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BARDEJOVSKO
SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 31 000 domácností
Jasličky pre vaše detičky

PLASTOVÉ OKNÁ

SME TU PRÁVE PRE VÁS:

- 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.

Dlhý rad 1, Bardejov
Okná a dvere
(stánok, vedľa Makos Centrum
Garážové brány
oproti O2, od 8.00-16.00 hod.)
Žalúzie 14 €/m
Kontakt: 0950 303 333
Siete proti hmyzu 16 €/m
Okná BJ Profida
Náhradné diely (skladom www.profida.sk

ODNAUČÍME VAŠE DIEŤATKO

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

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

!!! DUBAJ !!!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458

Cena: 580 €

V cene: 7x ubytovanie v 4*luxusnom hoteli s polpenziou/švédske
stoly/, letenka, doprava + transfer na letisko z Bardejova

Chorvátsko – PODSTRANA

CK Rebeka,
PARTIZÁNSKA 45

0915 154 585

Leto- Slnko - more
Bulharsko - Primorsko, Top zľavy - 35%

0905 480 575

12 dní / 10 dní pri mori odchod z BJ
*penzióny od 20 m do 120 m od pláže
termíny: 28. 6. - 9. 7. 2019

27.05.2019

začiatok kurzu

7. 7. - 18. 7. 2019, 16. 7. - 27. 7. 2019,
od 217,- € komplet cena / os.

NOMITO

AUTOŠKOLA

*rodinné izby 3 + 1 /
do 12 rokov ubytovanie zdarma/

akcia - 590€ za kurz

0907 923 974

* Bachledová
- Chodník korunami stromov
termín: 18. 5. 2019, cena: 12,- € + vstup

Klasické a relaxačné
masáže

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

Nad Extratechom, Bardejov, pri SAD

asnomito@gmail.com

61_0012

Novotný Andrej

posledné voľné izby s výhľadom na more,
od 231,- € komplet cena / os.

NOVINKA!

PONÚKAME TIETO SLUŽBY:
- rekonštrukcie kúpeľní
- prerábky bytov
- odborné poradenstvo
- grafické návrhy kúpeľní
- dopravu tovaru
- zameranie kúpeľne

0915 280 480

v BNV

0948 025 835
hancova.terka@gmail.com

V KÚPEĽŇOVOM ŠTÚDIU
NÁJDETE:
- obklady, dlažby, sanitu
- stavebnú chémiu
- funkčné batérie a wc misy
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www.kerex.eu
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masáže tváre
3D ultrazvukom
85_0028

*Páter Pio a eucharistické zázraky
pútnický zájazd
termín: 19. 10. - 24.10.2019
cena: 280,- € s polpenziou

61-0074

Nátery
striech

www.ckrebeka.sk

OTVORENÉ

IN
VIAC

KEREX BJ,s.r.o., Priemyselná 3003, 085 01 Bardejov
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61_0079

Daniel Čupa – BUS TRANS, info: 0905 484 222, 0911 784 888

85_0085

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

61-0398

85_0079

Cena od 199€ Vaša rodinná dovolenka !!!

predajné miesto:

DOVOZ ZDARMA
0910 570 430

za NAJLEPŠIU CENU !!!

Termín: 11.5.-18. 5. 2019

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

0903 120 468

87-0027

PREDÁM DREVENÉ
OBKLADY,
ZRUBOVÝ PROFIL
A DLÁŽKOVICU

na tel. č :

61-0023

61_0114

ZA PRIJATEĽNÉ CENY
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ŠKOLA/ SLUŽBY
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Prezlečme sa v škole
Prezliekať sa v škole za opačné pohlavie, aby sme poukázali na problematiku sexuálne inak orientovanej
menšiny, sa mi nejaví ako vhodný
spôsob prezentovania tejto témy. Isto,
na stužkových, akadémiách či v letných táboroch je to zaručený spôsob
vyvolania smiechu. Ale v téme LGBT
nejde o komično! Okrem toho, problém
tzv. transexuálov nie je taký vypuklý. Pri splnení istých kritérií sa im dá
medicínsky pomôcť. Obávam sa však,
že si tento „škandál“ odskáču homosexuáli, ktorým sa naopak žije ťažšie,
hoci sa nie vždy obliekajú ako opačné
pohlavie a na mnohých ani nezbadáte,
že majú inú orientáciu.
Zámer nemenovanej školy preobliecť sa v jeden deň za opačné pohlavie
považujem za kontraproduktívny a nedôstojný výchovno-vzdelávacej inštitúcii. Kontraproduktívny preto, že aktivita vyburcovala veľkú časť ľudí, ktorí
v intenciách hyperkonzervativizmu a
náboženského fanatizmu odsudzujú
tieto menšiny a šíria nenávisť - dostali
zámienku. Toho sa potom chytia politici, ktorí sa utvrdia v presvedčení ignorovať sexuálne menšiny. A nedôstojné
preto, lebo aktivita by sa zmenila na
šou plnú humoru. Stačí si predstaviť žiaka či učiteľa v sukni a vznikne
smiech alebo výsmech. Až druhotne
dôjde k zamysleniu sa. Navyše, v rámci
školy je viacero menej vyspelých žiakov, ktorí si ešte len tvoria názory a v

tomto procese nemusia prijať zámer
preoblečených spolužiakov, ba môže
sa v nich vyvinúť/potvrdiť odpor k
menšinám. Alebo vezmú aktivitu ako
marketingový ťah, možnosť vlastnej
sebaprezentácie.
Je veľa iných ciest, ako popularizovať LGBT tému - pripnúť si symbolickú
stužku, organizovať odborné besedy,
zaradiť témy tolerancie do vyučovania.
Isto, vášne sa vždy objavia. Ale vtedy
treba argumentovať, vysvetľovať, oponovať, nie zosmiešňovať (hoc neúmyselne) a nie realizovať síce dobre mienené, no kontroverzne vyznievajúce
aktivity, čím podráždime odporcov a
zákonodarcov.
Je nepopierateľné, že sa u nás hrubo porušujú práva sexuálnej menšiny,
ktorá nemôže za to, aká je. Akoby nestačilo to, že denne narážajú na krivé
pohľady časti spoločnosti. Len preto,
že chcú žiť. Na legislatívny nedostatok
bude musieť skôr či neskôr Slovensko
reagovať, ako to postupne robia vyspelé štáty. Škola musí byť nástrojom
na poukázanie na diskrimináciu akejkoľvek menšiny (požadujú to aj rôzne
pedagogické dokumenty). Nájsť však
správny spôsob je v súčasnej silno
polarizovanej slovenskej realite veľmi
dôležité a zároveň náročné, no nie nemožné. A práve vhodne zvolený spôsob vedie k pomoci týmto menšinám.

