁNOK,
TERASY A BALKÓNY

ITE

VYUŽ

É
JARNE
ITVY
UŽA
VYĽ
Z
É
R
JA N

www.wienerberger.sk

Y
ZĽAV

Akcia platí do 30. 6. 2019

www.wienerberger.sk

Akcia platí do 30. 6. 2019

Štefánikova ul. 3348
085 01 Bardejov
výjazd na Starú Ľubovňu
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Tel./fax predajňa: 054/ 472 60 57
mail: predajbj@anavek.sk

85_0192

62-0025

Predajné miesto:

7
SLUŽBY, ZAMESTNANIE

ˇ
TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY PRÍSTRESKY
ALTÁNKY BALKÓNY
DREVO - HLINÍK - OCEĽ - SKLO - PLECH - BRAMAC

P
POZOR! JARNÁ AKCIA 30% ZĽAVY
Od zákl ado v až po stre chu ...

promontglass@promontglass.sk

0915 135 811

POKLÁDKA ZÁMKOVEJ DLAŽBY
OPORNÉ MÚRY, PLOTY

0907 727 206

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

KOMPLETNÉ

STAVEBNÉ PRÁCE
VÝKOPOVÉ PRÁCE
MINIBÁGROM

61_0036

0901 712 616

85_0145

TRAKTORBAGER a MINIBAGER

0944 012 681, 0949 166 455

Nájom bytu a krátkodobý nájom bytu
Pri komparácii právnej úpravy nájmu bytu podľa Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“) a krátkodobého
nájmu bytu (ďalej len „KNB“) podľa Zákona o krátkodobom nájme bytu (ďalej
len „ZKNB“) je možno v rámci týchto
úprav badať viacero markantných
rozdielov, ktoré sa týkajú najmä zániku nájomného vzťahu. Na rozdiel od
prísne formalizovanej úpravy zániku
nájmu bytu na základe výpovede nájomnej zmluvy podľa OZ, úprava zániku nájmu bytu zakotvená v ZKNB je
flexibilnejšia a účastníkom nájomného
vzťahu poskytuje zmluvnú voľnosť vo
väčšej miere.
OZ upravuje presne určený výpovedné dôvody, ktoré v žiadnom prípade nemožno rozširovať. Naopak ZKNB
popri zákonných výpovedných dôvodoch umožňuje zmluvným stranám,
aby si zmluvne dohodli ďalšie výpovedné dôvody. Tieto však musia spĺňať
podmienku, že ide o dôvod, pre ktorý
nemožno spravodlivo požadovať trvanie nájomného pomeru. K zániku KNB
môže dôjsť aj odstúpením od nájomnej
zmluvy, pričom rovnako ako pri výpovedi si zmluvné strany môžu osobitne
dojednať aj ďalšie dôvody odstúpenia
odlišné od tých, ktoré uvádza ZKNB.
Odstúpením od nájomnej zmluvy podľa OZ sa zmluva zrušuje od začiatku.
Naopak pri KNB sa pri odstúpení
nájomná zmluva zrušuje od okamihu
doručenia odstúpenia jej adresátovi.

0905 719 137, 0907 727 206

Ďalším rozdielom je dĺžka výpovednej
doby a okamih začatia plynutia výpovednej doby. Podľa OZ je výpovedná
doba minimálne 3 mesiace, pričom
začína plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci doručenia
výpovede.
Za určitých podmienok (ak je nájomca v hmotnej núdzi, ktorú si sám
nespôsobil) môže byť táto lehota predĺžená o ochrannú dobu, ktorá trvá 6 mesiacov. Na druhej strane podľa ZKNB
je výpovedná doba najmenej 1 mesiac
a pri určitých výpovedných dôvodoch
len 15 dní, pričom výpovedná doba
začína plynúť dňom nasledujúcim po
dni doručenia výpovede a teda proces
ukončenia takéhoto nájomného vzťahu
môže byť výrazne rychlejší.
Výhodou KNB pre prenajímateľa
je, že v prípade ukončenia KNB mu nevzniká povinnosť poskytnúť nájomcovi
bytové náhrady. Záverom si dovoľujeme upozorniť na podmienku uplatnenia právneho režimu ZKNB, ktorou je
okrem iného aj požiadavka registrácie
prenajímateľa podľa Zákona o dani
z príjmov v zákonnej lehote.

ZEMNÉ A
VÝKOPOVÉ
PRÁCE

základy - ploty
terénne úpravy

VÝHODNÉ CENY
0948 626 614

ALTÁNKY
PRÍSTREŠKY
KUCHYNE
MASÍVNE SCHODY
VSTAVANÉ SKRINE

0949 190 503
hudspol@gmail.com

NA
U
R
E
I
M

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

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

bj19-14_strana-

PLASTOVÉ
OKNÁ
A
DVERE
0949 812 555

61_0064

ZEMNÉ a VÝKOPOVÉ
PRÁCE

Kontaktujte svojho
obchodného zástupcu:

61-0034

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

ZN. CAT

0918 623 064

Inzerujte v najčítanejších
regionálnych novinách

Bardejovsko-Svidnícko
- Stropkovsko

NAJLEPŠIE CENY V MESTE

www.promontglass.sk
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85_0007, 85_0262

k realizácii
kompletnej terasy

PRÍSTREŠKY PRE AUTÁ

ZÁHRADNÉ DOMČEKY

85_0047

DARČEK

22
rokov

RÁMOVÉ ZASKLENIE

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

87-0009

PROMONT GLASS s.r.o.

8
AUTO - MOTO
01 AUTO-MOTO / predaj

»
Kúpim
Jawu
90,175,250,350a
CZ
125,150,175,250 aj nepojazdné. 0949505827
» Predám MOTOR AVIA 30 po
GO, Prevodovka PV3S, Veľa
zánovných veci na AVIA
30 (olej. čepradlo, naftové
čerpadlo, hlava, viko a iné)
- 0905 479 022

02 AUTO-MOTO / iné
03 BYTY / predaj
» Predám 2,5 izbový byt bez
balkóna na Slovenskej ulici.
Tel: 0908348488.

04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj

Mestské vozidlo

Renault CLIO

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
» Kupime stavebny pozemok, popripade rodinny
dom do 18 km od Bardejova, mimo ZBOROVA 0944
083 915

08 STAVBA
» Predám miešačku, 250 l.
Tel.0902 242 516, 0915 040
504
» Kúpim haki lešenie, 0908
532 682
» Predám nové lano , priemer 12 - 0905 479 022

09 DOMÁCNOSŤ
» Predám nový nábytok
0918579315
» Predám plynový sporák,
Mora 1101 za 20€, Svidník.
0915 377 214

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
» Predám krmné zemiaky,
0,10€ - 1kg. 0902 716 107
» Predám slepači a konský
hnoj. Za symbolickú cenu
Tel.:0905 805 977

11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
» Kúpim staré odznaky,
vyznamenania,
mince,
0907910755

14 RÔZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU

S rádiom a klimatizáciou
5 rokov záruka Renault
Ponuka je len informatívna a nie je záväznou ponukou na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Uvedená cena platí pri využití bonusu pri výkupe starého vozidla. Zmluvná záruka Renault
5 rokov/100 000 km (podľa toho, čo nastane skôr) sa riadi konkrétnymi záručnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Renault CLIO: 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 vozidla je len ilustratívne.
Renault
doporučuje
Renault
odporúča

ALD MOBIL, s.r.o., Priemyselná 31, 085 01 Bardejov
Mob.: +421 901 712 237, Tel: +421 54 474 23 55
www.aldmobil.sk
61_0007

16 ZOZNAMKA

Od 8 590,- €

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete v zelených
novinách na strane 7 dolu.

