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SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO
Najčítanejšie regionálne noviny

KÚPIME VAŠE AUTO

tel.: + 421948 164 414
mail: ckkrystal@gmail.com,
www.cakrystal.sk

VYBERTE SI TÚ SPRÁVNU DOVOLENKU

DOVOLENKA

TUNISKO****, all inclusive,
V BULHARSKU
27.06. - 04.07.2019 = 500€
BULHARSKO - Slneč. Pobrežie****,all inclusive,
RODOS***, all inclusive,
25.06. - 04.07.2019 = 492€
25.06. - 02.07.2019 = 591,60€
BULHARSKO - Zlaté Piesky***+, all inclusive,
KRÉTA***, all inclusive,
22.06. - 29.06.2019 = 462€
05.06. - 12.06.2019 = 582,60€
BULHARSKO - Primorsko***+, all inclusive,
KALÁBRIA****, ultra all inclusive,
23.06. - 30.06.2019 = 492€
26.06. - 03.07.2019 = 682,60€
BULHARSKO - Obzor****, all inclusive,
TURECKO***** ultra all inclusive,
16.06. - 23.06.2019 = 502€
14.06. - 21.06.2019 = 744€
TURECKO**** , 2 Dospelí + 2 deti , ultra all inclusive = 2726,08€
16.07. - 23.07.2019, priamo pri pláži, plážový servis, nákupné možnosti, animácie, hotelový aquapark

www.ckrebeka.sk

CK Rebeka,
PARTIZÁNSKA 45

0915 154 585

Leto, slnko, more..

ü
ü
ü
ü
ü

hancova.terka@gmail.com

PLASTOVÉ OKNÁ

Okná a dvere
VSTAVANÉ SKRIŇE
Garážové brány
KUCHYNE
Žalúzie 14 €/m
Siete proti hmyzu 16 €/m ŠPIČKOVÉ zľavy !
Náhradné diely (skladom)
!!! NOVINKA !!!

Bulharsko - Primorsko

SKRYTÉ KOVANIE

JARNÁ Zľava + Bonus
12 dní / 10 dní

Pri odbere 3 a viac
okien výrazné
zľavy !!!
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pri mori odchod z BJ penzióny
najviac 120 m od pláže
termíny:

20

28. 6. - 9. 7. a 7. 7. - 18. 7.
16. 7. - 27. 7. 2019
217,- € komplet cena / os.

Dlhý rad 1, Bardejov (stánok,
vedľa Makos Centrum oproti
O2, od 8.00-16.00 hod.)

penzióny hneď pri pláži, výhľad na more

rodinné izby 3 + 1 / do 12 rokov
ubytovanie zdarma/
posledné voľné izby
od 231,- € komplet cena / os
Nyiregyháza - Sostó Ocenárium
- Tropikárium + ZOO
termín: 1. 5. 2019 cena: 17 € + vstup

Kontakt:

0950 303 333
85_0028

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

68-06

85_0292

v BNV

0948 025 835

- SERVIS 24hod
- TERMOVÍZIA
- ÚDRŽBA OKIEN
- ZÁRUKA 5 ROKOV

www.profida.sk
Okná BJ Profida

Cenová ponuka a zameranie
úplne ZADARMO !!!
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PLAT: 7,00€/hod.

tel.: 0917 393 957

NOVINKA!

masáže tváre
3D ultrazvukom

!!

87-0027

predajné miesto:

0907 148 965
0905 195 458

Klasické a relaxačné
masáže

na
vy
še

ZATEPĽOVAČOV
MURÁROV

85-0167

Príjmeme na prácu v SR

mail: info@vykupautbj.sk web: www.VYKUPAUTBJ.sk

85_0221

za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE

0919 142 033

Volajte na tel.

61-0004

Ponúkame vám odkúpenie Vášho vozidla za férove ceny.
Prídeme aj priamo k vám a vyplatíme vám
peniaze ihneď na mieste.
- preberáme zodpovednosť za technický stav vozidla
- vybavíme za vás všetky formality - prepis
a zrušenie poistky
****predajte svoje auto rýchlo, pohodlne bez starostí a bez rizika***

61-0398

ODLET Z KE:

!!
–

Slovenská 18 (areál SAD),
Bardejov

Týždenne do 31 000 domácností
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RÁDIO LUMEN / INZERCIA

AUTORIZOVANÝ
PREDAJCA A SERVIS

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

PREDÁM DREVENÉ
OBKLADY,
ZRUBOVÝ PROFIL
A DLÁŽKOVICU

ponúkame:

- MLADÉ NOSNICE
- BROJLERY

0911 013 974

OPRAVÍM VÁŠ
POČÍTAČ

DOVOZ ZDARMA
0910 570 430

STRECHY
KROVY - ODKVAPY

Preinštalovanie Windows
Prečistenie a opravy

Aj u Vás doma
0903 539 712

hr. 1cm - 4 €
hr. 1,5 cm - 5 €
hr. 2 cm - 7,50 €
hr. 2,5 cm - 9 €
85_0079

PREDAJ ŽIVEJ HYDINY

info:

61_0060

REGISTRAČNÝCH
POKLADNÍC

predaj a realizácia

ŠVÉDSKE a NEMECKÉ KRYTINY
NAJVYŠŠIEJ KVALITY

0908 658 910

85_175

vpred. Aby vo svojej každodennosti,
v ktorej žijú, hľadali okolo seba životnú pravdu a krásu, ktorú sa oplatí
nasledovať. Aby v dnešnej dobe, keď
každý z nás chce byť jedinečným, dokázali budovať svoju vlastnú identitu,
Rok čo rok lákajú organizátori ktorá bude hodná nasledovania a inúčastníkov na pestrý program v po- špiráciou ku konaniu dobra pre iných.
daní kvalitnej gospelovej hudby zo „Dobré príklady priťahujú a neuveriSlovenska, ale i zahraničia, podnetné teľne obohacujú náš život. Posúvajú
workshopy či prednášky a iný sprie- nás neskutočne dopredu a vysoko.
vodný program. V rámci takzvanej Kto v tvojom okolí by mohol byť pre
„XL zóny“ sa tento rok môžu „Lume- teba pravdivou, hodnotnou a krásnou
ňáci“ tešiť aj na tanečný workshop, inšpiráciou? Určite niekoho poznáš.
Follow him! Ja poznám Jedného, ktotalkshow či divadlo.
Na hlavnom pódiu sa predstaví rý je toho hodný. A ešte jedna otázka:
očarujúca Janais či kapela Altarive, „Nie si aj ty sám hodný nasledovania?
ktorá poteší rockovo-elektro milovní- Koľko máš followerov?“ Takto znie zákov s prvkami metalu či popu. Tohto- ver vyjadrenia, ktoré dali organizátori
ročným headlinerom Festivalu k mottu 27. ročníka Festivalu Lumen.
V týždňových intervaloch pribúdaLumen bude HillsongYoung&amjú na stránke www.festivallumen.sk a
p;Free z ďalekej Austrálie!
Pred pár dňami zverejnili orga- sociálnych sieťach nové informácie
nizátori na svojej sociálnej sieti ďalší o kapelách a ostatných účinkujúcich,
kúsok programu, ktorým je kapela So- na ktorých sa môžeme tešiť. Okrem
cialBeingz, starším ročníkom známa toho organizátori
ochotpod názvom Twelve24. V tejto formácii vyzývajú
si ich mnohí pamätajú, pretože sa v Tr- ných mladých, ktonave predstavili už dvakrát. Čo to bude rí sa chcú zapojiť
v tomto novom šate uvidíme už 7. júna do organizovania,
aby sa prihlásili
na Trojičnom námestí.
Organizátori pre tento rok zvolili prostredníctvom
nezvyčajné motto: „Follow“. Chcú registračného forvyzvať všetkých mladých, aby zane- mulára na web
chali pohodlné kreslá, komfortné chill stránke festivalu .
zóny a vlastnú pohodlnosť a vykročili » Informoval: Tím Festivalu Lumen

61_0098

27. ročník najväčšieho gospelového
open-air festivalu v strednej Európe otvorí svoje brány 7. – 8. júna
2019 na Trojičnom námestí v Trnave.

85_0230

Festival Lumen je už za dverami

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

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.

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

bj19-16_strana-
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OBSLUHA PÁSOVÉHO RÝPADLA
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INZERCIA
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STAVEBNINY

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

F.P.

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

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

EKODAT

ZDARMA

žulové hroby každého druhu 0907 451 324 - 0948 611 784

BJ

DOMOV

PLASTOVÉOKNÁ
A HLINIKOVÉ
PLASTOVÉ
A DVERE

JARNÁ

IA
C
K
A
-10%

na OKNÁ

DVOJSKLO - TROJSKLO - TEPLÝ RÁMIK, 3 TESNENIA

26,50 eur/m2
v cene je zahrnuté:
lešenie, práca
FASÁDNE materiál,
ŠTÚDIO
Predaj:
- Fasádne omietky -- akrylové
silikónové
už od 26.50€ - silikátové

MIEŠAME OMIETKY A FARBY PRIAMO U NÁS

PREDAJ:

OKNÁ A DVERE

5 - 6 komorové profily
PARAPETY, ŽALÚZIE, SIEŤKY, ROLETKY

- lepidlá-lišty-arm. sieťky
- zatepľovací materiál,
- rohovníky-polystyrén
a kompletné príslušenstvo

- siloksanové

MIEŠANIE OMIETOK

KVALITA
ZA NAJDETE NÁS
KACVINSKÁ ULICA
NAJLEPŠIE CENY

/PRI NAKLÁDKE VAGÓNO
e-mail: ekodatbj@gmail.com, www.ekodat.
tel.: 054 488 10 76, 0908 402 947 - 0907 697 30

KACVINSKÁ ULICA 3219 /PRI NAKLÁDKE VAGÓNOV/ e-mail: ekodatbj@gmail.com
tel.: 0907 697 303 - 0908 402 947 - 054 488 10 76

bj19-16_strana-

61_0054

PRI OBJEDNANÍ HROBU:

web:www.ekodat.sk

3

61_0040

85_0059

CENY
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JARNÁ
PONUKA
Akcia trvá od 6. 3. do 5. 6. 2019

Reťazová píla
HUSQVARNA 550XP Mark II

Reťazová píla HUSQVARNA 445

Výkonná, odolná a ľahko ovládateľná reťazová píla
s výkonom 50 ccm pre výrub stromov, odvetvovanie
a skracovanie malých a stredne veľkých stromov.
■ Výkon 3,0 kW, dĺžka lišty 33–50 cm, hmotnosť bez
lišty a reťaze 5,3 kg

Výkonná píla druhej generácie pre všestranné
použitie pre zákazníkov, ktorí ocenia profesionálne
kvality takejto píly. Motor X-Torq® znamená nižšiu
spotrebu paliva a zníženú úroveň emisií.
■ Výkon 2,1 kW, dĺžka lišty 15" (38 cm), hmotnosť
bez lišty a reťaze 4,9 kg

699 €

Fúkač HUSQVARNA 525BX

Výkonný a dobre vyvážený ručný fúkač pre profesionálne použitie. Patentovaná technológia motora
X-torq v kombinácii s jedinečným ventilátorom a konštrukciou krytu prináša vysokú fúkaciu kapacitu.
■ Objem valca 25,4 cm³, výkon 0,9 kW,
hmotnosť 4,3 kg, fúkací výkon 86 m/s.