61_0015

SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO

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

0919 142 033

Volajte na tel.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

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

riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava

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

Svidník

Bardejov

61-0004

BARDEJOVSKO

Stropkov

SLEDUJTE NÁŠ FACEBOOK: BARDEJOVSKO - SVIDNICKO - STROPKOVSKO
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

AKCIA trvá od 5. 5. 2019
do 12. 5. 2019 alebo
do vypredania zásob!!!

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

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

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

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

MERANIE
ORTOPEDICKEJ
VHODNOSTI
MATRACOV

200 G

3,77€

100 G, SYR NA VYPRÁŽANIE

500 G,
TOP MLÝNSKA MÚČNA

0,55€

MOZARTSTICKS

200 G, HORKÁ ČOKOLÁDA
S MARCIPÁNOM

1,77€

HELL

250 ML,
ENERGY DRINK

0,44€
OLEJ
SLNEČNICOVÝ
1,0 L,

0,99€

Stanislav Kvokačka - Nábytok
Komenského 2756
085 01 Bardejov

SABINOVSKÁ TEHLA

0,88€

Ku každej
objednávke
darček

web: www.sknabytok.sk

HALUŠKY
NOKEDLI

VELVET KÁVA

BALLENTINES
0,7 L, 40%

9,99€

VÍNO Z ČIERNYCH
RÍBEZLÍ
VODKA JEMNÁ
0,75 L, 11,5 %

4,44€

ÁR
+ POH

0,7 L, 38%

4,88€

9. 5. 2019

od 10.00 - 17.00 hod.

tel.: 0903 653 703 facebook: SKNABYTOK

bj19-18_strana-

2

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,

85-0003

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

61_0470

BV
Bz
DS
Ga
Hc
KM
LV
Ma
nr
nz
PK
Pn
Sc
Se
TO
Tn
TT
zM

3
KULTÚRA, ŠKOLY, DOMÁCNOSŤ

85_0325

PRIJÍMACIE
PRIJÍMACIE
SKÚŠKY
SKÚŠKY
20.20.
- 24.5
- 24.5
2019!
2019!

KÚPEĽŇOVÉ
Š T Ú D I O

INŠTALATÉRSKE
CENTRUM

É
V
O
N

KO L E KC I E

VODA - PLYN - KANALIZÁCIA
KÚRENIE - ČERPADLÁ - ZÁHRADA

Í
N
Ľ
E
P
Ú
K

Predajňa adresa: Dlhý rad B/3
085 01 Bardejov
tel.: 054 / 474 84 33 00421 - 0911 224 402
e-mail: dlhyradbj@gmail.com

Predajňa adresa: Duklianská 1377
085 01 Bardejov
tel.: 054/ 739 13 97 - 0918 786 933
e-mail: siba@vodoterm.sk

DUKLIANSKA 1377, 085 01 BARDEJOV
TEL: 0918 786 933, www.vodoterm.sk

www.vodoterm.sk
bj19-18_strana-
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ZÁHRADA

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
» Dam do prenajmu 1-izb.
byt prerobeny na 2-izbovy
na Druzbe.tel: 0907 777 555
» Dám do prenájmu 2 izbový byt BJ. Volať po 16.00.
0940712161

05 DOMY / predaj
» Predám chatu v Bardejovských kúpeľoch. Tel. 0903
648 151

06 POZEMKY / predaj
» Predám záhradu na Grónery, 3,5 árov ,oplotená, s
malou chatkou. Tel. 0948
229 455, volať večer.
» Predám pozemok vhodný na vystavbu rodinného
domu alebo chaty, cena do
» Predám pozemok pri
Mokroluhu - Chatova oblast - 928m2 - 0950 797
392

07 REALITY / iné

Pálená keramická krytina
Má vysokú mechanickú pevnosť,
ohňovzdornosť, mrazuvzdornosť, dobré akumulačné schopnosti a tiež dobrú zvukovú izoláciu. Dobre odoláva
kyslým dažďom. Použitie prírodných
materiálov zabezpečuje 100-percentnú
zdravotnú neškodnosť. Krytina sa vyznačuje farebnou stálosťou prírodných
i povrchovo upravených pálených škridiel. Životnosť má minimálne 80 až 100
rokov bez akejkoľvek údržby.

ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ
PRÁCE

ní sa ani vplyvom zmien teplôt, asfalt
zabezpečuje vodovzdornosť a granulový posyp chráni povrch šindľa. Zaujímavosťou je, že pri rekonštrukciách sa
nové šindle môžu ukladať na existujúce staršie šindle, ale závisí to, samozrejme, od stavu strechy.
Bitumenová vlnitá krytina
Vyrába sa z organických vlákien,
ktoré sú nasýtené bitúmenom (asfaltom). Na trhu je v ponuke vlnitá krytina a krytina v tvare škridle. Výhodou
použitia je jej nízka hmotnosť, ľahká a
rýchla montáž, zdravotná neškodnosť,
nízka cena. Životnosť na jednotlivé
krytiny je 40 až 50 rokov.