80%

AJ TU MOŽE BYŤ
VAŠA REKLAMA

bj19-14_strana-
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0905 719 137 - 0907 727 206

9
POLITICKÁ INZERCIA, HLAVU HORE / AUTO - MOTO

Vyspelý štát pomáha slabším
opatrujú svoje ťažko choré deti 7 dní v
týždni 24 hodín denne len za 200 eur. V
parlamente som to opakovane hovoril
až dovtedy, kým sa tento stav len veľmi pomaličky začal ako tak zlepšovať.
Myslíme si však, že takýto ľudia si zaslúžia za opatrovanie aspoň minimálnu mzdu.
14. Amnestia na úroky z dlhu voči
štátu (Exekučná amnestia). Sme za
to, aby človeku, ktorý splatí svoj dlh
voči inštitúcii verejnej správy, alebo
podniku, v ktorom má štát podiel, boli
odpustené úroky z omeškania. Štát v
súčasnosti vymáha cez exekúcie milióny pohľadávok. Ak dokážeme dať
ľuďom amnestiu na iné veci, nevidíme
dôvod, aby nemohli dať všetky štátne
inštitúcie amnestiu
na úroky ľuďom,
ktorí svoj skutočný
dlh splatia.
Vyspelý
štát
pomáha slabším
ľuďom.
OĽANO
taký štát chce. Pomôžte nám ho presadiť.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

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

Tretiu
oblasť
hĺbkového
referenda,
ktoré
pripravuje naše
hnutie OBYČAJNÍ
ĽUDIA a nezávislé
osobnosti (OĽANO) sme nazvali „Slovensko pre slabších“.
V dnešnej časti vám bližšie predstavíme prvé tri zo šiestich otázok, ktoré
sme venovali problémom slabších ľudí
na Slovensku, či už ide o starých, chorých alebo sociálne slabších.
12. Bezplatné objednávanie pacientov. Naše hnutie chce presadiť,
aby zdravotné poisťovne zaviedli pre
všetkých pacientov bezplatné objednávanie na lekárske vyšetrenia. Keďže
lekári sú zmluvnými partnermi poisťovní, objednávanie by mali namiesto
lekárov a sestričiek riešiť poisťovne.
Majú na to totiž personál, a rovnako aj
financie. Sme v 21. storočí a nemôže byť
problémom objednanie sa telefonicky
či cez internet.
13. Stop vykorisťovaniu opatrovateľov. Opatrovateľ ťažko zdravotne
postihnutého príbuzného by mal mať
nárok na príspevok aspoň vo výške
minimálnej mzdy. Je hanbou, že matky

Kto je lepší kresťan?
Pred voľbami mi chodili rôzne maily.
Často to boli výmysly a polopravdy a ich
šíritelia sa snažili bojovať za kresťanské
hodnoty. Ôsme prikázanie hovorí o tom,
že nebudem krivo svedčiť a Ježiš nás varoval aj pred ohováraním a šírením nepravdy. Škoda, že podobným zlozvykom
niekedy podľahnú aj duchovní pastieri a
ich ovečky. Ľudí, ktorých nepoznáme, by
sme nemali súdiť podľa toho, čo o nich
niekto rozpráva, ale podľa ich skutkov. Ale
ani skutky nám súdiť neprislúcha, mali by
sme sa zaoberať „brvnom vo svojom oku,
namiesto smietky v oku blížneho.“
Vidím niekedy kresťanov, ako sa vyťahujú, že sú lepší ako tí druhí. Výsledkom
je, že sú najmenej štyri zoskupenia, v
ktorých chcú presadzovať kresťanskú politiku. A vymedzujú sa medzi sebou, kto
z nich lepšie háji kresťanské hodnoty. Nakoniec ich možno nebude hájiť nikto, lebo
kresťania získajú vo svojich mini-stranách
menej ako 5 percent. V tom by nebol až
taký problém. Videl som kresťanov, ako sa
medzi sebou dohadujú o tom, komu patrí
ktorá časť chrámu vo Svätej zemi.
Stretávam kresťanov, ktorí bez mihnutia oka ohovárajú a posudzujú človeka, ktorého nikdy nestretli, ale dostali na
neho informácie od iného „kresťana.“ Zaujímavé je, ako mnoho zmanipulovaných

kresťanov bojuje proti niečomu, čo ani reálne neexistuje, namiesto toho, aby hájili
svoje čisté srdcia, rodiny a konali skutky
milosrdenstva.
Viac ako homosexuáli, liberáli,
moslimovia a ilumináti nás ohrozuje
naša obmedzenosť, fanatizmus, pýcha a
nesvornosť.
Nemyslím si, že máme súdiť druhých,
máme ich prijať, odpúšťať im a pozvať ich
k láske a dobrým skutkom. Keď nestačí
raz, tak sedemkrát alebo sedemdesiatsedemkrát. Keby nás za naše skutky trestal
Ježiš ako figovník bez plodov, ktorý treba vytrhnúť zo zeme, bola by tu riadna
pustatina.
Pane pomôž nám, aby sme nepreklínali, ale žehnali, aby sme nesúdili
druhých, ale odpúšťali im tak, ako odpúšťa Boh nám. Pomôž nám, aby sme
spoločne kráčali do
Tvojho kráľovstva, v
ktorom je miesto pre
všetkých. Veď prvý,
kto do neho vošiel,
bol Dismas, ukrižovaný za svoje zločiny
vedľa Ježiša.

» Ján Košturiak

19105 - Comfort days key visual A5+3.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
29.03.2019 17:25:37
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ZAMESTNANIE

Týždenníky siete REGIONPRESS sú
prvým regionálnym médiom, ktoré na
základe zmluvy s UPSVAR zabezpečia
pre svojich inzerentov splnenie všeobecných zákonných povinností.