395 €

365 €

Akciová cena:
Bežná cena: 435 €

Akciová cena:
Bežná cena: 389 €

Motorová kosačka
HUSQVARNA LC 347VI

Akumulátorová kosačka
HUSQVARNA LC 141i

Akciová cena:
Bežná cena: 735 €

Výkonná, odolná a kvalitná kosačka
na trávu so skeletom z kompozitného materiálu, s vlastným
pohonom a výkonným
motorom.

Svidník

Bardejov

AKCIA

Stropkov

Táto kosačka je ideálnou voľbou
pre majiteľov domov a záhrad
alebo pre kosenie menších,
členitých plôch.

Krovinorez HUSQVARNA 535RX

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
nitriansko
novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
zlatomoravsko

Stredné Slovensko
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39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

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
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31.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
40.000
30.000

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

Krovinorez konštruovaný pre náročné používanie so
špičkovým výkonom vďaka surovej sile, unikátnej
ergonómii a vysokej odolnosti.
■ Objem valca 34,6 cm³, výkon 1,6 kW, hmotnosť
bez rezacieho zariadenia 6,1 kg.

■ Pojazd, variabilná rýchlosť, motor Briggs&Stratton
163 cm³, šírka kosenia 47 cm, výška kosenia 20–75 mm,
objem koša 55 l, zber, zadné vyhadzovanie, mulčovanie

575 €

■ Šírka záberu 41 cm, objem koša 50 l,
zber / zadné vyhadzovanie.

615 €

Akciová cena:
Bežná cena: 655 €

Akciová cena:
Bežná cena: 625 €

415 €

Akciová cena:
Bežná cena: 439 €
(Cena bez akumulátora a nabíjačky)

Rider HUSQVARNA R112C

Kompaktný design zaisťuje ľahkú manipuláciu aj
v stiesnených priestoroch
a úsporné skladovanie.
Kĺbové riadenie umožňuje
rýchle manévrovanie
s minimálnym polomerom otáčania.

Robotická kosačka
HUSQVARNA AUTOMOWER® 310

Výkonná štvorkolesová robotická kosačka
na kosenie väčších a zložitejších trávnatých
plôch. Vhodná pre stredne veľké plochy s rozlohou
do 1000 m². Zvláda svahy so sklonom do 40 %.
■ Odporúčaná pracovná plocha 1000 m²,
maximálny sklon kosenej plochy až 40 %.
Celoročne nízka cena:

■ Motor Briggs & Stratton PowerBuilt, hydrostatická
prevodovka, šírka kosenia 85 cm, hmotnosť 190 kg.

2 925 €

Akciová cena:
Bežná cena: 3 109 €

1 599 €

,

Duklianska 1, 085 01 Bardejov,

tel./fax: 054/ 488 16 68, mobil.: 0905 568 263, 0907 046 976
61_0083

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

0905 719 137 - 0907 727 206
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STAVBA, OKNÁ - DVERE - BRÁNY, INTERIÉR

ZEMNÉ a VÝKOPOVÉ
PRÁCE

NÁTERY STRIECH
VÝŠKOVÉ PRÁCE

ZN. CAT

0944 181 438 - 0949 418 689

TRAKTORBAGER a MINIBAGER

vyskovepracebj@gmail.com

85_0235

0901 712 616

85_0145

NAJLEPŠIE CENY V MESTE

LEZECKOU TECHNIKOU
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www.kerex.sk

280 480

rdejov

61_100

TEL.: 0911

52 51 52

www.strechybj.sk

85_0012

PREDAJ STREŠNÝCH KRYTÍN

85_0047

PLASTOVÉ
OKNÁ
A
DVERE
0949 812 555

PONÚKAME TIETO SLUŽBY:
- GRAFICKÉ NÁVRHY
- DOPRAVA TOVARU
- REALIZÁCIE KÚPEĽNÍ

61_0070

0905 480 575

61-0074

Nátery
striech

V novom štúdiu nájdete:
- obklady, dlažby
- kompletné vybavenie kúpeľní
- funkčné wc misy a batérie

61_0079

, 085 01 Ba

yselná 3003
.r.o, Priem
KEREX BJ,s

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

61_0071

Ponúkame

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

390 EUR

87-0008

30 ROKOV NA TRHU
bj19-16_strana-
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85_0034

1090 EUR

6
ZÁHRADA A ZVERINEC, ZAMESTNANIE

Staviame
svojpomocne, alebo „na kľúč“

61_0067

Grafický návrh zdarma, gravírovaná fotografia za polovicu, prírodné materiály z celého sveta

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

MIESTO PRE
VÁŠ ŽIVOT

Hľadáte moderný byt, súkromie, komfort
a kvalitné zázemie? SLNEČNÁ ALEJ je tu pre
vás. Nenechajte si újsť výnimočnú šancu
na nový štandard bývania.
www.kudak.sk/www.slnecnaalej.sk

0918 228 906

0905 719 137 - 0907 727 206
Dovoz zdarma

GARÁŽOVÉ
BRÁNY

PIESOK - ŠTRK
KAMENIVO - ZEMINU
PLOTY A MÚRY
Z GABIÓNOV

Mobil: 0948 300 988

0949 812 555

85_0102

STROJOVÉ
POTERY
A OMIETKY

Pri predložení
konkurenčnej ponuky
u nás dostanete
nižšiu cenu
VYSOKÁ KVALITA,
KRÁTKA DOBA DODANIA,
BEZKONKURENČNÁ CENA!

85_0047

Realizujeme

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

» red

61-0067

Bardejovsko-Svidnícko
- Stropkovsko

AKCIA

• pomníky

vateľa. Ten následne na základe zmluvy
o dielo, ktorú s nami uzavrie, zabezpečí
všetky práce a v dohodnutom termíne
nám odovzdá hotový dom. Ak nemáme
chuť na obehávanie úradov, vybavovanie
potrebných dokumentov a hľadania fundovaného architekta, existujú už na Slovensku aj dodávatelia, ktorí za nás nielenže všetky povolenia vybavia a dodajú vám
projekt zhotovený podľa našich predstáv
a požiadaviek, ale dokonca sú schopní
vysporiadať v našom mene aj pozemkové
záležitosti.
Kombinovaný spôsob stavby. Tento spôsob je samozrejme finančne o čosi
náročnejší ako spôsob výstavby svojpomocou, ale jednou z hlavných výhod je
garancia na vykonanú prácu aj napriek
tomu, že ju nezískame na stavbu ako celok. Ak sa však počas realizácie stavby
alebo po nej vyskytnú nejaké chyby, môžu
nás zaskočiť starosti s dokazovaním, ktorý
z dodávateľov je za ne zodpovedný. Tento
spôsob realizácie výstavby si vyžaduje
odborníka, ktorý bude jednotlivé postupy
výstavby nielen plánovať a riadiť, ale aj
dozerať na ich priebeh a kvalitu.

85_0274

Každý, kto sa rozhodne stavať dom,
samozrejme zvažuje predovšetkým svoje
finančné možnosti. A z toho sa odvíjajú
úvahy, či stavať svojpomocne, alebo s pomocou stavebnej firmy.
Dom svojpomocne postavený nás v
porovnaní s realizáciou domov na kľúč
vyjde síce možno lacnejšie, ale zabúdať
by sme nemali na náš investovaný čas.
Takúto stavbu si totiž stavebník realizuje z
väčšej časti sám, za pomoci členov rodiny
a známych. Čas budeme potrebovať na vybavovanie povolení, zháňanie známych,
pomocných robotníkov a majstrov na jednotlivé odborné práce, ktoré predsa len
sami nezvládneme. Doba výstavby sa teda
bude odvíjať nielen od našej schopnosti
plánovať, ale hlavne bude závislá od časovej náväznosti jednotlivých prác a schopnosti majstrov, prispôsobiť sa im. Počítať
tu musíme aj s chybami a teda časovým
sklzom a zvýšenými finančnými nákladmi, ktoré spôsobia ich opravy. Zbavíme sa
možnosti reklamácií závad a – niektoré
položky nikdy nebudú také lacné, ako keď
staviame cez firmu – napríklad materiál.
Stavba rodinného domu na kľúč poskytuje mnoho výhod. Stačí sa len rozhodnúť pre správneho generálneho dodá-

VYROBENÉ
V BARDEJOVE
DOŽIVOTNÁ
ZÁRUKA

STOLÁRSTVO
NA MIERU
INTERIÉR - EXTERIÉR

OKNÁ DVERE

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

PEKNÁ STRECHA
nátery striech
nátery kostolov
oprava a výmena
striech
lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631