TRAKTORBAGER
a MINIBAGER ZN. CAT

Vláknocementová krytina
Nahradila krytinu, ktorá obsahovala
Betónová krytina
azbest. Vyrába sa zo zdravotne bezchybVzhľadom pripomína keramickú ného materiálu na báze cementu a umekrytinu. Má vysokú pevnosť, odolnosť lých vlákien. Má nízku hmotnosť, odolproti veľmi zlým poveternostným pod- nosť proti poveternostným vplyvom,
mienkam, nízku nasiakavosť a vysokú vysokú variabilitu, pôsobivý vzhľad.
mrazuvzdornosť. Kvalitná povrchová
úprava prispieva k životnosti, ktorá Plechová strešná krytina
je 100 rokov. Povrch škridiel môže byť
Použitie plechovej strechy má dlhú
hladký, s granulovaným povrchom tradíciu. Známe a cenovo prístupné sú
alebo s akrylátovým nástrekom.
pásy z pozinkovaného plechu, ktoré sa
musia na streche klampiarsky spracoAsfaltové šindle
vať. Ich nevýhodou je, že po čase ich
Vyznačujú sa presnosťou, nízkou treba pravidelne chrániť náterom pred
hmotnosťou a univerzálnym využitím. koróziou. Výrobcovia uvádzajú záruku
Kvalitu výrobku zabezpečuje sklená na prehrdzavenie 30 až 50 rokov.
rohož, ktorá je vysoko stabilná a neme- » Zdroj: internet
red

08 STAVBA

0901 712 616

85_0145

02 AUTO-MOTO / iné

Stavebný trh ponúka široký výber
strešných krytín. Pri výbere sme v
prvom rade ovplyvnení estetickými
požiadavkami, cenou a hmotnosťou
krytiny, a to už vo fáze projektovania.
Zaujíma nás však aj životnosť.

ŠUMNÁ
STRECHA

» Kúpim haki lešenie, 0908
532 682
°Predám sečkaren na el.
motor, komplet - - 0950
797 392
» Predám flašu Propan butan - 33kg - 0950 797
392
» Predám miešačku, 250 l.
Tel.0902 242 516, 0915 040
504

61_0069

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

MICHAL

0908 337 893

85_0063

01 AUTO-MOTO / predaj

Čím prikryť dom

61_0092

Občianska
riadková
inzercia

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
» Predám odstavčatá z domáceho chovu 1ks. 65€ tel.
číslo 0907145740
» Predám slepači a konský
hnoj. Za symbolickú cenu
Tel.:0905 805 977

11 HOBBY A ŠPORT
Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 12 dolu.

OKNÁ DVERE

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

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

0907 727 206

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

OKNÁ A DVERE - 0918 881 874

-

STAVEBNÉ PRÁCE - 0905 594 814

PRÍJEM OBJEDNÁVOK NA JARNÉ MESIACE ZA ZVÝHODNENÉ CENY !!!
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61_0009

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

5
STAVBA, OKNÁ - DVERE - BRÁNY, INTERIÉR
12 DEŤOM

JARNÁ
PONUKA

13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné

AKCIA

15
PRÁCU
16 HĽADÁM
ZOZNAMKA
07 REALITY / iné
» Kúpim murovanú garáž
v blízkosti Ťačevskej ulice
0910339533
» Kúpim alebo prenájmem
garáž 0918495131
» Kúpim pozemok, ornú
pôdu, les, chalupu. Bardejov-obce 0918313387
» Kúpim Plechovú búdu
na pozemok k stavbe. Tel.:
0910 545 137

Akcia trvá od 6. 3. do 5. 6. 2019

Chcete si
podať
inzerát?
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 €

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 €

Akciová cena:
Bežná cena: 735 €

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

Fúkač HUSQVARNA 525BX

Príklad:
RP BJ12 Predám kočík,
0987 654 321.

365 €

Akciová cena:
Bežná cena: 435 €

Akciová cena:
Bežná cena: 389 €

Motorová kosačka
HUSQVARNA LC 347VI

Akumulátorová kosačka
HUSQVARNA LC 141i

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

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.

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

Krovinorez HUSQVARNA 535RX

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

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:

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

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

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

2 925 €

Akciová cena:
Bežná cena: 3 109 €

1 599 €

0905 719 137

,

Duklianska 1, 085 01 Bardejov,

61_0083

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

SLEDUJTE NÁŠ FACEBOOK: BARDEJOVSKO - SVIDNICKO - STROPKOVSKO
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bardejovsko@regionpress.sk

sieť 39
regionálnych
novín
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REDAKČNÉ SLOVO/ SLUŽBY

Kamenárstvo

Asociálna sociálnosť
mobilu aj polohu. Pisateľka sa nevzdala,
ako dôchodkyňa akceptovala riziko aj
mastnej ponuky, lebo ten ľudský výkrik
ju nenechal ľahostajnou.
Ako sa príbeh skončil? Dobre. Polícia aj
záchranári zúfalého človeka na konci síl
našli. Prebrali ho lekári do svojej odbornej starostlivosti.
A sociálne siete si žijú ďalej svojim životom. „Influenceri“ na nich parazitujú ďalej, ďalej zneužívajú závisť a snahu mnohých biednych ľudí podobať sa životným
štýlom smotánke a ich blahobytu.
Lenže, po sociálnych sieťach lietajú aj
volania o pomoc. Vďaka tým ľuďom, ktorých zaujíma v dnešnej dobe aj toto. Osud
iných a nie iba vlastný profit, hoci pod
akými krásnymi názvami a rečičkami.
Zdá sa mi naozaj málo zaujímať sa iba
o to, kto v čom jazdí, kde býva, s kým
chodí, kde je práve na dovolenke a kde
práve merajú policajti. Cítim
vďačnosť voči tým ľuďom,
ktorí si všimnú aj čosi viac.
Ktorým ide o viac ako iba
o seba. Určite sú aj okolo vás, len si ich treba
všimnúť! Hoci aj na
tých sociálnych sieťach...

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

žulové hroby každého druhu

ZDARMA

0907 451 324 - 0948 611 784

AUTORIZOVANÝ
PREDAJCA A SERVIS

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

302 620
• pomníky

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

CELÝ ROK!
NAJLEPŠIE CENY PO
ORADENSTVO
P
,
Ž
TÁ
N
O
M
J,
A
ED
PR

• obklady

STRECHY

AKCIA

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

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

WWW.STRESNA-KRYTINA.COM

GS DOM s.r.o. STRECHY- Plechová
strešná krytina, betónové škridly,
pálené škridly, klampiarske výrobky
- ohýbanie plechov, strešné fólie a
strešné doplnky, strešné okná a
odkvapové systémy SKLADOM

Inzerujte v najčítanejších
regionálnych novinách

nemecké plechy
so zárukou až 50 r.