OZVITE SA NÁM
JAROSLAV GECI
geci@regionpress.sk
0905 719 137
MGR. DANIELA LAZUROVÁ
lazurova@regionpress.sk
0907 727 206

LM-Genim s.r.o.

Prijmeme

ŽENY na pozície:
Pracovní vo vyŕobe
/
110,- Ktčom

Ponúkam dlhodobú prácu pre

MALIAROV V HOLANDSKU

čis

mzda: od 13€/hod netto

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

lmgenim@gmail.com

85_0023

PLAT:

OD

6 EUR/HOD.
NETTO

PRÁCA BARDEJOV - SVIDNÍK
NA TPP ALEBO ŽIVNOSŤ
Nemáte prax? Radi VÁS zaučíme!

PRÍJME

HRUBÁ MZDA: 520 EUR
+ ÚKOL DO VÝŠKY 300 EUR

61_0011

Hľadáme samostatných
MURÁROV
a ZATEPĽOVAČOV.
Práca v BJ a okolí.
Plat 5,50€ /hod brutto.
tel.: 0950 499 156.

- OBKLADAČOV
- ZATEPĽOVAČOV
- TESÁROV

PRACOVNÍK BALIČKY

Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5,

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

PRÍJME

Bližšie informácie na telefónnom čísle
Telefónny kontakt.: 0907 901 381,
Žiadosť spolu so životopisom zasielať
na e-mail: office@cimbalak.sk

bj19-14_strana-

PRACOVNÍČKU DO PREDAJNE
STAVEBNÍN PRÁCA NA TPP

10

PLATOVÉ PODMIENKY:
600 EUR/BRUTTO + VARIABILNÝ PRÍPLATOK
Životopis zasielať na info@markoamarko.sk

61_0087

0948 373 834
0948 520 474

MARKO a MARKO s.r.o.

Priemyselná 3745, Bardejov
Kontakt: +421 905 551 384
Mail: info@markoamarko.sk
www.markoamarko.sk

61_0096

0948 005 225
lubokoren@yahoo.com

61-0018

- Obsluha jednoduchých strojov
a zariadení
- Montážna a
kontrolná činnosť
- ubytovanie a
hod. v
doprava zdarma
- turnusová práca
- dlhodobá práca

nástup ihneď.
Informácie na
t.č.: 0911 680 018.

85_0241

FYZIOTERAPEUTA,

Príjme na prácu v Českej republike
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ZAMESTNANIE

REMEDIUM, s.r.o.,

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

Bardejovské Kúpele 2037, 086 31 Bardejovské Kúpele

office@cimbalak.sk

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

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

ponúka pracovnú pozíciu

RECEPČNÁ - RECEPČNÝ
550 - 600 € v čistom
manager@hotelbellevue.sk
0911 997 038

VODIČOV VZV

61-0009

Mzda: 26 000 KČ - 30 000 KČ / brutto

tel. číslo: 0908 914 180
info@konstrukter.sk

RENEWAL AGENCY S.R.O.

MAKOS, a.s., Mičkova 31, Bardejov
Prijme do pracovného pomeru

Pri štepnici 1, 085 01 Bardejov
PRÍJME ĽUDÍ DO NEMECKA AJ
BEZ ZNALOSTI NJ NA POZÍCIE

Žiadosť spolu so životopisom a tel.číslom zasielajte:
makos@makos.sk Info: Ing. Jankiv – 0905 151448

TOP
PRA

COV

U
PON

NÉ

KY

Prijmeme do pracovného pomeru pracovníkov:

VODIČ VZV 110 - 130kč/hod. plus odmeny za dochádzku
STROJNÝ A PREVÁDZKOVÝ ZÁMOČNÍK,
STROJÁR NA OPRÁVARENSKÉ PRÁCE
140-150 kč/hod. (OPRAVÁR STROJOV A ZARIADENÍ, MOŽNOSŤ ZAUČENIA)

POMOCNÉ PRÁCE V STROJÁRSKOM
PRIEMYSLE 100 -110 kč/hod.
(OBSLUHA ROBOTICKÉHO ZVÁRANIA, OBSLUHA LISOVACICH STROJOV)

TESÁR 110 -140 kč/hod.
PRÁCA V ČR

Poskytujeme: bezplatné ubytovanie, odvoz do zamestnania,možnosť
tyždenných záloh a odmeny. Turnusová práca, možnosť nadčasov.
tel: 0907
61_0089

0948 443 426 - 0948 464 487
0949 231 273 - renewal.adz@gmail.com

STRÁŽNIKA-INFORMÁTORA
do OD Centrum Bardejov, mzda: 650,- EUR + odmena

61_0019

- SKLADNÍK ...........9,79 EUR
- VZV, RETRAK ...........9,79 EUR
- OPERÁTOR VÝROBY ..9,49 EUR
INFORMÁCIE NA TEL. Č.:

Hotel Bellevue v Bardejove

Príjmeme na pracovnú
pozíciu:

MONTÁŽNIKA
PLASTOVÝCH OKIEN

61_0030

+ pobádacia
zložka /150 eur/ brutto/.
Kontakt: 054 / 477 4430
remedium@kupele-bj.sk

85_0254

Prijmem

0918 881 874

s nástupom ihneď.
Základná mesačná mzda:

573,00 eur

- manipulácia s vysokozdvižným vozíkom
- Príjem , výdaj a uskladnenie mäsa a mäsových výrobkov
- Skladová evidencia
Hrubá mzda 520 €
- Kontrola zostatkov skladu
+ osobné hodnotenie do výšky 350 €

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

MASÉR

85_0008

SKLADNÍK
V MRAZÁKU

Bližšie informácie na telefónnom čísle
Telefónny kontakt.: 0907 901 381,
Žiadosť spolu so životopisom zasielať
na e-mail: office@cimbalak.sk

61-0018

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

61-0018

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

bj19-14_strana-

e-mail:
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919 325, 0903 848 030
trudicpraca@gmail.com

85_0232

PRACOVNÍK EXPEDÍCIE
DENNÁ, NOČNÁ

Žiadosť spolu so
životopisom zasielať na e-mail:

12
POLITICKÁ INZERCIA / ZDRAVIE

DREVENÉ
OBKLADY

Práca
v Českej
republike

����������������������
OPERÁTOR VÝROBY
800 - 1000 EUR/netto
���������
900 - 1100 EUR/netto
��������������
11 EUR/hod.