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

PRE NOVOSTAVBY

ŠUMNÁ
STRECHA

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

STAVEBNÉ PRÁCE - 0905 594 814

PRÍJEM OBJEDNÁVOK NA JARNÉ MESIACE ZA ZVÝHODNENÉ CENY !!!
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MICHAL

0908 337 893

61_0092

-

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov
61_0009

OKNÁ A DVERE - 0918 881 874

61_0105

0944 937 521

85_0216

MOŽNOSŤ DOVOZU
BJ - PO

7
POLITICKÁ INZERCIA

Verím v dôveru ľudí
Lenže potom ste vaše rodinné vydavateľstvo museli predať. Prečo?
V deň tretích narodením našej Rebeky, 21. augusta 2008 a na výročie augusta 1968 som si
uvedomil, že síce sme sa jedných okupantov zbavili, ale nahradili ich okupanti noví. Vybojovali
sme si síce na Novembrových námestiach slobodu, ale akosi sme ju neuniesli. Veľmi rýchlo
sme zverili dôveru do rúk nehodných skorumpovaných politikov a tí, zväčša bývalí komunisti a
eštébáci, našu naivnú dôveru zneužili. Ľuďom sľubovali nové Rakúsko, ale urobili si ho len pre
seba. Za pár korún si rozdelili naše fabriky a z ľudí si urobili novodobých otrokov. Uvedomil som
si, že sa nedokážem na to viac už nezaujato pozerať a rozhodol som sa začať zápas za očistu
slovenskej politiky od ľudí ako Mečiar, Slota či Fico. Začal som písať stĺpčeky do našich novín a
búšiť do mocných, otvárať ľuďom okále. Na tú dobu dosť odvážne a tvrdo.
Reakcia mocných nenechala dlho na seba čakať. Poslali policajné komando, aby
vtrhlo do vašej rodinnej firmy.
Nevedeli si rady, ako ma pokoriť. Ficovi som maximálne liezol na nervy, lebo som mu odvážne a
tvrdo nastavoval zrkadlo a ľudia začínali dôveru v neho strácať a mne veriť. Dával som dole rad
radom jeho ľudí a najradšej by ma utopil v lyžičke vody. Lenže nič na mňa nemali, tak si vymysleli
obyčajnú podlú lož. Priamo jeho policajný prezident hovoril vo všetkých médiách, že naša firma
podvádzala, lebo sme faktúry účtovali v inej výške ľuďom a v inej do účtovníctva. Na základe
takéhoto anonymného výmyslu poslali policajné komando, zhabali nám hlavný počítač, čím úplne
zastavili chod celej firmy. Zobrali kompletné účtovníctvo, rok sa v ňom desať ľudí hrabalo horedole a nenašli ani jednu jedinú zle zaúčtovanú faktúru. Myslíte si, že sa potom ospravedlnili? Ani
jedným jediným slovíčkom. Len nám potichu účtovníctvo vrátili.
Zrejme išlo len o očiernenie pred voľbami.
Samozrejme. Fico sa spoliehal, že keď nás falošne obvinia, ľudia to neprekúknu a budú voliť jeho.
Lenže moji voliči pri nás stáli, a ešte vo väčšom počte. Veľmi rýchlo pochopili, že Fico hral falošnú
hru. Prepadovka policajného komanda, kedy jeden Bödörov(blízky človek objednávateľa vraždy
Jána a Martiny - Kočnera)človek zastrašoval našu zamestnankyňu s položenou zbraňou na jej
pracovnom stole, však bola už len vyvrcholenie šikany. Nekonečná buzerácia cez najrozličnejšie
kontroly roky celej firme brala veľmi energiu. Smer mnohým podnikateľom tiež zakázal v našich
novinách inzerovať, lebo vraj ak neprestanú, zoberú im štátne zákazky. Chceli nás vyhladovať.

Ale teraz prídu noví spasitelia a povedia, že už by si mal končiť aj ty. Že oni sú
lepší.
A slušnejší. Slovíčko slušnosť majú veľmi radi. Lenže, čo je slušné na tom, že oni roky, keď ja
som s holými rukami zápasil so zlom, mlčali? Nič. Viem, prídu teraz mnohí. Budú rečniť, ako to
teraz oni budú robiť lepšie, ako oni vyhrali ten boj. Ako sa namakali. Prídu v slušivých oblečikoch,
kravatkách, s ľúbivými úsmevmi. Vyhlásia sa za nových, lepších, neskazených, nezašpinených.
Taká je politika.
Ale nie je to fér. Čo je fér na tom, že tí, čo teraz zakladajú svoje nové strany, chodia za našimi
poslancami a lákajú ich na lepšie miesta na ich kandidátkach? Nič. Je to podlé. V televízii hovoria,
ako chcú s nami spolupracovať, ale v skutočnosti nás chcú pokoriť. Ich cieľom je naše hnutie
vymazať z politickej mapy.
Prečo si to myslíš?
Nerobím si o nich ilúzie. Politika je špinavá hra a mnohí majú svoje nie práve najčistejšie úmysly.
Zároveň však vedia, že ak my raz budeme súčasťou vládnej koalície, nikdy nikomu z nich nedovolíme zobrať z našich spoločných peňazí ani jeden cent. Vedia, že neumožníme, aby tu vznikli
nejaké cudzie vojenské základne, vedia, že nedovolíme adopcie detí homosexuálmi. A to im
vadí. Preto sa síce budú do televízií tváriť, že s nami počítajú, ale v skutočnosti budú lákať našich
poslancov na medové motúzy, lebo vedia, že ja ich dám všetkých na koniec kandidátky a budú
musieť takto skladať účty svojim voličom. Budú sa nás snažiť takto rozložiť zvnútra.
Rozhodol si sa kandidovať do eurovolieb, to vážne chceš zo Slovenska utiecť?
Jasné, že nikam neutekám. Neboj. Inak, presne toto, čo hovoríš, mi napísali mnohí. Vraj nemám
nikam ísť do europarlamentu, ale ma potrebujú tu na Slovensku.
Tak prečo vlastne kandiduješ?
Z dvoch dôvodov. Prvý je, že chcem aj svojou účasťou v kampani maximálne spopularizovať
eurovoľby, aby bola čo najväčšia účasť. Minule sme totiž ako Slovensko urobili veľkú hanbu, keď
s účasťou 13% sme trhli historický rekord v nezáujme.
A druhý?
Zásadne som zmenil názor na úlohu USA pre bezpečnosť vo svete, v Európe a u nás. Odmietam
ďalej mlčať, keď vidím obrovské zlyhanie USA v Iraku, ktoré de-facto spôsobilo milióny utečencov
v Európe. USA si totiž vymysleli, že v Iraku sú chemické zbrane hromadného ničenia. Na základe
toho udreli na Irak, rozvrátili celý štát, ktorý horko-ťažko držal pokope a funkčný (áno) diktátor
Sadám Husajn. To spôsobilo vznik Islamského štátu, následný rozvrat Sýrie a milióny utečencov
v Európe ... no a následky teraz znášame my všetci. Vystrašení Briti radšej z EÚ odchádzajú,
podpora extrémistických, populistických a fašistických strán dramaticky vzrástla v celej Európe,
ale Veľký Brat si v pokoji hovie za veľkou mlákou. To nie je fér a nemali by sme o tom mlčať.

Legitímny názor, ale preto kandiduješ?
Áno. Ľudia vo voľbách majú dva krúžky. A keďže naše hnutie má reálnu šancu získať miesto len
pre jedného poslanca v Európskom parlamente, tak chcem ľudí poprosiť, aby ten druhý krúžok
dali mne. Verejne som totiž sľúbil, že ak ich nedostanem aspoň 50 tisíc, tak to budem považovať
Zamestnanci to ako znášali?
za nesúhlas mojich voličov so zmenou môjho postoja
Postupne som začínal cítiť, že hoci väčšina pri mne verne napriek všetkým útokom zla stála,
začínam im ubližovať. Cítil som sa zodpovedný za to, že strácajú svojich klientov, len preto, lebo ja voči USA. Ľudia tak môžu rozhodnúť, či mi dovolia
som sa rozhodol postaviť mocným pánom zoči-voči. Čím ďalej tým viac som cítil, že ak nechám zmenený názor, alebo na pošlú z parlamentu
firmu naďalej pod paľbou a šikanou Ficovej moci, nakoniec môžeme padnúť na kolená a ľudia by preč. Mnoho ľudí mi po mojom vystúpení
písalo, že konečne niekto z demokratickej
mohli prísť o prácu. Vtedy sme sa s Pavlínkou dohodli, že musíme urobiť niečo, čo sme si nikdy
opozície nabral odvahu povedať, že USA
nedokázali ani predstaviť. Rozhodli sme sa naše rodinné vydavateľstvo predať a zveriť ho do rúk
nám neprinášajú len dobro a prosperitu.
novým majiteľom.
Samozrejme, že tým netvrdím, že sa teraz
Moc vás prinútila vzdať sa vlastného dieťaťa. To muselo bolieť.
máme hodiť okolo krku Rusku, v žiadnom
Presne tak. Ale, ak by sme to neurobili, útočili by stále až kým by nás nedorazili úplne a ľudí by
prípade nie. Len chcem mať slobodu hovoriť
sme museli prepustiť. Museli sme sa vzdať firmy, aby sme ju zachránili.
o Veľkom Bratovi, že robí chyby. Chcem, aby
Obeta k politike patrí.
sme zostali v Európskej únii, ako aj v NATO.
Neviem, nie nevyhnutne. Vidím okolo seba mnohých politikov a političky, ale obety vidím málo.
Len by sme sa mali výrazne viac spoliehať
Mnohí prišli do politiky a zrazu zarábajú desaťkrát viac ako predtým. Žijú si pohodlný život politika, na spoločnú obranu Európskych krajín, ako na
nezápasia na barikádach, kedy-tedy si dajú nejakú tlačovku a tým to končí. Ja som obetoval
nejakú akože nezištnú pomoc z Ameriky.
zápasu za očistu politiky od korupcie a za dobro obyčajných ľudí veľmi veľa. Obetoval som svoju
Myslíš, že ťa ľudia podporia
rodinu, ktorá tým veľmi trpela. Z 3-ročnej Rebeky je dnes už 13-ročná slečna a z mimino Klárka
a krúžok ti dajú?
má už desať. Miesto toho, aby som trávil čas s nimi, som búšil do Fica a usvedčoval som rad
S pokorou verím a dúfam, že áno. Ak nie,
radom zlodejov. Miesto toho, aby som im postavil vytúžený dom, som stál na barikádach v boji
čestne odídem aj zo slovenského parlamentu
za ľudí, z ktorých mnohí mi nikdy za to nepovedia ani mäkké f. Čas, ktorý som nevenoval mojim
a postavím sa v nasledujúcich voľbách
blízkym ma mrzí najviac.
opäť na posledné 150te miesto.
Stálo to za to?
A ľudia opäť rozhodnú.
Z pohľadu rodiny určite nie. Z pohľadu všetkých ostatných ľudí, verím, že áno. Pavlínka mi to však
nikdy nevyčítala. Celých desať rokov len trpezlivo pri mne stojí. Vo vnútri určite roky veľmi trpí, ale
uvedomuje si, že tú špinavú prácu niekto urobiť musí.
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Tieto noviny si ako tretiak na vysokej škole pred viac ako dvadsiatimi rokmi
zakladal. Aký to bol pocit, keď ste sa ako rodina museli vydavateľstva
regionPRESS, s.r.o. vzdať?
Veľmi smutný. Žil som pre našu firmu dnom i nocou. Veľakrát ma ráno našli naše fakturantky v
kancelárii s tým, že som akosi vynechal noc, lebo som nestíhal. Snažil som sa vybudovať firmu,
ktorej základná hodnota bola dôvera. Firmu, v ktorej budú robiť ľudia radi a s dobrým pocitom
... a myslím, že sa mi to vcelku darilo. Bol som na nás hrdý, keďže sme nikdy nešikanovali
mladé mamičky, len preto lebo majú malé deti, ako je to v mnohých firmách zvykom. Platil
som najvyššie dane zo všetkých živnostníkov na Slovensku. Dlhé roky sme chodili spolu na
celofiremné dovolenky do Chorvátska, boli sme jeden dobrý tím.
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Komenského 1531, Bardejov,
pon- pia: 9:00-17:30 hod., sob: 8:00 - 12:00 hod.