Kontaktujte svojho
obchodného zástupcu:

strešné okná

jeme aj
u
gsdombardejov@gmail.com
č
e
p
z
Zabe
stu
e
b
z
a
u
i
likvidác GS DOM s.r.o., BARDEJOV, ŠTEFÁNIKOVA
(SMER POPRAD, OPROTI FIRME HERSTEK)

0905 719 137

57-0044

strešné okná

61_0060

REGISTRAČNÝCH
POKLADNÍC

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

0944 274 620 • 0944

PRI OBJEDNANÍ HROBU:

61_0054

CENY

SLEDUJTE NÁŠ FACEBOOK: BARDEJOVSKO - SVIDNICKO - STROPKOVSKO
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61_0067

Alebo naopak. Ale postupne. Sociálne siete nám zaplavili hlupáci, ktorí si myslia,
že majú vplyv. Zistili, že parazitovať sa dá
aj exhibicionizmom. Ukazujú sa v luxusných autách, na luxusných dovolenkách,
v luxusnom odeve. S umelými úsmevmi a
umelým chrupom. A dali si meno influenceri. Akože majú vplyv, ovplyvňujú. Naši
podnikatelia im na to letia, veď prečo nie
reklama zadarmo, tí zahraniční ich vyhadzujú z dverí s odkazom, nech si svoje
zábavky láskavo hradia z vlastného. Naši
asociáli – od slovného významu „nemajúci ohľad na sociálne záujmy iných“, zaplavujú naše sociálne siete iba z tých najegoistickejších pohnútok. A hlupáci im na to
letia. Sledujem niektoré tieto komunikačné kanály. Zbieram a triedim informácie.
Minule mi prišla správa s otázkami –
čo robiť, ak pisateľka má obavu, že si
na sociálnej sieti prečítala čosi, čo znelo
ako volanie o pomoc. Výkrik zúfalého
človeka, ktorý už nevidí žiadne riešenie.
Nuž čo robiť – kontaktovať políciu a záchranárov. Po chvíli prišiel povzdych v
zmysle - „záchranári ma informovali, že
neopodstatnený výjazd ma môže vyjsť až
na 1700 eur.“ No môže. Neoprávnených
požiadaviek na výjazd je naozaj veľa. Tak
– informovať políciu, má prostriedky a
spôsoby, ako overiť IP adresu, podľa GPS

7
POLITICKÁ INZERCIA

TEL.: 0911

www.strechybj.sk

52 51 52

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

61_0070

PREDAJ STREŠNÝCH KRYTÍN

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

VEĽKÁ JESENNÁ
VEĽKÁ
JARNÁ AKCIA
AKCIA
MTD SMART 46 SPBS

STIHL FS 38

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

4v1

169€

149€

334€

KROVINOREZY STIHL

269€
NOVINKA

339€

679€
Záhradný traktor
CUB CADET OHV 439 cm3
Výkon: 12,7 HP
motor s tlakovým
Prevodovka: Hydrostat
mazaním
Záber: 92cm, 2 nože

2749€

2249€

HYDROSTAT

1879€
61_0040

2049€

STUDNÍ do 13 m
VŔTANIE STUDNÍ

HĽADANIE VODY

0905 186 889, www.kopaniestudni.com

Realizujeme

61_0058

STROJOVÉ
POTERY
A OMIETKY

bj19-18_strana-
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Zemné výkopové práce

Zemné výkopové práce

STROJOVÉ KOPANIE

85-0052

61_0122

finančná ochrana

+ mulčovacia sada
a ťažné zariadenie
zdarma

CUB CADET LT2 NR92

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

Dovoz zdarma
PIESOK - ŠTRK
KAMENIVO - ZEMINU
PLOTY A MÚRY
Z GABIÓNOV

Mobil: 0948 300 988

61-0067

61_100

699€

66-0086

0905 638 627

Nebojte sa ! volajte

Máte DLHY ?

Bojíte sa úžerníkov,
súdov aj dražby ?

52-0062

Tel: 0903 704 242

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

399€

HYDROSTAT

624 467

Kúpim

BDR 581 STELLA
GARDEN

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

STIGA ESTATE 3084 H

www.jarotile.sk

zlaté šperky, strieborné
príbory, tácky
zlaté mince, bankovky
a filatelistické zbierky

STIGA COMBI 48 SQB

VYROBENÉ NA SLOVENSKU

OKNÁ, ŽALÚZIE,
SIETE PROTI HMYZU
Predaj, montáž, oprava
tel.: 0907

od 199 €

4v1

MEX

Benzínový vyžínač
Výkon: 0,65kW/0,9k
2 - MIX motor
Hmotnosť: 4,2 Kg

8
DOMÁCNOSŤ

L
ako
na iACNEJ
nter ŠIE
nete

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

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

109 cm

82 cm

4k smart

smart

249,

00
,
9
6
3

A+

Energetická
trieda

00

299,00
WHIrLpooL
BLF8001
kombinovaná
chladnička a+
229/111L

JVC LT32VF52
Smart FullHD LED TV 32“/82 cm

SamSung ue 43nu7192
4K Smart LeD TV 43“/109 cm

SMArT LED, 81cm, Full HD,DVB-T2/S2/C, H.265/
HEVC, 3×HDMi, 2×USB, SCArT, LAN, Bluetooth, WiFi

4K Ultra HD Smart tv, tunery:DVB-T2/C/S2, Wifi, LAN,
Bluetooth, HDMi: 3, USB: 2

a+, chladnička 228L,
mrazák 111L,
Hl.38 dB,
188,5x59,5x64 cm

1300 ot.
1000 ot.