www.perodrazka.sk

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

PRÁCA
PRE KAŽDÉHO
VÝHODNÉ
PLATOVÉ
PODMIENKY

KONTROLÓR KVALITY
PRACOVNÍK VO VÝROBE

info@konstrukter.sk

Tel.: 0908 914 180

DOVEZIEM

www.konstrukter.sk

85_0258

85_0256

+421 905 552 537
REMIREL, s.r.o. CZ

0915 863 227 - 0911 168 982

85-0005

UBYTOVANIE a DOPRAVA zabezpečené
VHODNÉ PRE ŽENY A PÁRY

PREDAJŇA
PROFESIONÁLNEHO

NÁRADIA
NA POSCHODÍ

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

85_0263

85 0252

MAKOS

BILLA

bj19-14_strana-
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STANICA

Č. 14 / 5. APRÍL 2019 / 23. ROČNÍK

BARDEJOVSKO
SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 29 000 domácností

HĽADÁTE ELEKTRIKÁRA?
- Rekonštrukcie domových vedení a istenia
- Výmena svietidiel, zásuviek, vypínačov
- Kompletná elektroinštalácia novostavieb
- Revízia, záruka na práce 5 rokov

Otv
Ot
váracie hodi
hodin
ny: PO-PI: 8.00 - 116
6.30 hod.

POL-SKONE
Dvere/Zárubne

BONUS

Dvere:
- Fóliované
- Laminované
- Striekané
- Posuvné

0917 859 253 - www.vomstel.sk

- SEKČNÉ BRÁNY 60 MM
- SEKČNÉ BRÁNY 40 MM
- NAVÍJANÉ BRÁNY

85_0229

- skladacie

Stanislav Soroka

STRECHY
KROVY - ODKVAPY

príjmem

ČAŠNÍKA/KU
DO KAVIARNE V
BJ.KÚPEĽOCH

predaj a realizácia

ŠVÉDSKE a NEMECKÉ KRYTINY
NAJVYŠŠIEJ KVALITY

3,90€ brutto
+ variabilná zložka
85_175

0908 658 910

Nezávislý kandidát na primátora Bardejova

61_0011

-veľkoobchodné ceny na materiál
-spracovanie cenovej ponuky zdarma

0915 938 771

61_0101

OKNÁ - DVERE - BRÁNY

BEZPEČNOSTNE DVERE SECURIDO

Odstránenie vrások botulotoxínom
Odstránenie
vrások
botulotoxínom
Zamedzenie
zvýšenému
poteniu
Zamedzenie
zvýšenému
Zväčšenie pier,
vypĺňaniepoteniu
vrások
a jaziev kyselinou
hyalurónovou
Zväčšenie
pier, vypĺňanie
vrások

a jaziev kyselinou hyalurónovou
VYUŽITE KONZULTÁCIE ZDARMA
informácií
kontakt:Viac
beauty@kupele-bj.sk

549€

BJzel19-14_strana- 1

Otváracie hodiny: PO-PI: 8.00 - 16.30 hod.

85_0229

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 €

5 ee ga t

p

PREDÁM DREVENÉ
OBKLADY,
ZRUBOVÝ PROFIL
A DLÁŽKOVICU

F3 hladké

tel.: 0907
0907 794
794 091
091
TEL.:

ceny od
61_0020

www.beauty-bj.sk
WWW.BEAUTY-BJ.SK

85_0102

A
K
IN
V
O
N
IN
V
O
N
va
do konca mája zľa 15 %

BEAUTY STUDIO – BARDEJOVSKÉ
Viac informácií KÚPELE a.s.,
Kúpeľný
hotel– Ozón,
1.poschodie
BEAUTY
STUDIO
BARDEJOVSKÉ
KÚPELE a.s.,
Prevádzková
doba:
Kúpeľný
hotel Ozón,
1.poschodie
pondelokdoba:
– sobota
10.00
– 18.00
hod.
Prevádzková
pondelok
– sobota
10.00
– 18.00 hod.

2
ŠKOLY / AUTO - MOTO - SLUŽBY

Mladý extrémista
navždy verejný. Stále im chýba kritické myslenie, mediálna gramotnosť,
netiketa (etiketa na internete) a zásady
komunikácie. Napriek tomu, že sa investuje do multimediálneho vybavenia
škôl. Avšak tieto nedostatky vyplývajú
predovšetkým zo zlého učebného plánu a preplnených osnov, ktoré neodrážajú život.
Tretím aspektom je otázka, prečo toľká nenávisť v chlapcovi, ktorý
vyjadril postoj k voličom, čo nechcú
„zmenu“. Áno, kontroverzne, ale deti
a mladí ľudia ešte nedokážu korigovať
svoj revolučný postoj, mávajú nimi
city. Aj oni vnímajú zúfalú situáciu v
najvrchnejšej politike, ktorá sa spája so
zločinom, podvádzaním, vulgaritou,
xenofóbiou, neslušnosťou, korupciou
a pod. Aj mladí cítia tú bezmocnosť,
tú nespravodlivosť, tú beztrestnosť konania mocných. Nevedia to spracovať.
Tak napodobňujú správanie dospelých
alebo sa zveria sociálnej sieti v návale
emócií.
Všetko konanie má svoje príčiny
a dôsledky. Je ľahké hodiť do ringu tínedžera, ktorého rozum dozrieva. Je
ľahké rozdeliť ľudí na slušných a neslušných. Je ľahké rečniť o polarizácii
spoločnosti. Avšak je veľmi ťažké, aj v
rámci školy, zdôvodniť závažné činy
politických osobností a pokračovať ďalej vo vyučovaní Pytagorovej vety...

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

85_0160

Nedávno médiami prebehlo pohoršenie nad tým, že tínedžer pred
voľbami prezidenta napísal na sociálne siete nenávistný odkaz voličom
protikandidátov v zmysle, že by ich
postrieľal. Niet pochybností, že škola, z
ktorej pochádza, ho potrestá a navrhne
preventívne spôsoby riešenia, ktoré by
mali jeho rodičia prijať, aby sa nestalo
zo slov násilie. Chlapec sa ospravedlnil
a zrejme oľutoval svoj čin. Môže to však
na ňom nechať ďalekosiahle následky.
Otvárajú sa tu tri ďalšie problémy:
Prvým je, že výrok bol zámienkou
na dehonestovanie prezidentského
kandidáta, poukazujúc na to, aká agresívna je skupina jeho voličov. Takéto
zneužitie nepremysleného statusu neplnoletého a paušalizáciu musím odmietnuť. Keby sa to nestalo v čase kampane, možno by jeho výrok zostal bez
povšimnutia. Mediálne pranierovanie
spraví viac škody ako diskrétny zásah
psychológa v rámci školskej prevencie.
Stačí si aspoň na chvíľu predstaviť to,
že by sa vaše deti za ich výroky dostali
do víru médií. A že takéto výroky majú,
o tom niet pochýb. Takýto tlak sotva
zvláda dospelák.
Druhým problémom je, že žiaci ani
v 21. storočí nevedia narábať s internetom a využívať ho vo svoj prospech. Nedokážu sa pozrieť na rôzne komunikačné situácie a ich dôsledky. Sú majstri v
aplikáciách, hraní hier či robení videí,
no uniká im to, že text na internete je

riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská, Bratislava

AUTOSERVIS - PNEUSERVIS

od 18 EUR
od 15 EUR
od 20 EUR
od 10 EUR

KONTROLA PODVOZKU ZDARMA

PNEUSERVIS a AUTOSERVIS

v areáli bývalých Šarišských pekárňach a cukrárňach, Duklianska 16, 085 01 Bardejov