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

orAVA
rGo-380W
kombinovaná
chladnička
A+ No frost
230/90l

A+

6 kg

299,

HecHt 732
elektrický kultivátor 750W

00

A++

00

A ++, 6kg, 1000ot./min,
Fuzzy Logic, odložený štart,
rýchly program

00
,
9
27
A++ 1000 ot/min, 5,5kg, 6.zmysel,
odložený štart, rýchly program
Odložený štart, Rýchle pranie

90

MonzA
postieľka cestovná

pre deti od 0 do 36 mesiacov,
ľahko rozložiteľná, vybavená
otváracím čelom, kolieska

od 6 mesiacov do 25 kg, jednoduché skladanie
a rozkladanie, chrbtová opierka a opierka nôh,
5-bodové bezpečnostné pásy
Použité ilustračné foto.

tuRBO motor, príkon: 1600 W,
záber: 38 cm, kôš: 45 l,
centrálne nastavenie výšky

89,00
Petite&mARS priME ii
Autosedačka 9-36kg

GMini Simply
Stolička jedálenská

Opierku chrbta možné nastaviť do
3 pozícií, výška je polohovateľná
do 6 pozícií, bezpečnostné pásy

od 9 do 36 kg, integrované
5-bodové bezpečnostné pásy,
9 pozícií hlavovej opierky, 5 pozícií
pre sklon chrbtovej opierky

90
,
4
4
1

prilba zadarmo

Petite&mARS StReet
športový kočiar so strieškou podľa výberu

hEchT 1638
elektrická kosačka

motor HecHt OHV, kôš 65L, hmotnosť 32kg
záber 46cm, výkon 2,4kW, obsah 139cm,
mulčovacia sada v cene, nastavenie výšky 25 - 65mm

299,

00

93,90

HecHt 547SXW
motorová kosačka s pojazdom

69,00

00
,
9
4

239,

Whirlpool TDlr 55110
A++, 5,5kg, 1000 ot/min

229,90

obsah 43 cm3, výkon 2 HP, hmotnosť 6,8 kg
výkon (kW)1,45, + zadarmo popruhy,
strunová hlava a trojzubý oceľový nôž

00
,
199

4 plyn.horáky,
multifunkčná rúra,
integrované
zapaľovanie
horákov, gril

Energetická
trieda

ElEcTrolux EWT 1062iFV
A++ 1000 ot/min 6kg

HecHt 142BtS
motorový krovinorez

záber 32cm,
hmotnosť 8kg
príkon 750 W

A++

259,

109,

79,90

5,5 kg

Energetická
trieda

beznámrazová
technológia
No Frost,
držiak na fľaše,
sklenené poličky,
možnosť zmeny
otvárania dverí

Energetická
trieda

MorA K363
sporák
kombinovaný

1000 ot.

1000 ot.

prilba zadarmo

00

MAyo xr Tour trekkingový bicykel 29“ + prilba Zadarmo hArry Bicykel 20“ corky + prilba Zadarmo

AL rám, Vidlica: SuNtOuR 75mm, 24 prevodov,
Shimano Acera

prehadzovačka: SHimANO Rd-tZ50, radenie:SHimANO SL-RS31
počet prevodov: 6

Ponuka platí od 23. 4. 2019 do 11. 5. 2019 alebo do vypredania zásob.
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Makos
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DOMÁCNOSŤ

1+1

zľava 50%

kúp
1 výrobok
a Druhý
Dostaneš so
zľavou 50%

129,

00
,
9
10

00

MATrATEx Grandis meF V4
matrac 200x90, 200x80,195x85,195x80

mAteRASSO matrac Antibakterial 200x90, 200x80, 195x85

Jadro matraca PuR pena hustoty 25 kg/m3. Na povrchu jadra antibakteriálna pena
s úpravou SANitiZed. Poťah ARctic Breeze je pevný upletový poťah s možnosťou
prania pri 60 °c prešitý s antialergickým PeS vláknom hrubky 200g/m2. Výška 16 cm.

ZdRAVOtNÝ matrac, poťah so zipsom,
antialergické termovlákno, pamäťová pena, kvalitná pur pena, kokosové vlákno

Drogéria za výborné ceny

dOmeStOS

55 g

500 ml

0,99

2,29

power 5 do Wc, 55g
j.c.: 18,000/ 1 kg

ciF

power&shine kuchyňa, kúpeľňa
500 ml; j.c.: 4,580/ 1 l

345 ml

2,09

Air WicK

StuRA FAciLe

28 PD

1,09

Aqua mist osviežovač vzduchu, 345ml Tekuté mydlo 250 ml
j.c.: 6,058/ 1 l
j.c.: 4,360/ 1 l

AriEl

2v1 čistič na drevené
podlahy; j.c.: 2,290/ 1 l

coccolino

prací gél 30 Pd
j.c.: 0,133/ 1 Pd

0,99

hArpic

Wc čistič 750 ml
j.c.: 1,320/ 1l

50 PD

5,99 3,99

400 ml

400 ml

AlEx

30 PD

Gélové kapsle 28 Pd
j.c.: 0,214/ 1 Pd

750 ml

2,99 2,29

99

tablety do umývačky riadu classic tekutý čistič odpadov 1L
100ks j.c.: 0,090/ 1 ks
j.c.: 2,990/ 1 l

250 ml

FA

8,

FiNiSH

1l

1l

100 ks

loVElA

6,

prací gél 50 Pd
j.c.: 0,140/ 1 Pd

99
PAmPeRS

SP VP detské plienky
j.c.: od 0,155/ 1 ks

75 ml

45 ml

150 ml

8,99

100 ml

MiTiA

1,19

sprchovací gél 400 ml
j.c.: 0,298/ 100 ml

2,99

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

niVEA

1,

Krém Soft 100 ml
j.c.: 1,690/ 100 ml

69
OLd SPice

2,29

deo sprej 150 ml
j.c.: 1,527/ 100 ml

rExonA

MAx pro Stick 45ml
j.c.: 7,756/ 100 ml

ZADARMO DOPRAVA - u nás zakúpených výrobkov

bj19-16_strana-
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ElMEx

2,29

Zubná pasta 75ml Anticaries,
Sensitive; j.c.: 3,053/ 100 ml

10
ZÁHRADA, ZAMESTNANIE
záhradné centrum plavnica

ZÁHRADNÉ
CENTRUM

• predaj
• montáž
• servis

PLAVNICA

ROBOTICKÉ KOSAČKY
®

Využite

JARNÝ B

ON

US
OTICKÉ
KOSAČK
Y

NA ROB

100€/1

50 /20
0€

€
( od veľk
osti ko
sačky)
PLATÍ d
o 31.5.
2019

• kosí za každého počasia
• je bez hluku a emísii
• už nezbierate a nevyvážate
pokosenú trávu

• v ponuke 9 druhov od 250-1600 m²

a taktiež smart kosačky – ovladanie
cez aplikáciu v mobile

Nechajte ju kosiť a Vy si užívajte svoj voľný čas
Chcete si
podať
inzerát?

Vtipy
týždňa

11 HOBBY A ŠPORT

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

» „Ja jednoducho milujem
Veľkú noc,“ blažene predniesol spokojný podnikateľ. „Za pár dní predám
všetok tovar po záruke za
celý predchádzajúci rok!“

13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné
» Kúpim staré odznaky,
vyznamenania,
mince,
0907910755

15 HĽADÁM PRÁCU
» Umývanie schodov v bytovke. 0949 582 154
» Hľadám prácu ako opatrovateľka deti, alebo upratovačka tel 0940557823

Chcete si podať inzerát?

Príklad:
RP BJ12 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.

0949 812 555

» Prečo sa blázni tešia na
Veľkú noc?
Lebo vtedy nešibe iba im.

» redakcia

do reštaurácie
pri Bardejovských Kúpeľoch.
Plat: 750 € brutto.

0905 732 953

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

» Koledníci dopovedia koledu a teta prinesie z domu
misu vajíčok.
„Chcete nejaké vajcia,
chlapci?“
„Určite, teta,“ naťahujú
ruky koledníci.
„Výborne, takže to bude
euro za jedno.“
» „Pán doktor, pán doktor
podarila sa operácia?“
Nehovorte mi pán doktor,
ja som svätý Peter!

KUCHÁRA/KU

+ zárubňa
+ kľučka
9,00€
od 11

príjme do pracovného pomeru

LEKÁRA
Termín nástupu: 01.05.2019

Kvalifikačný predpoklad: VŠ – Lekárska fakulta
Špecializácia v odbore vnútorné lekárstvo
Základná zložka mzdy (brutto):

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

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

0905 719 137 - 0907 727 206

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

bj19-16_strana-
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61_0020

» Predám 1 mesiac používanú trampolínu s vonkajším priemerom 366 cm
a s priemerom odrazovej
plochy 330 cm. Max. zaťaženie až 200 kg. Tramp. je
zabalená v orig. krabiciach.
Pôv. cena 200€, teraz 130€.
0907874451

príjmeme samostatného

85_0047

12 DEŤOM

Komplet
dvere

61-0011

Občianska
riadková
inzercia

57-0050

VIAC INFO NA: 0904 222 065 | jatgarden@gmail.com

11
ZAMESTNANIE

MURÁROV
KULL, s.r.o, Hurbanova 11 Bardejov

61_0009

plat: úkolová alebo hodinová mzda
( podľa dohody)

0905 594 814

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

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

REFERENT
OBCHODU

Náplň práce: príjem a spracovanie objednávok
prideleného zákazníka. Písomná agenda prideleného
zákazníka, kontrola pohľadávok,
- Hrubá mzda 520 €
riešenie reklamácií, pracovná
doba: 7,30-16,00 hod.
+ osobné hodnotenie do výšky 120 €