A+

6 kg

Energetická
trieda

A+++

6 kg

A+++
Energetická
trieda

00
,
9
7
2
WHirLPooL AWE 66610
práčka A+++, 6kg, 1000ot

59,

00
,
9
39

19,
PHiLiPS HC3510
strihač vlasov

90

ECG ErT10850
chladnička A+ 73/8L

a+, 73l + 7l mrazák, sklenené police,
48x83,8x56 cm

14,90

90

Ultragliss Diffusion, 2000 W, parný
ráz 90 g / min., odvápňovací systém

90

rEMiNGToN MB050
Aku strihač fúzov a ochlpenia

el.strihač od 0,5 mm do 23 mm, 100% vodotesný, Lithiová batéria
umývateľné čepele, sieťová
hrebene 1,2,4,6 mm,
prevádzka
Až 60 minút prevádzky
Použité ilustračné foto.

00
,
9
19
orAVA WMo-510
práčka A+, 1000 ot, 5kg

A+, 1000ot/min. 5kg, jednoduché
ovládanie, 59.7x84.5x49.7 cm

650 W

TEFAL FV2545
naparovacia žehlička

34,

Energetická
trieda

2500 W

29,
prístroj na výrobu perlivej vody

00
,
9
2
1

En.tr. A+++-10%, 1300 ot.min.,6 kg
Soft opening, veľký LCD displej
parný program, FuzzyLogic, odložený štart
TimeManager®, filter, invertor motor so
zárukou 10 rokov

2000 W

SoDa Stream Jet WHIte
výrobník sódy

A+

5 kg

eLectroLux eWt 1366HgW
práčka A+++, 6kg, 1300 ot/min

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

90

Energetická
trieda

1000 ot.

orAVA Hr-103 hriankovač
650 W, 7-teplotných stupňov,
aut.vypínanie

9,90
pHILIpS
BHD001
sušič vlasov

1200 W, 2 stupne
teploty a rýchlostí

22,90
ECG EV2510
elektrická dvojplatnička
2500 W, plynulá regulácia,
bezpečnostný vypínač

49,

orava K-231
loknovacia kulma

KrUPS KP100B31
Dolce Gusto Piccolo

kávovar na kapsule, tlak 15Bar,
príprava teplých a studených nápojov

44,90

90

ECG MTM2070
mikrovlná rúra

Naparovacia kulma na vlasy 700 W, 20 L, 6 úrovni výkonu,
premení vaše rovné vlasy na rozmrazovanie,
krásne kučery
časovač 30min

Ponuka platí od 6. 5. 2019 do 25. 5. 2019 alebo do vypredania zásob.

bj19-18_strana-
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39,90

14,90
eta 1348
pilník na chodidlá aKu
Výdrž akumulátora
až 60 minút, integrované
svetlo
www.makos.sk

Makos

9
DOMÁCNOSŤ

339,90
HecHt 548SWe motorová kosačka
s pojazdom a el.štartom
eLeKtIcKÝ štart - iba kľúčikom, objem:
135cm3, výkon: 2,4kW, záber 46cm
hmotnosť: 35,6 kg, kôš: 60L

9,
rybárske Fish

2,

HecHt 135BtS
motorový krovinorez

2-taktný, obsah 33 cm3, deliteľná hriadeľ,
výkon 1,5HP, hmotnosť 6,5kg
súčasťou balenia je ramenný popruh,
strunová hlava, kovový kotúč

Happy green
Hojdačka Strippy ii

7,99
panvica mooD 25cm
na volské oká

miska nerezová
german 21cm

1,49 2,99

5,99

Sušiak záhradný na bielizeň
40m

1200W, 3,4kg, plynulá regulácia otáčok, dvojstupňová
prevodovka

hviezdicová,
2,4 mm, 15m

1000 W, záber: 32 cm, výška
zdvihu: 25-55 mm, kôš: 35 l

BrILanz

3,99

99

HecHt 1112
príklepová vŕtačka

HecHt
struna

HECHT 1000
elektrická kosačka

90
,
19

s poduškou o hrúbke 6 cm,
nosnosť 220kg

Dóza 4L s viečkom
36x26,5x5,5cm

49,90

90
,
9
5

99

KreSLo

37,

99,90

2,49

99

WHam

cLeanex

kôš na bileizeň
71L

štipce na prádlo silikón
Maxi 20ks

89,

metla ciroková
5x šitá veľká

3,99

90

Súprava nerezového
riadu Anett 10D

99
,
6

Box s vrchnákom 10L
Hobby rattan

ošatka oválna
26*13,5*9cm rattan

Drogéria za výborné ceny

1,

69

Savo

20 PD

700 ml

500 ml

BrEF

0,

99

čistič kuchyňa/kúpeľňa, 500 ml; WC čistič, 700 ml
j.c.: 1,414/ 1 l
j.c.: 3,380/ 1 l

paLmoLIve

sprchovací gél 250 ml
j.c.: 0,436/ 100 ml

SyoSS

2,69

šampón na vlasy 500ml
j.c.: 0,538/ 100 ml

3,

99

prací prášok 20 PD
j.c.: 0,200/ 1 PD

500 ml

250 ml

1,09

arIeL

WooLIte

5,

1,69

Deo 150ml
j.c.: 1,127/ 100 ml

59

prací prostriedok, 75pD
j.c.: 0,080/ 1 PD

150 ml

nIvea

,17 ks

8 ks - 0

75 PD

tento

papier toaletný 2vrs. 8ks
j.c.: 0,174/ 1 ks

1,99

Deo stick 50ml
j.c.: 3,980/ 100 ml

BeL

Maxipack 4/58, 3/66, 2/76
j.c.: od 0,131/ 1 ks

0,99

odličovacie tampóny 70ks
+20%; j.c.: 0,012/ 1 ks

ZADARMO DOPRAVA - u nás zakúpených výrobkov

bj19-18_strana-

pamperS

84 ks

50 ml

axe

1,

9,99

39

9

75 ml

oDoL

0,69

Zubná pasta 75ml classic
j.c.: 0,920/ 100 ml
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PRÁVNIK RADÍ/ SLUŽBY
Dlhy a bezpodielové spoluvlastníctvo
manželov

RS ekonomik s.r.o.