BJzel19-14_strana- 2

85_0264

BRZDY - TLMIČE ČAPY - VÝFUKY SPOJKY
ROZVODY - ŠTARTRE ALTERNÁTORY
PNEUMATIKY - DOPLNKY

0911 142 449

PREZUTIE IFRAN

DIAGNOSTIKA-PRÍPRAVA NA STK

3
INZERCIA

Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene

obnova: eternitových
plechových
plochých

NAJ - STRECHA s.r.o.

BEZ DEMONTÁŽE

Fr

Mobil: 0903 902 251
mail.: stavebninyfp@gmail.com

Pre dôchodcov špeciálna zľava!

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová kalkulácia ZADARMO!

F.P.

STAVEBNINY

ECHOU
R
T
S
U
O
N
D
E
J
VŠETKO POD

0940 776 203
Materiál - prvotriedna kvalita

Pa
ko
STAVEBNINY
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ZAMKOVÉ DLAŽBY, PLOTY, OBRUBNÍKY,
ZATRÁVŇOVACIA DLAŽBA, ZAHRADNÉ PLATNE,
DEKORATÍVNY KAMEŇ, DEKORAČNÝ OBKLAD

85_0059

  
"# 
       
   
 
  

  
!    

Spoločnosť
LOM ONDAVA S.R.O.
sa zaoberá ťažbou, spracovaním a predajom
prírodného drveného kameniva a lomového
kameňa - pieskovca. Kameňolom
sa nachádza v k.ú. Vyšný Orlík.

SPOLOČNOSŤ PONÚKA
VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA NA POZÍCII:
- miesto výkonu práce kameňolom Vyšný Orlík,
- turnusová práca v Nemecku
- mzda 700€ brutto / mesiac

VODIČ NÁKLADNÉHO VOZIDLA

- miesto výkonu práce kameňolom Vyšný Orlík,
- turnusová práca v Nemecku
- mzda 600€ brutto / mesiac

SMENOVÝ TECHNIK

- miesto výkonu práce kameňolom Vyšný Orlík
- popis práce: obsluha váhy a zabezpečenie chodu prevádzky
- mzda 600€ brutto / mesiac

BJzel19-14_strana- 3

Svojim zamestnancom
ponúkame rôzne benefity
osobné ohodnotenia, bližšie
informácie Vám poskytneme
na telefónnom čísle:
+421 907 977 610,
svoje životopisy
prosím zasielajte na :
lomondava@lomondava.sk.
Taktiež sa môžete u nás zastaviť
v kancelárii na ulici: Duklianska
21, 085 01 Bardejov.

85_0261

OBSLUHA PÁSOVÉHO RÝPADLA

4
AUTO - MOTO

SUV 4x4 špecialista z Kórey

BUILT, spol. s.r.o.
44, 08001 Prešov

Píšte

¶051 / 756 73 33

åbuilt@built.sk

ssangyong.built.sk
83-0123

ȌPetrovianska

Volajte

Enviro

Zmeny v potieraní envirokriminality
Počas uplynulých zopár dní začali
na krajskej úrovni fungovať policajné
oddelenia zamerané na envirokriminalitu. „Systém, ktorý sme doteraz mali,
nepostačuje na zhoršujúcu sa situáciu,“
povedal riaditeľ odboru envirokriminality Mário Kern.
Špecialisti na envirokriminalitu
budú aj naďalej na okresnej úrovni a
školiť sa majú aj obvodní policajti, aby
vedeli, ako reagovať. „Dnes sme v situácii, keď máme viac ako 200 obvodných oddelení, a keď sa takýto prípad
stane, príde tam policajt, ktorý s týmto
nemá žiadne skúsenosti. Pre túto trestnú činnosť sú však absolútne zásadné
prvé hodiny vyšetrovania. Ak sa pokazí
miesto činu, už to nijako nezachránime,“ priblížil Kern. Ponovom bude na
túto problematiku vyčlenených viac ako
100 policajtov. Zmení sa aj prideľovanie
prípadov.
„To, čo je teraz na obvodoch, bude
na okresoch a to, čo je teraz na okresoch, bude na krajoch. Tam sa ocitnú tie

závažné veci,“ vysvetlil Kern. Najzávaž- covísk neznamená to, že doteraz polícia tretina prípadov. Posilnenie kapacít na
nejším prípadom a medzinárodnému envirokriminalitu neriešila.
Problé- vyšetrovanie envirokriminality ocenila
aj Generálna prokuratúra a Slovenská
inšpekcia životného prostredia.
„Chceme zaviesť taký systém, aby sa
envirokriminalita nikomu na Slovensku
nevyplatila, a to môžeme iba vo vzájomnej koordinácii všetkých zložiek,“ uviedol generálny riaditeľ inšpekcie Róbert
Ružička. Prokurátor Ladislav Hanniker
pripomenul, že aj na generálnej prokuratúre a krajských prokuratúrach
existujú špecialisti, ktorí sa venujú envirokriminalite. Potrebujú však partnerov
v iných zložkách. „Po takýchto partneroch voláme desať rokov,“ konštatoval.
Za environmentálnu činnosť sa v
súčasnosti považuje napríklad výstavba
čiernych stavieb, ohrozenie a poškodenie životného prostredia, pytliactvo,
ilustračné foto
zdroj foto: Štátna ochrana prírody SR krádež dreva i týranie zvierat. Spadá
sem tiež neoprávnené nakladanie s
vyšetrovaniu sa aj naďalej bude venovať mom je tiež podľa jeho slov najmä vy- odpadmi, vypúšťanie znečisťujúcich
Prezídium.
soká latencia. Pri niektorých trestných látok, porušovanie ochrany rastlín, žiKern zdôraznil, že vznik nových pra- činoch sa podľa jeho slov neodhalí ani vočíchov, stromov a krov. Zdroj: TA SR

BJzel19-14_strana- 4
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Prijmeme na prácu v BJ a okolí
šikovných a spoľahlivých

0905 842 196
stavbetp@gmail.com

MURÁROV
0905 594 814

KULL, s.r.o, Hurbanova 11 Bardejov

Inzerujte v najčítanejších
regionálnych novinách
61_0047

É
ENERGETICK
ORLÍK
NOVÉ NÍZKO
N
I
V OBC IŽNÝ
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MUROVANÉ
NA PREDAJ

61_0009

plat: úkolová alebo hodinová mzda
( podľa dohody)

Kontaktujte svojho
obchodného zástupcu:

0905 719 137

Prijmeme

Prijmem

ČAŠNÍKA/ČciKe U

HĽADÁM

ÚČTOVNÍČKU

NA SPRACOVANIE
ČESKÝCH MIEZD.