61-0018

Prijmeme na prácu v BJ a okolí
šikovných a spoľahlivých

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

PRACOVNÍK EXPEDÍCIE
DENNÁ, NOČNÁ

Žiadosť spolu so
životopisom zasielať na e-mail:

office@cimbalak.sk

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

AUTOVÝFUKOV

61_0112

Kontakt: + 421 910 680 198

NEMECKU

PRÁCA V NEMECKU
A ŠVAJČIARSKU

VODIČ KAMIÓNA
2500 € - 3500 € brutto

dlhodobá a stabilna práca
výhodné platové podmienky

Základná znalosť nemeckého alebo
anglického jazyka. Nemecká pracovná zmluva.
Vybavíme všetko potrebné pre prácu

Bartošovce 182/1, 086 42

10 - 20 €/hod. netto

ubytovanie a doprava hradené

85_0283

85_0285

Spoločnosť sa zaoberá výrobou a predajom
mäsa a mäsových výrobkov

sokolova@granila.eu - 0950 301 301

www.simon-fleisch.de
job@simon-fleisch.de

VÝHODNÉ
PLATOVÉ
PODMIENKY

PRÁCA
PRE KAŽDÉHO v ČR

bj19-16_strana-

VRÁTNIK

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

Žiadosť spolu so životopisom zasielajte na
e-mailovú adresu personalne@vijofelbj.sk.
Bližšie informácie na tel. čísle
85_0279

552 537

ečené
UBYTOVANIE a DOPRAVA zabezp
Y
PÁR
aj
Y
ŽEN
,
VHODNÉ PRE MUŽOV

Prijme do TPP

informátor

OPERÁTOR VÝROBY
VODIČ VZV
ELEKTRIKÁR
ZVÁRAČ

CALL CENTRUM: 0905

Plat do 5 Eur/hod.
tel: 054/488 24 41- 0948 865733
e-mail: vivadromsro@gmail.com

VIJOFEL plus s.r.o.

TONISTI

ELEKTRIKÁRI - SADROKAR

Možnosť turnusov - Ubytovanie zabezpečené
Stabilná celoročná práca

Práca v Bardejove.

61_0108

+ BONUSY

11

0917 581 701

85_0042

85_0284

PLAT: 4 € / hod. netto
UBYTOVANIE ZDARMA
MOŽNOSŤ POBERAŤ ZÁLOHY

PRÁCA V

+49/ 15145093826

ĽUDÍ VYUČENÝCH
S ELEKTROTECHNICKÝM
ZAMERANÍM V ODBORE
SLABOPRÚD.

Havlíčkův Brod, ČR Nastup ihneď !

Viac informácii nájdete na www.energospolsk.sk

alebo na tel. čísle 0908688739.

Firma VIVA-DROM
príjme do HPP

VÝROBA

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

61-0018

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

dlhodobá a stabilna práca

výhodné platové podmienky

85_0286

85-0005

www.konstrukter.sk

ubytovanie a doprava hradené
sokolova@granila.eu
0950 301 301

��������������������������

TES
SÁROV
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���������

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

10 - 20 €/hod. netto

Tel.: 0908 914 180
0905 218 177

���������������������������������

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

ELEKTRIKÁRI
SADROKARTONISTI

info@konstrukter.sk
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TPP ��������������������������������

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

�����������������
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saludosro@gmail.com

�������

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

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

������������������������������������
413
358
82, 090
04/88
81 418,
tel: 0918/4
����� in
nfo
fo@g
@ sk
sksrro.sk
k

85_0290

PRÁCA V NEMECKU
��������������

����������������������

NEMÁTE PRÁCU
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POLITICKÁ INZERCIA / ZDRAVIE

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

rámové

bezrámové

AKCIA ZĽAVA DO 35%
0918 477 323 | www.balkona.eu

zasklievanie terás

bezrámové

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

bj19-16_strana-

rámové
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63-0077

balkóny

Č. 16 / 19. APRÍL 2019 / 23. ROČNÍK

BARDEJOVSKO
SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Miroslav Hoclár -

KAMENÁRSTVO
85_0025

943 457, 0903 366 309, 054 472 93 39

UPOZORNENIE

VAŠA RODINNÁ DOVOLENKA!!!

Týmto chcem upozorniť širokú verejnosť o nepravdivých informáciách
‘‘KAMENÁRA’’ z Bardejova, ktorý šíri a zákazníkov zavádza, že
výrobky vyrábame z umelého a lisovaného kameňa.
Prezentuje sa, že iba ‚‚ON‘‘ v Bardejove má výrobky z prírodného kameňa.

KDE?

CHORVÁTSKO
Podstrana

KEDYKOĽVEK: Od 20.6. do 8.9.2019
ZA KOĽKO?

Naša firma robí - hroby a náhrobné tabule iba
z prírodného kameňa t.j. žula - granit, mramor...

199 – 399€

Naše služby: *doprava klimatizovaným busom*plná penzia*ubytovanie
v 2, 3 alebo 4-lôžkových izbách a suitách 3+2, 4+2*ležadlá
na pláži ZDARMA!*slovenský delegát

Daniel Čupa – BUS TRANS, Kláštorská 12, BJ
www.bustrans.sk, info: 00421 911 784 888

85_0085

85_0295

Miroslav Hoclár, majiteľ a konateľ kamenárstva.

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

MULTICAR
trojstranný sklápač
odvoz a dovoz

štrku - kameňa - piesku
zeminy- betónu - dreva
a iného materiálu

0910 142 499
BJzel19-16_strana- 1

85_0294

Kontakt: 0903

Týždenne do 31 000 domácností

Páči sa mi Bardejovsko - Svidnícko - Stropkovsko na facebooku

BARDEJOVSKO
SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO
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Bardejovsko-Svidnícko
- Stropkovsko

Staň sa fanúšikom a sleduj nové inzeráty, dôležité info, tipy na voľný čas priamo na FB.

2
AUTO - MOTO / SLUŽBY

Stropkov

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

TISKÁ
VA NA LWE- KATOWICE
PREPRA
ZÓ
ES
VIEDEŇ - RZ
KRAKOW - BRATISLAVA
BUDAPEŠŤ

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

PRENÁJO
M AUTA
NA DOVO
LENKY

85_0236

Svidník

Bardejov

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

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

31.000
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

85_0196

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

BJzel19-16_strana- 2
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INZERCIA

TEPOVANIE

AUTO - DODÁVKY

GAUČ - KOBEREC

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

ČISTENIE A DEZINFEKCIA PAROU

AUTOKOMPLETBJs.r.o.

VYUŽITE KONZULTÁCIE ZDARMA

Náhradné diely
na osobné, úžitkové
a nákladné autá

kontakt: beauty@kupele-bj.sk

ÚDRŽBA Príprava na STK, EK
SERVIS Pneuservis

0904 157 482

mena

ý
filtra v

grátis

predaj a montáž
ťažných zariadení

autokompletsro@gmail.com
Kľušov 206, vedľa OÚ

61_0051

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

+ ol.
4l oleja

www.beauty-bj.sk

tel.: 0907 794 091

BardComp s.r.o.
Hurbanova 22
Bardejov

POŽIČKY BARDEJOV

výpočtová technika
registračné pokladne
software
E - shop
85_0002

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

A
K
IN
V
O
N
do konca mája zľava 15 %

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

61-0002

Diagnostika

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

61_0020

OPRAVA

85_0022

KACVINSKÉHO 3340, BARDEJOV

FACEBOOK: Tomiwash BJ 0948 76 75 74

85_0069

PRÍDEME AJ K VÁM DOMOV

AKCIA
OBJEDNÁVKY NA TEL. Č.:

www.vynimocnepotravinybardejov.sk

BJzel19-16_strana- 3

objednávku nahláste
minimálne 5 dní pred odberom

85_0030

0911 151 781

4
financie / KULTÚRA
FINANCIE

Zmeny v dávkach v hmotnej núdzi

Od apríla dochádza k zvýšeniu dávky v
hmotnej núdzi, aktivačného príspevku,
ochranného príspevku a príspevku na
nezaopatrené dieťa. Vďaka novele zákona o hmotnej núdzi vzrástli o 5%. Súčasťou právnej normy sú aj motivačné opatrenia, aby si sociálne odkázaní hľadali
prácu, aj keď len za minimálnu mzdu.
Obsah novely zákona o hmotnej núdzi sa
dá zhrnúť do troch najdôležitejších oblastí.
Tou prvou je zvýšenie dávok a príspevkov v
hmotnej núdzi. Naposledy sa upravovali v
roku 2009, pričom úplnou novinkou je ich
valorizácia. Práve valorizačný mechanizmus dávky a príspevky každoročne upraví.
„Zavádzame to, čo Slovensko za celú dobu
existencie nemalo. Je to spravodlivé, lebo
aj dávka v hmotnej núdzi musí reagovať na
vývoj spoločnosti a hlavne ten sociálno-ekonomický,“ konštatuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

vensku pracovať,“ hovorí minister. Ďalším
posilnením motivácie nájsť si zamestnanie
a pracovať je aj predĺženie obdobia poskytovania osobitného príspevku na 18 mesiacov,
pričom vo vyššej sume sa bude poskytovať 12
mesiacov a v nižšej sume ďalších 6 mesiacov.

Zmeny pre rodiny
so študujúcimi deťmi

Treťou prioritou je, že sa upravujú právne vzťahy pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi. Ide okrem iného o ústretové
kroky smerom k rodinám so študujúcimi
deťmi na Slovensku, ale aj v zahraničí, ale
napríklad aj k rodinám, ktoré žijú v spoločných domácnostiach s dospelými pracujúcimi deťmi do 25 rokov.
Novela zákona, ktorá vstúpila do platnosti 1. apríla 2019, obsahuje rad ďalších
opatrení. Tie by mali podľa rezortu práce,
sociálnych vecí a rodiny prispieť k tomu,
aby sa odkázaní ľudia buď vymanili z
hmotnej núdze alebo sa zvýšil životný štandard tých, ktorí v hmotnej núdzi zostanú.

ilustračné foto

bo sa zúčastňujú resocializačných programoch v resocializačnom stredisku
b)zo sumy 34,69 eur na sumu 36,40 eur,
týka sa to osôb s nepriaznivým zdravotným
stavom
c)zo sumy 13,50 eur na sumu 14,20 eur, týka
sa to tehotných žien od začiatku štvrtého
mesiaca tehotenstva a rodičov dieťaťa do
jedného veku dieťaťa
Aktivačný príspevok sa mení zo sumy
63,07 eur na sumu 66,20 eur.
Príspevok na nezaopatrené dieťa sa mení
zo 17,20 eur na 18,10 eur.
Informácie poskytlo Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny SR