DANE a
Radovan Gal
ÚČTOVNÍCTVO Stanislava Galová

0907 727 206

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

jednoduché účtovníctvo mzdy a personalistika
podvojné účtovníctvo daňové priznania

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

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

POŽIČKY BARDEJOV

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

85_0037

ZABEZPEČÍME:

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

85-0019

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

TALESA S.R.O., RADNIČNÉ NÁMESTIE 20, BARDEJOV
- VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA
- SPRACOVANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ
- PERSONÁLNU A MZDOVÚ AGENDU
- PORADENSTVO

INZERÁ
KTORÝ T,
PREDÁVA

85_0318

obmedziť dohodou manželov. Preventívnym riešením však môže byť zúženie alebo zrušenie BSM.
Zúžením alebo zrušením BSM dochádza k vylúčeniu alebo obmedzeniu
majetku, z ktorého by mohli byť budúce pohľadávky veriteľa len jedného
z manželov uspokojené. Zúžením BSM
je určenie vecí, ktoré v prípade ich nadobudnutia nebudú spadať do BSM,
ale do výlučného vlastníctva jedného z manželov alebo do podielového
spoluvlastníctva. Dohoda, ktorou si
takto manželia zúžia BSM musí mať
formu notárskej zápisnice. Manželia
si však nemôžu zúžiť rozsah BSM tak,
že vylúčia z BSM veci, ktoré nadobudli
za trvania manželstva a zároveň pred
zúžením BSM. Pri uzatváraní dohody
o zúžení BSM je potrebné myslieť na to,
že takáto dohoda je voči tretím osobám
a veriteľom účinná len vtedy, ak im je
známa. Na druhej strane zrušenie BSM
možno dosiahnuť výlučne rozhodnutím súdu, pričom zrušením zaniká
BSM dňom nadobudnutia právoplatnosti súdneho rozhodnutia.

0905 719 137 - 0907 727 206

85_0002

V súvislosti so vznikom bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej
len „BSM“) a jeho existencie za trvania
manželstva sa vynára otázka spôsobu uspokojovania dlhov oboch alebo
len jedného z manželov. O spoločné
záväzky oboch manželov pôjde vtedy,
ak obaja manželia vystupujú vo vzťahu
k veriteľovi v pozícii dlžníkov. V zmysle
zákona platí, že manželia zodpovedajú
za spoločné záväzky spoločne a nerozdielne. Vzhľadom na to, sa môže veriteľ
domáhať uspokojenia svojej pohľadávky z majetku patriaceho do BSM.
Vyvstáva otázka, čo ak vystupuje ako
dlžník len jeden z manželov.
Môže sa stať, že jeden z manželov
uzavrie napr. zmluvu o pôžičke, a to bez
vedomia druhého manžela. V zmysle
zákona môže byť pohľadávka veriteľa
len jedného z manželov, ktorá vznikla
za trvania manželstva, pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do BSM. Z uvedeného vyplýva,
že na to, aby mohlo dôjsť k uspokojeniu
pohľadávky veriteľa, ktorú ma tento len
voči jednému z manželov, zo spoločného majetku oboch manželov, musí byť
splnená jediná podmienka. Touto podmienkou je, že daná pohľadávka vznikla za trvania manželstva. Pritom nie je
podstatné, či o tomto záväzku manžela
druhý manžel aj vedel. Toto zákonné
ustanovenie nie je možné vylúčiť alebo

Bardejovsko-Svidnícko
- Stropkovsko

0905 719 137
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TORNO, s.r.o. Jiráskova 15 - Bardejov, citroen@torno.sk, www.citroen.sk
Tel: +421 (54) 472 56 42 - Mob: +421 907 963 081
Obrázky vozidiel sú ilustračné.
Obrázky vozidiel sú ilustračné.
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61_0022

JUMPY FURGON
JUMPY FURGON
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AUTO - MOTO, SLUŽBY

HĽADÁTE

ZAMESTNANCA?
inzerujte u nás

85_0323

0905 719 137

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

bj19-18_strana-

+421 903 385 843
www.pali-transport.sk
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PRENÁJO
M AUTA
NA DOVO
LENKY

85_0236

regionpress.sk
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0905 719 137 - 0907 727 206

Inzerujte v najčítanejších
regionálnych novinách

Nedostávate vaše
obľúbené noviny
do schránky?

bardejovsko@regionpress.sk
Kontaktujte svojho
obchodného zástupcu:

sieť 39
regionálnych
novín

0905 719 137
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PRENÁJMEM
2-izbový byt.
na Vinbargu
0903 638 935
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SPOLOČNOSŤ/ INZERCIA

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

0907 727 206

0905 719 137

61_0011

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Tel:

VÝHODNÉ
PLATOVÉ
PODMIENKY

VIDOSA s.r.o. príjme do TPP

PRÁCA
PRE KAŽDÉHO v ČR

KRAČÍR/KY

OPERÁTOR VÝROBY
VODIČ VZV
ELEKTRIKÁR
ZVÁRAČ

práca v BJ, jednosmenná prevádzka
víkendy sú voľné

mzda: 520 EUR
Nástup: IHNEĎ
Tel.: 0948 642 522

61_0125

spoločnosť

CALL CENTRUM: 0905

552 537

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

8. mája si pripomíname 74. výročie skončenia druhej svetovej vojny v Európe

Sloboda je dar, ktorý si treba vážiť
Najstrašnejšia vojna v dejinách
ľudstva, trvajúca dlhých 2 194 dní,
sa začala 1. septembra 1939 útokom vojsk nacistického Nemecka
na Poľsko a skončila sa jeho bezpodmienečnou kapituláciou pred
predstaviteľmi protifašistickej koalície 8. mája 1945.

Posledné výstrely druhej svetovej vojny zazneli až 12. mája 1945 pri Slivici a
Milíne. V severnej časti Juhoslávie bojovali nemecké vojská ustupujúce do Rakúska ešte aj 15. mája 1945. Definitívny
koniec druhej svetovej vojny nastal podpísaním bezpodmienečnej kapitulácie
Japonska na americkej bitevnej lodi v
Tokijskom zálive dňa 2. septembra 1945.