85_0237, 238

0908 991 023

0902 349 864

ZATEPĽOVAČOV
MURÁROV
PLAT: 7,00€/hod.

tel.: 0917 393 957

85-0167

34-0060

Príjmeme na prácu v SR
85_0248

práca v BJ a okolí
6eur/ hod. /netto
kontakt:
0905 187 542

61_0037

MURÁROV

do reštaurá
r/hod.
Mzda: 3,80 eu
rava
v hrubom + st
abilná
zdarma + vari
zložka

AKCIA
OBJEDNÁVKY NA TEL. Č.:

www.vynimocnepotravinybardejov.sk

BJzel19-14_strana- 5

objednávku nahláste
minimálne 5 dní pred odberom

85_0030

0911 151 781

6
DOMÁNOSŤ
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AB
Dlhý rad 1, Bardejov
pon- pia: 8:00-18:00 hod., sob: 8:00 - 12:00 hod.

A+++
Energetická
trieda

1200 ot.

1000 ot.

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

A+

A+++

A++

Energetická
trieda

Energetická
trieda

Energetická
trieda

00
,
349

6 kg

6 kg

329,

269,

00

ELECTROLUX EWT 1266EXW
A+++ 1200ot/min 6kg

AEG S53420
kombinovaná chladnička A++

A+++, 6 kg, 1200 ot/min, Fuzzy Logic,
Time manager, Displej, odložené pranie

záber 36 cm, výkon 1050 W
hmotnosť 9,8kg

ORAVA RGO-260W
kombinovaná chladnička, A+

WHIRLPOOL AWE 66710
A+++, 6 kg, 1000 ot/min

A+++, 6.zmysel, 1000 ot/min, Fuzzy Logic, A+, 187L chladnička, 40l mrazák, sklenené
police, držiak fliaš, vxšxh: 144x54x59,5cm
odložený štart, rýchly program

94,90
HecHt 739
elektrický kultivátor 1050W

00
,
199

00

179,90

279,90 19,90

HecHt 541SW motorová kosačka s HecHt 546BSW motorová kosačka
pojazdom
s pojazdom, Briggs&Stratton

Objem: 99 cm3, výkon: 1,7kW, záber 41 cm Briggs & Stratton Series 500, obsah 140cm3,
Hmotnosť: 27 kg, kôš: 40 L
výkon 1,9kW, záber 46cm,nastavenie výšky
centrálne nastavenie výšky: 25 - 75 mm
25 - 70mm, kôš 65L

00
,
9
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GMINI
golfový športový kočiar

119,00
PETITE&MARS
športový kočiar Easy Eko

5-bodové pásy, aretácia
koliesok, nákupný košík,
polohovateľná opierka

59,90
Happy Green
Hojdačka Strippy II

reBrík

AL
4-stupne

99,00
prilba zadarmo

s poduškou o hrúbke 6 cm,
nosnosť 220kg

Harry Bicykel Lolo 12“
prilba zadarmo

V-brzdy PVC
zadná: protišlapná brzda FALCO
špeciálne pomocné kolieska

od 6 mesiacov - 3 rokov,
5-bodové pásy, aretácia
koliesok, nákupný košík,
polohovateľná opierka,
veľká strieška

169,

00

prilba zadarmo

MayO XC Hobby 26“ + prilba Zadarmo

prilba zadarmo

zadný menič: SHIMANO TOURNEY TY-21, predný menič: SHIMANO TZ-31,
radenie: SHIMANO RS35 6/3 REVOSHIFT, viackolo: SHIMANO MFTZ 20 CP 14-28z,
počet prevodov:18
Použité ilustračné foto.

A ++, 226L - chladnička, 92L - mraznička
Funkcie Coolmatic - rýchle schladenie
potravín, Frostmatic - rýchle zmrazenie
potravín, LED osvetlenie, veľmi tichá
184.5 x 59.5 x 64.7 cm

00
,
9
16

Harry Bicykel 24“ Jetty SF odpružená vidlica + prilba Zadarmo
vidlica: odpružená, prehadzovačka:SHIMANO RD-TZ50,
prešmykač:SHIMANO FD-TZ20, radenie:SHIMANO SL-RS31,
počet prevodov:18

Ponuka platí od 8. 4. 2019 do 27. 4. 2019 alebo do vypredania zásob.
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MÓDA, GASTRO

79,95

49,95

24,95
24,95

59,95

adidas

adidas Lk Sport

adidas

adidas

adidas

Altarun juniorská športová obuv

detská športová obuv na suchý zips

rockadia trial W

Swift Run Barrier

VRX Mid

Drogéria za výborné ceny
20 PD

45 PD

PERWOLL

4,49

1,85 l

1,

99

SURF

SILAN

prací prostriedok 20 PD
j.c.: 0,100/ 1 PD

prací prostriedok, 45 PD
j.c.: 0,100/ 1 PD

2,

500 ml

3,49

6,99

69
LOVELA

OMINO BIANCO

prací prášok, 40 PD
j.c.: 0,175/ 1 PD

aviváž 1,85 L
j.c.: 1,454/ 1 l

24 ks

900 ml

300 ml

40 PD

pena na textílie 300 ml
j.c.: 11,633/ 1 l

500 g

1,19

CLIN

na okná 500 ml Mr
j.c.: 2,380/ 1 l

1l

500 ml

BREF

1,99

PUR

power Mr 500 ml
j.c.: 3,980/ 1 l

0,

99
SUNLIGHT

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

2,

99

tablety do umývačky All in One 24 ks
j.c.: 0,125/ 1 ks

300 ml

8 ks

SIFO

2,

2,29

29
SAVO

čistič odpadov 500 g
j.c.: 4,580/ 1 kg

na podlahy bez chlóru 1L
j.c.: 2,290/ 1 l

BREF

0,99

power aktiv 50 g
j.c.: 1,990/ 100 g

500 ml

500 ml

1l

tentO

1,79

toaletný papier 3 vrstvový, 8 ks
j.c.: 0,224/ 1 ks

MITIA

Tekuté mydlo 1L NN
j.c.: 1,290/ 1 l

250 ml

NIVEA

1,69

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

1,29

ELSEVé

prOntO

2,19 2,29
tep

na nábytok 300 ml
j.c.: 7,300/ 1 l

komfort MR 500 ml
j.c.: 4,580/ 1 l

400 ml

75 ml

2,99

3,99

šampón na vlasy 400 ml
j.c.: 0,748/ 100 ml

PLAYBOY

DNS 75 ml
j.c.: 5,320/ 100 ml

2,49

AMBI PUR

osviežovač textílii 500 ml
j.c.: 4,980/ 1 l

paMperS

14,99

Giant Pack detské plienky 5-64 ks, 4-76 ks,
3-90 ks, 2-100 ks; j.c.: od 0,150/ 1 ks