Redakčne spracovala Renáta Kopáčová

49-0044

d)dvojica s jedným až štyrmi deťmi 160,40
eur na sumu 168,40eur
e)jednotlivec s viac ako štyrmi deťmi zo
sumy 171,20 eur na sumu 179,80eur
f)dvojica s viac ako štyrmi deťmi zo sumy
216,10 eur na sumu 226,90eur
Ochranný príspevok § 11 sa mení naMotivácia k získaniu práce
sledovne:
Druhou prioritou novely je motivovať ľudí
a)zo sumy 63,07 eur na sumu 66,20 eur,
k získaniu riadne platenej práce. Dôležitou Niektoré dôležité zmeny,
týka sa to osôb, ktoré dosiahli vek na stazmenou je napríklad poskytovanie aktivač- ktoré novela zákona prináša
ného príspevku na dvoch úrovniach. Člen
Dávka v hmotnej núdzi § 10 sa mení na- robný dôchodok, sú invalidné z dôvodu
poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú
domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v sledovne:
hmotnej núdzi a pracuje aspoň za minimál- a)jednotlivec bez detí 61,60 eur na sumu činnosť o viac ako 70%, sú osamelým rodičom, ktorý sa osobne, celodenne a riadne
nu mzdu získa nárok na aktivačný príspevok 64,70eur
vo vyššej sume, a to viac ako 132 eur mesač- b)jednotlivec s jedným až štyrmi deťmi zo stará o dieťa do 31 týždňov veku dieťaťa,
ktoré sa osobne, každodenne a riadne stane. „Robím všetko preto, aby sa prehlboval sumy 117,20 eur na sumu 123,10eur
rozdiel medzi sociálnymi dávkami a mini- c)dvojica bez detí zo sumy 107,10 eur na rajú o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným
postihnutím odkázanú na opatrovanie alemálnou mzdou, aby bolo motivačné na Slo- sumu 112,50eur

zdroj kschneider2991 pixabay
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INZERCIA

Bardejovsko-Svidnícko
- Stropkovsko

0905 719 137 - 0907 727 206
www.balsyn.sk 22 rokov na trhu

INTERIÉROVÉ DVERE

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

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

85_0160

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

85_0038

PO CELEJ SR

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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PRÁVNIK RADÍ , ACN / KULTÚRA
Zrušenie a vyporiadanie
podielového spoluvlastníctva
Vec, či už hnuteľná alebo nehnuteľná
môže byť v spoluvlastníctve viacerých
vlastníkov. V prípade, ak spoluvlastník
už nemá ďalej záujem zotrvať v spoluvlastníckom vzťahu, je potrebné podielové spoluvlastníctvo k veci zrušiť a
vyporiadať. V tomto článku sa zameriame výlučne na zrušenie a vyporiadanie
podielového spoluvlastníctva (ďalej len
„ZaVPS“). Zákon pozná dva spôsoby ZaVPS, a to dohodou všetkých spoluvlastníkov o ZaVPS alebo rozhodnutím súdu
na návrh niektorého zo spoluvlastníkov.
Uzatvorenie dohody o ZaVPS prichádza
do úvahy vtedy, keď majú o ZaVPS záujem všetci podieloví spoluvlastníci.
V prípade ZaVPS, ktorého predmetom je hnuteľná vec, zákon neustanovuje formu dohody o ZaVPS. Naopak
ak ide o ZaVPS, ktorého predmetom je
nehnuteľná vec, zákon pre dohodu výslovne ustanovuje písomnú formu, a to
pod sankciou absolútnej neplatnosti.
V záujme právnej istoty zákon v prípade
ústne uzatvorenej dohody o ZaVPS (teda
pre hnuteľnú vec) ukladá povinnosť každému z podielových spoluvlastníkov
vydať ostatným na požiadanie písomné
potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali.
Druhým možným spôsobom ZaVPS je
ZaVPS súdnou cestou. Pred podaním
návrhu na súd je vhodné pokúsiť sa
o dohodu s ostatnými podielovými spoluvlastníkmi, nakoľko súd nemusí roz-

hodnúť tak, ako žalujúci spoluvlastník
navrhuje. Okrem toho sú so súdnym konaním spojené zvýšené náklady, ako aj
časová náročnosť tohto spôsobu ZaVPS.
Rozdielom medzi dohodou a súdnym ZaVPS je aj to, že súd môže postupovať len
na základe zákonných zásad.
Pri rozhodovaní o ZaVPS musí súd
najprv skúmať, či vec, ktorá je predmetom podielového spoluvlastníctva, možno dobre rozdeliť medzi spoluvlastníkov. Otázka možnosti rozdelenia veci je
závislá nielen od možnosti technického
rozdelenia veci, ale aj od iných subjektívnych alebo objektívnych skutočností.
Ak nie je vec možné dobre rozdeliť, súd
ju prikáže za primeranú náhradu niektorému zo spoluvlastníkov, prípadne
viacerým z nich. Súd v takomto prípade prihliada na účelné využitie veci
a na násilné správanie podielového
spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. V prípade, že vec žiadny z
podielových spoluvlastníkov nechce,
súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí
medzi spoluvlastníkov podľa veľkosti
spoluvlastníckych podielov.

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

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

Pomoc výnimočným ženám
Medzi prvé projekty, ktoré po druhej
svetovej vojne realizoval a podporoval
zakladateľ Kirche in Not (ACN) P. Werenfried van Straaten, patrili tzv. „Božie pevnosti“ – ženské kontemplatívne
kláštory postavené pozdĺž železnej
opony. Poslaním týchto kláštorov bolo
modliť sa najmä za prenasledovanú
Cirkev v komunistických krajinách
východného bloku a byť duchovnou
záštitou v boji proti rozmáhajúcemu sa
militantnému ateizmu. Najmä vďaka
tisícom skrytých modliacich sa duší a
vernosti prenasledovanej Cirkvi môžeme dnes slobodne žiť svoju vieru aj
v našej krajine. Osobitná vďaka patrí
práve rehoľným sestrám, ktorých život
dáva svetu akoby duchovnú rovnováhu. Preto podpora rehoľných sestier
je jednou z priorít pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi,
a venuje im aj svoju tohtoročnú
celosvetovú pôstnu a veľkonočnú
kampaň.
ACN ročne podporuje približne 11
000 rehoľných sestier prostredníctvom
viac ako 800 projektov v 85 krajinách
sveta. Okrem podpory ich formácie,
pastoračnej a charitatívnej činnosti
poskytuje ACN napríklad aj existenčnú
finančnú pomoc najmä kontemplatívnym kláštorom, starým a chorým sestrám či sestrám bez akýchkoľvek príjmov. Nadácia podporuje tiež projekty
na výstavbu a obnovu kláštorov zvlášť
v krajinách, ktoré boli zničené vojnou

alebo postihnuté prírodnými katastrofami. Zvlášť na misiách, kde panujú
najťažšie podmienky, žijú sestry
i napriek permanentnému ohrozeniu života, námahám, chudobe,
vojne a prenasledovaniu obetavo
svoje povolanie. Spomeňme si len na
našu slovenskú misionárku a lekárku
Veroniku Teréziu Ráckovú, ktorá bola
zastrelená 16. mája 2016 v Južnom Sudáne.
Heslom pôstnej a veľkonočnej
kampane ACN je: „Výnimočné ženy.
Vďaka Bohu. Vďaka vám.“ Kampaň
ACN predstavuje výnimočné poslanie
rehoľných sestier z celého sveta a svedectvá o ich povolaní, živote modlitby
a živote v spoločenstve, ako aj o ich
službe najmenším a najbiednejším.
Tieto sestry nám predkladajú hrdinské
svedectvo autentickej viery a lásky.
Ukazujú radostnú cestu života darovaného Bohu i blížnemu. Ich zasvätenie a modlitba nesie aj nás. Cez naše
modlitby, obety a dary môže- me byť
súčasťou ich misie, a tak
sami rásť v duchovnej
slobode ľudí patriacich
celkom Bohu. Viac informácií o našej kampani na pomoc sestrám:
www.vynimocnezeny.sk

» P. Martin Mária Barta
duchovný asistent ACN

Raiffeisen banka: Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiffeisen banka

PODPORTE NAŠICH HOKEJISTOV
A NECHAJTE IM ODKAZ
NA FAN VLAJKE!
Navštívte hokejovú Roadshow Raiffeisen banky pri príležitosti MS v hokeji 2019

dňa 23. 4. 2019 od 12.00 do 17.00 hod., Dlhý rad 18, v Bardejove.
Zabavte sa v hokejovom duchu, vyhrajte zaujímavé ceny
a možno aj lístky na MS v hokeji 2019.
Tešíme sa na vás.
Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.
Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk

B Y Ť

U

N Á S
32-0051

R A D O S Ť

RB_hokej_roadshow_207x137_0319.indd 28

12.4.19 14:41
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EDITORIÁL / SLUŽBY

KOMPLETNÉ

STROJOVÉ KOPANIE

STUDNÍ do 13 m
VŔTANIE STUDNÍ

HĽADANIE VODY

0905 186 889, www.kopaniestudni.com

Zemné výkopové práce

Zemné výkopové práce

0944 012 681, 0949 166 455

85-0052

61_0036

STAVEBNÉ PRÁCE
VÝKOPOVÉ PRÁCE
MINIBÁGROM

LábAytRkuSnaTmieVruO
SVTýrO
oba n
/

kuchyne a iné ...

995
olie - 0901 713
Bardejov a ok

.sk

85_0063

jankotik@zoznam

85_0215

/vstavané skrine,

27-0017-18

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

0905 719 137

61_0011

tel.: 0950 499 156

jednoduché účtovníctvo mzdy a personalistika
podvojné účtovníctvo daňové priznania

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

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Prijmeme

FYZIOTERAPEUTA,

nástup ihneď.
Informácie na
t.č.: 0911 680 018.
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0907 727 206

85-0019

cenu
obojstranné za
jednostranných

0905 719 137 - 0907 727 206

DANE a
Radovan Gal
ÚČTOVNÍCTVO Stanislava Galová

- veľkoobjemové kontajnery
na odvoz a likvidáciu odpadu
- búracie a zemné práce
- staré tehly na predaj 0,20€/kus

85_0241

BETÓNOVÉ PLOTY

0918 217 665

RS ekonomik s.r.o.