Svet zničujúci konflikt

Do druhej svetovej vojny sa postupne
zapojilo viac než šesť desiatok štátov, v
ktorých žilo približne 80 percent vtedajšej svetovej populácie. Priama bojová
činnosť zasiahla územie až 40 štátov
sveta. Bojovalo sa v Európe, severnej
Afrike, Atlantiku, Oceánii, južnej a juhovýchodnej Ázii. Do armád bojujúcich
krajín bolo zaradených asi 110 miliónov
ľudí. Počas šiestich rokov jej trvania
zomreli a utrpeli zranenia desiatky milióny ľudí. Ani 70 rokoch po jej skončení
neexistujú presné a všeobecne akcepto-

vateľné čísla obetí, ale podľa najnovších
údajov v nej zahynulo asi 60 miliónov
ľudí (približne 1/3 strát tvorili vojaci a
2/3 civilisti). Zo súhrnného počtu obetí
pripadá približne 83 percent na príslušníkov štátov protifašistickej koalície a 17
percent obetí na obyvateľov mocností
Osi a ich Spojencov. Najväčšie straty,
takmer 27 miliónov vojakov a civilistov,
utrpel vtedajší Sovietsky zväz.

Na zlej strane

Do vtedajšieho vojnového diania
aktívne zasiahla aj dobová Slovenská
republika, ktorej armáda sa ako prvá
ocitla na fronte po boku Wehrmachtu,
a to už 1. septembra 1939 pri napadnutí Poľska. O rok a pol neskôr potvrdilo
vojnové spojenectvo Slovenskej republiky s nacistickým Nemeckom vyslanie
slovenskej armádnej skupiny s 50 689
mužmi do ťaženia proti Sovietskemu
zväzu. Po účasti vo vojne proti Poľsku a
zapojení sa do vojny proti Sovietskemu
zväzu Slovenská republika 12. decembra
1941 vyhlásila vojnu Spojeným štátom
americkým a Veľkej Británii. Vojaci slovenskej armády tak od začiatku druhej
svetovej vojny do jej posledných dní na
európskom bojisku, okrem územia svojej vlasti, pôsobili na území terajších desiatich krajín, a to Poľska, Ukrajiny, Bieloruska, Ruska, Moldavska, Rumunska,

Foto: VHÚ-VHA Bratislava
Maďarska, Rakúska, Talianska a Česka.
ustupujúce nemecké vojská.

Slováci prejavili antifašizmus

Slováci a príslušníci národností žijúcich na území Slovenska sa však
tiež významne zapojili do bojov proti
nacistickému Nemecku a jeho satelitom od prvých dní vojny, a to rôznych
bojiskách. Bojovali nielen v československých vojenských jednotkách sformovaných v zahraničí, v povstaleckej 1.
čs. armáde na Slovensku a v domácom
partizánskom hnutí, ale aj v armádach
iných štátov protifašistickej koalície, či

bj19-18_strana-
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v hnutiach odporu na území okupovaných krajín. Československé vojenské
jednotky vytvorené v zahraničí sa zúčastnili bojov v Poľsku a vo Francúzsku,
podieľali sa na protivzdušnej obrane
Veľkej Británie, na bombardovacích náletoch spojeneckého letectva na Nemecko a ním okupované územia, bojovali v
severnej Afrike a Sýrii. Na východnom
fronte bojovali v mnohých operáciách,
a počas oslobodzovania územia Československa mali významné miestovo Východokarpatskej, Východoslovenskej,
Západokarpatskej, Ostravskej a Pražskej operácii.
(ib)

85_0321

61_0121

- suchá mokrá pedikúra
- pedikúra pre diabetikov
- vykonávaná zdravotnou sestrou
- AJ U VÁS DOMA
- Partizánska 6 (pri Bocianom hniezde)

85_0318

0917 496 963

14
POLITICKÁ INZERCIA/ ZAMESTNANIE

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

61_0089

FALSTVA hľadať spásu vo fašistických
politikoch. To je celé. Stačí robiť úprimnú
politiku s ľuďmi a pre ľudí.
Na záver. Potom, ako Najvyšší súd
dal de-facto Kotlebovi okrúhlu pečiatku
na to, že môžu ďalej bez strachu šíriť po
Slovensku fašistické myšlienky a hlásať
nenávisť voči všetkým Rómom, som sa
rozhodol pre svoj osobný protest - oddnes budem robiť intenzívnu kampaň pre
dobrého Róma na našej kandidátke - Petra Polláka. Budem vyzývať ľudí, aby na
protest voči slovenskému fašizmu volili
človeka z osady. Ktorý sa nevzdal, vyštudoval a dnes je deťom v osadách pozitívnym vzorom.
Ukážme spoločne krúžkom pre Petra Polláka (číslo 3 na našej kandidátke),
že sme hrdí na svojich
predkov, ktorí sa v
SNP odvážne postavili fašistickému
zlu. Ukážme krúžkom pre Peťa, že
netrpíme predsudkami a vieme oceniť
dobrých a pracovitých
Rómov. Spojme sa
za dobrú vec!

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

61-0018

„Cigáni do plynu“. „Šesť miliónov
zabitých Židov v
koncent račných
táboroch je len rozprávka.“ „Cigáni sú
menejcenná rasa.“
To je pár výrokov kotlebovcov, ktoré v posledných rokoch vypustili zo svojich úst.
Mnohí z nás si povedali, že takú stranu
treba bez milosti zrušiť. Súd však rozhodol inak ... a mnohí sa nazdávajú, že preto, lebo Kotleba Ficovi vo veľa veciach veľmi poslúžil, a preto mu Fico nezrušenie na
súde za odmenu vybavil.
Nebol som zástanca ich zrušenia,
lebo by ich to len a len posilnilo. Myslím
si, že Kotlebu a jeho nebezpečné myšlienky musíme poraziť v čestnom boji vo
voľbách, nie nejakými súdnymi skratkami. To však neznamená, že máme pred
očividným fašizmom rezignovať. To znamená, že každý politik, ktorému úprimne záleží na tom, aby fašizmus plíživo
nerozťahoval svoje nebezpečné chápadlá
po Slovensku, by mal oddnes vyhrnúť rukávy, vyliezť zo svojej bubliny či kaviarne
a začať konečne riešiť skutočné problémy,
ktoré ľudí na Slovensku trápia.
Ak ľudia uvidia reálny záujem svojich politikov o ich život, nebudú ZO ZÚ-

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

Kotleba, fašisti a dobrý Róm

Prijmeme

KUCHÁRA/
KUCHÁRKU

do reštaurácie

85_0324

0907 694 611

VÝROBA PIVNÝCH SUDOV
Ledeč nad Sázavou, ČR
Nástup ihneď ! PRÁCA PRE MUŽOV!