125 ml

PALETTE

1,99

ICC farba na vlasy
viac druhov

ZADARMO DOPRAVA - u nás zakúpených výrobkov

BJzel19-14_strana- 7

2,49

GARNIER

Color naturals farby na
vlasy

NIVEA

2,99

Visage odličovač
j.c.: 2,39/ 100 ml

8
ŠKOLY

Stavať áno, ale z čoho?

Využitie slamy
V minulosti slúžila ako krytina
striech jednoduchých domov. Dnes
sa ako vedľajší produkt poľnohospodárskej výroby vo forme lisovaných
blokov využíva i na výstavbu rodinných domov. Podobne ako hlina má
nízku energetickú náročnosť výroby a
dopravy, lebo sa väčšinou nachádza v
blízkosti miesta výstavby. Najčastejšie
sa zo slamy zhotovujú obvodové steny, pričom sa kombinujú s dreveným
skeletom, aby sa zabezpečila nosnosť
stien.

red

0903 446 499

0907 727 206

0905 719 137

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

už od

9

€
mesačne

61_0039

Zemné výkopové práce

HĽADANIE VODY

0905 186 889, www.kopaniestudni.com

Alžbeta
Surgentová

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
85-0052

Zemné výkopové práce

61_0068

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

STUDNÍ do 13 m
VŔTANIE STUDNÍ

Rýchly
internet máme
aj pre vás
Aktivujte si pevný
internet bez viazanosti

Tradičné a obľúbené drevo
Aj drevo je tradičný konštrukčný ma- » Zdroj: internet

STROJOVÉ KOPANIE

30

85_0034

Výstavba na báze hliny
Tento materiál čisto prírodného
charakteru je často dostupný priamo
či blízko miesta výstavby. Odpadá tak
energetická náročnosť na výrobu a
dopravu. Hlina má výborné tepelno-akumulačné a zvukovo-izolačné vlastnosti. K jej prednostiam patria priedušnosť, schopnosť regulovať vlhkosť a
stopercentná recyklovateľnosť. Možno
ju využiť na nosné i nenosné steny v
podobe nepálených tvaroviek alebo interiérové aj exteriérové omietky. Dá sa
použiť i na podlahy, ako výplňový materiál do stien a prísada do mált. Hlina
je pre svoje pozitívne vlastnosti čoraz
obľúbenejším materiálom.

teriál, obľúbený v interiéri a exteriéri.
Pôsobí veľmi esteticky, spĺňa všetky
požiadavky na zdravé bývanie, ekológiu a recyklovateľnosť. Výhodou sú
jeho mechanické vlastnosti, statická
spoľahlivosť a ekologická neškodnosť.
Pobyt človeka v prostredí so živým
alebo technickým drevom má pozitívny vplyv na jeho fyzické a psychické
zdravie.

85_0267

Tehla, panel, drevo. To sú chronicky
najznámejšie stavebné materiály u nás.
Na výber je ich však oveľa viac. Tak
sa na ne pozrime bližšie. Alternatívne
stavebné materiály predstavujú možnú náhradu konvenčných stavebných
materiálov. Ich využívaním znížime
negatívne vplyvy na životné prostredie. Najčastejšími alternatívami sú prírodné materiály – hlina, drevo, prútie,
lomový kameň, trstina, slama, korok,
kokos, konope (najmä na tepelné izolácie), recyklovaný kameň, tehla, betón.
Menej sa používa papier, plast, pneumatiky, fľaše a plechovky.

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

61_0071

Ponúkame

85_0012

a okolí Giraltoviec.
mail: matus.sabol14@gmail.com
tel: 0910 254 704
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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,
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Bardejov

0905 719 137

Stropkov

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

Chcete si
podať
inzerát?

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

západné Slovensko

85:0266

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera BJ medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP TT 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš 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.

80%

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

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
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
13.100
30.500
40.000
40.000
30.000

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

Východné Slovensko

AJ TU MOŽE BYŤ
VAŠA REKLAMA

0905 719 137 - 0907 727 206
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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
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KULTÚRA, ZA ŽIVOT / INZERCIA

Ako byť dnes šťastnejší než včera

TEPOVANIE

Náhradné diely

ÚDRŽBA Príprava na STK, EK
SERVIS Pneuservis
Diagnostika

autokompletsro@gmail.com

61_0051

predaj a montáž
ťažných zariadení

0904 157 482 Kľušov 206, vedľa OÚ

PRÍDEME AJ K VÁM DOMOV

RS ekonomik s.r.o.

ČISTENIE A DEZINFEKCIA PAROU

m

ý
filtra v

GAUČ - KOBEREC

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

KACVINSKÉHO 3340, BARDEJOV

FACEBOOK: Tomiwash BJ 0948 76 75 74

85_0069

ja+ ol.

le
8€
in. 4l o
tie od
úpe m
• prezu o 30. 4. pri k
d
ia
c
• ak

tis
ena grá

» Mária Raučinová, Fórum života

POŽIČKY BARDEJOV

AUTO - DODÁVKY

na osobné, úžitkové
a nákladné autá

tia nám vždy dáva motiváciu.
Je teda pravda, že je čím ďalej tým
menej dôvodov na šťastie? Zhoršujú sa
azda v priebehu histórie podmienky tak
rapídne, že nás skľučujú oveľa viac ako
ľudí v minulosti? Som síce len novodobý pamätník (niekoľko desaťročí), ale
rada si pozriem historické dokumenty,
sledujem diskusie, čítam svedectvá
o minulosti a musím priznať, že ľudia
nemali viac dôvodov byť šťastní, skôr
naopak. Zdá sa mi však, že náročnejšie
prostredie a menej vonkajších šťastných
okamihov na jednej strane, a pritom neutíchajúca vnútorná túžba po šťastí ich
priviedla k hlbšiemu pohľadu na radosť
a šťastie.
Podobne ako John Powell, prišli
na to, že šťastie je o vnútornom nastavení, ktorého strojcom sme do veľkej miery
sami. To nás napokon privedie k väčšej
húževnatosti a aktivite, ale aj k väčšej
slobode a odstupu od momentálnych
úspechov i neúspechov. Hoci sa nám nepodarí úplne zbaviť svojich nálad a emócií (napokon to by ani nebolo dobré, lebo
by život stratil svoju farbu), šťastie môžeme prežívať aj v základnom pritakaní
životu, z radosti a vďačnosti, že žijeme,
že sa môžeme rozhodovať, viesť dialóg,
usmievať sa i hnevať. A najmä, že máme
možnosť rásť a meniť sa, každým ránom
môžeme začínať odznova byť lepšími
a vyspelejšími ako včera.