Ponúkame:

8
REDAKČNE SLOVO, POLITICKÁ INZERCIA / ZDRAVIE
Aj keď si niektorí myslia, že im áno a
vždy. Žiadna moc a žiaden spoločenský status nedovoľuje človeku všetko.
Neexistuje nijaký kánon, zákon, nijaká
spoločenská norma, ktorá by to umožňovala.
Vážení čitatelia, do dnešného redakčného slova, ktoré s k vám dostáva
v čase významných sviatkov, som si pre
vás dovolil vybrať pár myšlienok z príhovoru arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, sekretára Kongregácie pre východné cirkvi,
ktorý odvysielal vlani na Veľkú noc Vatikánsky rozhlas.
„Čím je bez Boha svedomie? Ak
Boha niet, ak Kristus nevstal z mŕtvych,
ak duša nie je nesmrteľná, ak človek nenesie na večnosť zodpovednosť za svoje
konanie, ak večnosť neexistuje – tak potom niet nijakej spravodlivosti, mimo tej
ľudskej, ktorej je možné ľahko uniknúť a
ktorá je v našich rukách aj s jej kritériami
a hodnotovým systémom, ktorý si upravíme podľa našej chuti, potom vari môžeme žiť ako zvery, ba horšie ako zvery,
potom je naša sloboda nástrojom záhuby
pre všetkých okolo nás, ktorí nám nejakým spôsobom môžu zavadzať a prekážať pri uskutočňovaní našich chúťok.“
Pán arcibiskup nám pripomína, že
mnohí mocní tohto i nášho sveta nám

dávajú najavo, že zlo, podlosť a dobrota
je to isté. „Byť ušľachtilý alebo podlý nie
je, nemôže, nesmie byť to isté.“ A zároveň sa veľmi nástojčivo pýta - „... Alebo
vari áno?!“
Preto aj dnes pripomínam rok starú
výzvu arcibiskupa Cyrila Vasiľa: „Cirkev
v liturgii vyznáva vieru v Krista, teda to,
že Kristus „tretieho dňa vstal z mŕtvych
podľa Svätého písma. A vstúpil do neba,
sedí po pravici Otca. A zasa príde v sláve
súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu
nebude konca a že ... očakávame vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Vyslovme aj dnes tieto slová s vedomím ich
nesmiernej, životnej dôležitosti a potvrďme to celým naším životom a konaním.“
Človek si naozaj nesmie dovoliť všetko, čo sa jemu zažiada. Ale môže a musí
urobiť koľko vládze a je v jeho silách, aby
náš spoločný život bol spravodlivejší,
krajší.
Vážení čitatelia, milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky, dostatok
zdravia, šťastia a lásky
vám želá vydavateľstvo
a všetky redakcie
pod značkou
REGIONPRESS.

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

74 rokov mieru. Nestačí?
Fašisti a extrémisti si v celej
Európskej únii už
leštia
bagandže,
aby v nasledujúcich
voľbách do Európskeho parlamentu
získali toľko hlasov, aby projekt Európskej únie zborili v základoch.
Európska únia je unikátny projekt,
ktorý má samozrejme aj viaceré chyby. Je
to ale projekt, ktorý zabezpečil v jej členských krajinách 74 rokov mieru. A ak to
zoberieme len z tohto hľadiska, kde inde
vo svete mohli ľudia tak dlho žiť bez strachu o svoj život?
Mnohí ľudia však k Európskej únii
necítia žiadnu pozitívnu emóciu. Uvedomujú si skôr nevýhody, ktoré nám členstvo v tomto spolku prináša. Preto sme sa
rozhodli vniesť do verejnej diskusie pred
eurovoľbami nový pojem, kedy Európsku úniu nazývame ako „Náš Európsky
Dom“.
Prečo? Lebo najlepšie vystihuje to, čo
pre nás Európska únia znamená. Európska únia je akoby náš spoločný dom, v
ktorom má každý členský štát svoju izbu.
Naša izbička je možno niekde na treťom
poschodí, ale je naša a v bezpečí.
Presne tak, ako keď v jednom dome/

činžiaku býva viacero rodín, musia si
dohodnúť spoločné pravidlá správania v
ňom. Dohodnú si napríklad, že dovnútra
púšťajú len ľudí, ktorých niekto z baráku
pozná a nie hocikoho.
No a tu nastal v našom spoločnom Európskom dome problém. Hoci sme všetci
občania EÚ vedeli, že ak chceme ísť niekam mimo EÚ, musíme prejsť dôkladnou
pasovou a colnou kontrolou, zrazu sme
videli, že to neplatí. Zrazu európski mocní umožnili, aby krížom cez Európu mašírovali milióny ekonomických imigrantov
bez toho, aby mali pri sebe aspoň pasy!
Na tomto príklade som chcel ukázať,
že áno Brusel robí aj chyby a veľké chyby. Na druhej strane, ak EÚ berieme za
náš spoločný dom, tak len hlupák by ho
búral, ak ničo v ňom
nefunguje. Čiže nie,
búrať je náš cieľ!
Nebúrajme, opravme si ho a doprajme
aj našim deťom a
vnúčatám žiť život v
bezpečí. V týchto voľbách ide o veľa. O bezpečný život našich
detí.

» 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

Naozaj nie je dovolené všetko

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
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ALEBO NAVŠTÍVTE:
www.velcon.sk

32-0025-4

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

9
ZÁHRADA

HUMEX
S l o v a k i a s . r . o

Kpt. Nálepku 3, Bardejov,
za predajňou CITROEN na kruhovom objazde
Kontakt: 054 472 25 86 - 0911 803 590

VEĽKÁ JESENNÁ
VEĽKÁ
JARNÁ AKCIA
AKCIA
KROVINOREZY STIHL

STIHL FS 38
Vyžínač
Výkon: 0,65kW/0,9k
2 - MIX motor
Hmotnosť: 4,2 Kg

od 199 €
MTD SMART 46 SPBS

169€

Benzínová kosačka s pojazdom
Motor: B&S 450
Výkon: 1,9kW/2,6k
Mulčovanie
Bočné vyhadzovanie
Guličkové ložiská

149€

4v1

SUPER CENY

STIGA COMBI 48 SB
Benzínová kosačka s pojazdom
Motor: B&S 550
Záber: 48 cm
Výkon: 2,13kW/3,0k
Guličkové ložiská
Mulčovanie
VYROBENÁ NA SLOVENSKU

379€

KU KOSAČKE, KROVINOREZU

+ A TRAKTORU PRÍSLUŠENSTVO

269€
STIGA COMBI 48 SQB

od 129 €
3v1

334€

299€

ZADARMO

NOVINKA

Benzínová kosačka s pojazdom
Motor: B&S 550 alebo B&S 575
Záber: 48 cm
Výkon: 2,13 kW/3,0k
Guličkové ložiská
Mulčovanie + bočné vyhadzovanie

STIHL RM 448 TX
Benzínová kosačka
s pojazdom
Motor: B&S 550 EX
Výkon: 2,1kW/2,9k
Záber: 46 cm
Hmotnosť: 26 Kg
Guličkové ložiská

4v1

VYROBENÉ NA SLOVENSKU

Záhradný traktor
B&S 344cm3
Výkon: 13HP
Prevodovka: Hydrostat
Záber: 92cm, 2 nož

699€

679€

359€

339€

HYDROSTAT

Bubnová kosačka
Motor: B&S 675
Výkon: 2,6kW/3,55k
Šírka záberu: 60cm

399€

399€

MTD SMART RE 130H

BDR 581 STELLA
GARDEN

STIGA ESTATE 3084 H

+ mulčovacia sada
a ťažné zariadenie
zdarma

HYDROSTAT

Záhradný traktor
B&S 344cm3
Výkon: 13HP
Prevodovka: Hydrostat
Záber: 84cm, 2 nož

VARI KF Q 675
VARI KF XP 200
Rotavátor
Motor: B&S 675 EXI
alebo VARI XP 200
Výkon: 2,6kW/3,5k
Zaber: 60 - 80 cm
Šneková prevodovka

Rozšírenie
na malotraktor
a bubnovú kosačku

2199€

2749€

1819€

2099€
Nákup na splátky:
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VARI KF XP 200

KF QUANTUM 675

€
429
€ 499
SUPER CENA
SUPER CENA

61_0029

NOVINKA

KOSAČKY

10
KULTÚRA,
VEĽKÝ ZA ŽIVOT / INZERCIA

PRIESKUM
SLOVÁKOV

e
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d
e
K
najčastejšie?
A keď už, ako si
pomôžeme?

3
EDITORIÁL / SLUŽBY

Skúmali sme, kedy si Slováci doprajú viacej jedla, ako zvyčajne.
Keďže pocit „prejedol som sa“ alebo „prejedla som sa“, môže byť veľmi individuálny,
dali sme účastníkom možnosť výberu viacerých možností.

Pri akých príležitostiach sa najviac prejedáte?

OTÁZKA Z PRIESKUMU:

Veľká noc a Vianoce

5,5% Pri inej príležitosti

Nikdy sa

11,9% neprejedáme

50,9

16,1

% Na dovolenke

% Počas Veľkej noci

a Vianoc

Keď mám

17,4% stresové obdobie

Jednoznačne vyhrávajú Veľká noc a Vianoce. Najväčšie sviatky roka. Pre Slovákov sú
obdobím prejedania sa vo všetkých mestách
a obciach a v každom veku. Hneď za tým nasledujú oslavy, večierky a hody. Až ďaleko za nimi
sú grilovačky, stres a dovolenka.
Mladí ľudia vo veku 25-34 rokov sa prejedajú
často pri najrôznejších príležitostiach a neboja
sa to priznať. Milujú sviatky, zábavy, večierky a
oslavy, práve tak, ako grilovanie a dovolenky.

Počas grilovania

23,8% s blískymi

44,2

OTÁZKA Z PRIESKUMU:

(zhoršené trávenie, prejedenie, tráviace ťažkosi)?

Účastníci mohli uviesť viacero spôsobov, ako riešia tráviace ťažkosti.

1.

NAPIJEM
SA MINERÁLKY

6.

NAPIJEM
SA PIVA

2.

UŽIJEM LIEK
ALEBO VÝŽIVOVÝ DOPLNOK NA
TRÁVENIE

7.

NAPIJEM
SA ČAJU

3.

DÁM SI SÓDU
BIKARBÓNU

8.

DÁM SI POHÁRIK
TVRDÉHO ALKOHOLU
NEMÁVAM POCIT
ŤAŽKÉHO ŽALÚDKA

NAPIJEM SA KOLOVÉHO
NÁPOJA

9.

5.

ĽAHNEM SI A POČKÁM,
KÝM TO PREJDE

10.

a hodoch

Obyvatelia veľkých miest nemajú za „hlavné
prejedacie obdobie“ sviatky, skôr sú to oslavy
a večierky, ale zato si radi zajedia aj na dovolenkách.

Čo robievate v prípade pocitu „ťažkého žalúdka“

Ako Slováci najčastejšie riešia ťažkosti
s trávením?

4.

% Na oslavách, žúroch

RIEŠIM TO INÝM
SPÔSOBOM

Ľudová „prvá pomoc“ po prejedení sa
V celej populácii, vo všetkých krajoch a mestách je trojlístok „prvej pomoci“ pri tráviacich ťažkostiach jasný - minerálka, liek alebo výživový doplnok a sóda bikarbóna. Na východnom Slovensku vedie
sóda bikarbóna, v strede a na západe Slovenska pohár minerálky.

RADÍ
MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
ODBORNÍČKA: Diabetologička, odborníčka na poruchy metabolizmu a výživy
Žalúdok je veľmi citlivý na každé nesprávne zaobchádzanie. Pocit tlaku, nafúknutia, grgania, napínania na vracanie
sú jasné signály, ktorými tráviaci trakt majiteľovi ohlasuje, že sa prejedol. Po prejedení nastáva pocit únavy, pretože energia sa
musí sústrediť na trávenie, aby sa spracovala nálož jedla.
Najjednoduchšie a najúčinnejšie
riešenie je 15 – 20 minútová prechádzka hneď po jedle. Pomôže veľmi rýchlo.
Treba sa vyvarovať ísť si ľahnúť a spať,
alebo cvičiť či behať, aby sme rýchlo spálili kalórie. Hrozí riziko úrazu, niekedy aj
srdcový infarkt. Dostatok tekutín zabezpečí hydratáciu, bez obavy ďalšieho naplnenia žalúdku. Voda s citrónom alebo
limetkou poskytuje organické kyseliny,
enzýmy a antioxidanty, ktoré pomáhajú
stráviť varené jedlo a stimulujú vylučovanie žalúdočných štiav. Bylinné čaje na
podporu trávenia sú zo zázvoru, mäty,
anýzu, rasce alebo feniklu. Na nafukovanie pomáha kamilkový čaj. Kolové nápoje
vďaka obsahu kofeínu a extraktov byliniek
sú účinné už v malom množstve, avšak

Zdroj: www.gastroval.sk realizácia Nielsen Admosphere Omnibus, SR populácia 15+, apríl 2019
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dostatočne chladené. Vychladené fungujú
ako studený obklad na rozdráždený žalúdok a bolesti. Pre vysoký obsah cukru
však na bežnú konzumáciu nie sú vhodné.
Aj najznámejší kolový nápoj bol pôvodne
určený ako žalúdočný likér. Bublinkové
nápoje ako minerálka, sóda bikarbóna či
pivo obsahujú oxid uhličitý, ktorý pomáha
ľudovo povedané „dobre si odgrgnúť“, čo
môže pomôcť v trávení a posune potravy.
Alkohol ako „liek“ na prejedenie pomáha
len v malých množstvách. Najúčinnejšie
sú bylinné likéry s obsahom alkoholu do
30%. Príliš vysoká koncentrácia alkoholu
má opačný účinok, spomaľuje totiž činnosť
žalúdka. Takže platí, že menej je viac. Niekedy pomôže aj teplý obklad – nahriaty
uterák alebo termofor priložený na brucho.
Teplo pomáha prekrveniu, a tým k zrýchleniu tráviacich dejov.
Najlepšou liečbou na prejedanie je prevencia. Treba jesť postupne a jedlo si rozdeliť na menšie porcie počas dňa. Skôr sa
vyhneme obezite a riziku metabolických
ochorení. Pridŕžajme sa známeho pravidla:
Jesť sa má do polosýta a piť do polopita.
(redakčne upravené a doplnené)
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AUTO - MOTO
01 AUTO-MOTO / predaj
» Predám SKUTER - nový
125-ka. rv. 2017, zn: ADAMOTO, Tel.: 0949 717 426 °

02 AUTO-MOTO / iné
03 BYTY / predaj
» Predám 1 izbový pekne a
prakticky zariadený byt na
Komenského ul. v BJ. Cena
dohodou. Volať od 15-20,00
hod. 0908 38 33 58

04 BYTY / prenájom

Mestské vozidlo

Renault CLIO

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
» Predám pozemok pri
Mokroluhu - Chatova oblast - 928m2 - 0950 797
392
» Predám stavebný pozemok 26 áre, Dlhá Lúka,
Panská 9. Všetky IS, prístup
z 2 strán. Cena 60€/m². Telefón 0905807835

07 REALITY / iné
08 STAVBA
» Predám miešačku 125l
štiepaný kameň - Fintice.
Š120 Garde-predné blatníky, prahy + iné ND. Š11-ND,
Š130 Favorit, Felicia zabrúsená hlava. 0915320848
» Kúpim haki lešenie, 0908
532 682
» Predám 1 fúru riečného
štrku, 1 fúru rieč. piesku
0905807835
» Predám miešačku, 250
l. . Tel.0902 242 516, 0915
040 504
» Predám cirkulár, 4KW,
200 EUR, 0905271669

09 DOMÁCNOSŤ

Od 8 590,- €

» Predám sečkaren na el.
motor, komplet - - 0950
797 392
» Predám flašu Propan butan - 33kg - 0950 797
392
» Predám nábytok do detskej izby ako nový. Cena
70eur. Bj. Tc. 0907274956
» Predám plynový sporák,
Mora 1101 za 20€, Svidník.
0915 377 214

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

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
» Predám krmné zemiaky,
0,10€ - 1kg. 0902 716 107

61_0007

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

0905 719 137 - 0907 727 206

80%

AJ TU MOŽE BYŤ
VAŠA REKLAMA
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» Predám slepači a konský
hnoj. Za symbolickú cenu
Tel.:0905 805 977
» Predám jahňatá, ovce,
0904061792

Bardejovsko-Svidnícko
- Stropkovsko

12
GASTRO , POLITICKÁ INZERCIA
AKCIA trvá od 21. 4. 2019
Bj-Vinbarg B/9, Bj-Komenského 46, Kračúnovce 53, Hertník 301,
do 28. 4. 2019 alebo
Malcov 134, Richvald 179, Koprivnica 133, Bartošovce 116, Gerlachov 133,
do
vypredania zásob!!!
Janovce 61, Hervartov 84, Sveržov 40,85, Gaboltov 85,

MADAM
100 g,
TYČINKA

0,33€

SABINÁČIK

CUKRÍKY - PARTY MIX

MASLO TRADIČNÉ

PERSIL DUO CAPS

0,33€

0,55€

0,77€

3,33€

80g, VANILKA

100g,

MICHALOVSKÁ
TEHLA 100 g,

MILA

0,59€

50 g,

0,33€

VÍNO PEREG
0,75 L, 11%

POPRADSKÁ KÁVA

300 g, 2 DRUHY, 12 KAPSÚL

125 g,

5,55€

100g, EXTRA ŠPECIÁL

0,99€

VÍNO OSTROŽOVIČ

MUŠKÁT ŽLTÝ - 12,5%
CABERNET SAUVIGNON - 10,5%
FURMINT - 10,5%
0,75 L

5,55€

FINLANDIA

METAXA 5*

VODKA JEMNÁ

9,99€

8,88€

4,88€

0,7 L, 40%

0,7 L, 38%

0,7 L, 38% , PRELIKA

KARIČKA KLASIK
125 g,

85_0293

0,88€

Slováci musia byť partneri, nie sluhovia za montážnymi pásmi

Slovensko je krajina s najväčším
podielom exportu na domácej produkcii. Preto strana NÁRODNÁ KOALÍCIA pokladá členstvo v Európskej
únii za dôležité. „Treba však zastaviť
úsilie európskej byrokracie o centralizáciu moci v Bruseli. Musíme ubrániť európske hodnoty kresťanstva a
tradičnej rodiny, ktorá vychádza zo
spolužitia muža a ženy. Európa musí
posilniť ochranu svojich vonkajších
hraníc a musí byť v nej počuť aj hlas
tých menších štátov,“ vysvetlila postoj
NÁRODNEJ KOALÍCIE jej predsedníčka
Slavěna Vorobelová. Zdôraznila, že sa
treba vrátiť k pôvodnej myšlienke EÚ
ako zoskupenia národných štátov, a
nie k vytvoreniu super štátu. Na svojej
kandidátke strana ponúka 14 skúsených odborníkov z rôznych oblastí.

KANDIDÁTNA LISTINA pre voľby do Európskeho
parlamentu – 25. mája 2019

Ing. Peter Tomeček, manažér • Mgr. Anton Martvoň, PhD., právnik, vysokoškolský pedagóg • Mgr. Slavomír Harabin, stredoškolský pedagóg
• Radovan Znášik, MA. MPP., manažér • JUDr. Marieta Okenková, PhD.,
právnička • RNDr. Marta Rácová, poslankyňa MsZ • Ing. Marián Rusznyák,
CEO-výkonný riaditeľ spoločnosti • Ing. Sergej Kozlík, ekonomický analytik
• PhDr. Ľubica Blašková, vysokoškolský pedagóg • Ing. Peter Švec, bezpečnostno-vojenský analytik • Ing. Juraj Srnec, manažér • prof. Ing. Ján Piľa,
PhD., univerzitný profesor • Petra Margušová, realitná maklérka • Ing. Andrej Gmitter, manažér

Otvorenie diskusie o zavedení
európskeho veku odchodu do
dôchodku v 62 rokoch.
Zlepšenie ochrany vonkajších
hraníc EÚ proti nekontrolovateľnej nelegálnej migrácii.
Investovanie miliárd eur na
boj proti chudobe v členských
krajinách, nie len v Afrike.
Aby vo všetkých krajinách boli
predávané potraviny a spotrebiče rovnakej kvality.
Obmedzenie kompetencií Eurrópskej prokuratúry voči Slovákom.
v
Rovnaké pravidlá a výšky
R
dotácií pre našich aj zahrad
ničných farmárov a podnikan
teľov.
te
Zákaz adopcie detí pármi rovZ
nakého pohlavia.
n
Ochranu prírody, lesov a živoO
ččíchov, zabrániť nelegálnemu
výrubu a lovu na našom úzev
mí.
m
Slobodu slova a zákaz cenzúS
ry na internete.
Viac
V
i na:

Predsedníčka strany Slavěna Vorobelová s kandidátmi do EP Sergej
Kozlík, Anton Martvoň, Peter Tomeček, Slavomír Harabin.
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www.narodnakoalicia.sk
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Objednávateľ: NÁRODNÁ KOALÍCIA, Račianska 1571/66, 83102 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 42359741

NA PRVOM MIESTE

V Európskom parlamente
chce NÁRODNÁ KOALÍCIA
presadiť:

49-0042

ZÁUJMY SLOVENSKA