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

VOĽNÉ PRIESTORY NA PRENÁJOM

85_0022

KRAKOW - BRATISLAVA
BUDAPEŠŤ

+421 903 385 843
www.pali-transport.sk

PRENÁJO
M AUTA
NA DOVO
LENKY

40m2 SAD Bardejov.
85_0236

TISKÁ
VA NA LWE- KATOWICE
PREPRA
ZÓ
ES
VIEDEŇ - RZ

85_0002

» red

AUTOKOMPLETBJs.r.o.
OPRAVA

Jeden z uznávaných psychológov,
odborník na komunikáciu Američan
John Powell v jednej so svojich publikácií poodkryl osvedčený recept na šťastie,
ktorý si už dávnejšie zaviedol pre seba.
Na zrkadlo nad umývadlom si pripevnil
lístoček s myšlienkou: „Pozeráš sa do
tváre človeka, ktorý je zodpovedný za
tvoje šťastie.“ Pravdivosť týchto slov sa
mu dennodenne potvrdzovala.
Aj my máme sklon čakať šťastie od
vonkajších podmienok. Nielen úspech,
ale aj naše sklamanie závisia od okolia
- koho stretneme, kto nás odmietne, čo
o nás povedia, ako nás ocenia. Či nás
druhí nahnevajú, pochvália, či pochopia náš postoj. Čudujeme sa nad obrovskými výkyvmi pocitov šťastia. Jeden
deň je pre nás blaženosťou, iný absolútnym prepadákom. Zaiste si nedovolím
hovoriť za všetkých, sú výnimky pevných nezávislých osobností. No aj oni
majú svoje obdobia splínu.
Čo nás všetkých spája, a nad čím
by sme sa mali zamyslieť, je však túžba
po šťastí. Tkvie v každom z nás bez výnimky. Kto by nechcel byť naozaj šťastný? A kto z nás nezažil už konkrétnu
pozitívnu skúsenosť šťastia? S okuliarmi šťastia sa nám svet razom premení.
Problémy sú zrazu podnetmi, nepriatelia sa stanú „bratmi, ktorých si nevyberáš“, neúspech a poníženie výzvou na
pokoru, bolesť a utrpenie možnosťou
pochopiť cenu obety, starnutie príležitosťou na strácanie egoizmu. Pocit šťas-

85-0019

kuse o atentát v roku 1981 a množstvu
problémov s rakovinou, fyzické zdravie
Jána Pavla upadalo. Mal nádor, ktorý mu
odstránili z hrubého čreva v roku 1992,
vykĺbené rameno v roku 1993, zlomenú
stehennú kosť v roku 1994 a v roku 1996
mu vyoperovali slepé črevo.
Ortopedická operácia v roku 2001
potvrdila, že pápež Ján Pavol II. trpí na
Parkinsonovu chorobu, o ktorej sa už
dlhšiu dobu špekulovalo; Vatikán to potvrdil v roku 2003. Mal problémy súvisle
povedať viac ako niekoľko viet a aj slabo
počul. Takisto mal v pravom kolene bolestivú artritídu, ktorá sa mu vyvinula
po výmene bedrového kĺbu, takže iba
zriedkavo chodil na verejnosti. Aj napriek tomu pokračoval vo svojich cestách
po celom svete. Tí, ktorí sa s ním stretli
ku koncu života, potvrdili, že hoci bol po
fyzickej stránke veľmi zničený, mentálne
bol stále veľmi čulý. Pápež vždy hovoril,
že jeho smrť by mala byť oslavovaná ako
cesta k ďalšej etape jeho večného života.
Množstvo svetových vedúcich predstaviteľov vyjadrilo svoju sústrasť a nechalo
spustiť vlajky na pol žrde.

Bol druhý apríl 2005. Pápež Ján Pavol
II. zomrel o 21:37 CEST (19:37 UTC), 46 dní
pred svojimi 85. narodeninami vo svojom
súkromnom apartmáne.
Svätý Ján Pavol II. , vlastným menom
Karol Józef Wojtyła sa narodil 18. mája
1920 vo Wadowiciach pri Krakove. Bol
poľský duchovný a 264. rímsky pápež,
prvý netaliansky pápež od roku 1522 a
najmladší od roku 1846.
Teológ, intelektuál, básnik, dramatik, profesionálny filozof vyškolený vo fenomenologickej tradícii, ktorá sa snažila
pokresťančiť existencializmus; na druhej
strane zbožný človek milujúci kultúru
ľudového katolicizmu, kostoly, zázraky,
púte, svätých, ruženec a Matku Božiu.
14. marca 2004 dĺžkou svojho pontifikátu predstihol pontifikát pápeža Leva
XIII. a jeho pôsobenie vo funkcii pápeža
sa stalo tretím najdlhším v histórii (po
Piovi IX. a sv. Petrovi).
Pápež Ján Pavol II. zomrel po dlhom
boji proti Parkinsonovej chorobe a ďalším chorobám v prvú sobotu po Veľkej
noci, vo vigíliu slávnosti Božieho Milosrdenstva. Jeho posledné slová boli „Pozwólcie mi iść do domu Ojca“ (Nechajte
ma ísť do domu Otca).
Ako najmladší zvolený pápež od čias
pápeža Pia IX. (1846) začal Ján Pavol II.
svoj pontifikát ako mimoriadne zdravý,
relatívne mladý muž, ktorý na rozdiel
od svojich predchodcov chodieval na
túry, plával a lyžoval. Napriek tomu, po
dvadsiatich piatich rokoch úradu, po-
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Bližšie informácie

054/472 57 51

85_0246

Deň, keď odišiel náš Otec

79-0092

11
SLUŽBY, AUTO - MOTO, REALITY

Týždenníky siete REGIONPRESS sú
prvým regionálnym médiom, ktoré na
základe zmluvy s UPSVAR zabezpečia
pre svojich inzerentov splnenie všeobecných zákonných povinností.

OZVITE SA NÁM
JAROSLAV GECI
geci@regionpress.sk
0905 719 137
MGR. DANIELA LAZUROVÁ
lazurova@regionpress.sk
0907 727 206
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85_0253

12
ŠKOLY
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