Cactus Restaurant&Grill prijme

POMOCNÚ SILU
DO KUCHYNE

Náplň práce: zakladanie a odoberanie materiálu do a zo stroja,

ohýbanie a tvarovanie, razenie loga a kódov, tlakovanie
sudov, lakovanie, balenie a expedícia.

Turnusy: 14 dní v práci, 7 dní voľno, 12 hodinové zmeny
Ubytovanie: zabezpečené v rodinných domoch ZDARMA
Stravovanie: zabezpečené na pracovisku, príspevok na stravu
Mzda: od 1000€ do 1300€ v čistom/ mesačne/ práca na TPP
Podmienka: ukončené stredoškolské vzdelanie

bj19-18_strana-
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Životopisy posielať na office@cactus.sk.
Bližšie info na tel. 054/4880147
alebo emailom.

www.cactus.sk

85_0327

+ 421 944 045 999

mzda: 3,00 - 4,00 € / brutto/ hod.
pracovný čas: pon-pia/ 8hodín/ deň

61_0124

Kontakt: + 421 949 300 345

práca vo výdajni jedla,
čistenie zeleniny, umývanie riadu,
na TPP, dohodu,
nástup možný ihneď.
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ZAMESTNANIE

RENEWAL AGENCY S.R.O.

Spoločnosť HUDOS s.r.o. vypisuje

Pri štepnici 1, 085 01 Bardejov

výberové konanie
na obsadenie funkcie

PRÍJME ĽUDÍ DO NEMECKA AJ
BEZ ZNALOSTI NJ NA POZÍCIE

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

ruský jazyk

Požiadavky na uchádzača:
aktívna znalosť ruského jazyka, iný jazyk vítaný
Ponúkaný plat: 800 € brutto + variabilná zložka

TOP
PRA

COV

U
PON

NÉ

KY

Žiadosť so štrukturovaným životopisom posielajte poštou alebo
e-mailom. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.
Priemyselná 1455/5, 085 01 Bardejov
Tel.: 054 / 4860012, Fax: 054 / 4860086
E-mail: sekretariat@hudos.sk www.hudos.sk

Firma LEGATUS EU príjme do prace na TPP
v Nemecku zamestnancov na pozíciu:

85_0040

INFORMÁCIE NA TEL. Č.:

MANAŽÉR LOGISTIKY

61_0019

- SKLADNÍK ...........9,79 EUR
- VZV, RETRAK ...........9,79 EUR
- OPERÁTOR VÝROBY ..9,49 EUR

- SKLADNÍK (Komis, Picker), kde je prax vítaná, znalosť NJ nie je nutná.
samozrejmosťou. V prípade ak pozná program SAP automatiky uprednostnený
ak nie, zaučíme na naše náklady. Pri tejto pozícii je plat netto 1 800,00 € plus
možnosť nadčasov.
- OPERÁTOR VÝROBY V TLAČIARNI znalosť NJ aspoň základy a všetko
ostatné zaučíme ak je chuť pracovať, čo je aj podmienkou. Mzda sa pohybuje
od 9,00€ / hodina netto záleží od pozícii.

SKLADNÍK
V MRAZÁKU

Všetký tieto pozície sú vhodne len pre mužov. Bližšie informácie podávame len
vážnym záujemcom a to pri osobnom kontakte, ktorý si môžeme dohodnúť
telefonický na tel.: 0918 398 197 alebo e.mail.: t.cejka.lager@gmail.com,
kde môžete zaslať aj Váš životopis.

85_0027

ZAMESTNANCI MAJÚ ZABEZPEČENÉ UBYTOVANIE,
KTORÉ HRADÍ FIRMA V PLNOM ROZSAHU.

- 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 €

PRÁCA V ČR
na pozície:

Prijmeme

FYZIOTERAPEUTA,
85_0241

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

REFERENT OBCHODU

Ubytovanie zabezpečené.
TEL: 0908 914 180, 0905 218 177
www.konstrukter.sk

- OPERÁTOR VÝROBY: 800 - 1000 €/ netto
- VODIČ VZV: 900 - 1100 € / netto
- PRÁCA S POČÍTAČOM

nástup ihneď.
Informácie na
t.č.: 0911 680 018.
CIMBAĽÁK s. r. o.,
Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
prijme pracovníka do TPP na pozíciu:

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:

é
(príjem tovaru, štítkovanie) - nutné stredoškolsk
to
€/net
100
900-1
itou:
vzdelanie s matur

85_0322

Pri tejto pozícií je čistý mesačný príjem 1 500,00 € plus príplatky.

- VEDÚCI SKLADU ( Schiechtleiter) znalosť NJ nutná , ovládanie PC je

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

PRACOVNÍK BALIČKY

0905 719 137
Kaviaren v BJ kúpeĽoch
prijme

PRÍJMEME ADMINISTRATÍVNU

HĽADÁTE

PRACOVNÍČKU

ZAMESTNANCA?
85_0284

Viac informácii nájdete na www.energospolsk.sk

regionpress.sk

S NEMECKÝM JAZYKOM

inzerujte u nás

0905 719 137

bj19-18_strana-
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0948 952 320

85_0328

0915 938 771

61_0113

NA POLOVIČNÝ ÚVÄZOK
3€ V ČISTOM

61-0018

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

BRIGÁDNIKA/-ČKU

Firma ENERGOSPOL prijme do TPP
jednotlivcov alebo partie na pozície:
INŠTALATÉR / VODÁR / KÚRENÁR
Plat: od 5,00 €/ hod. + odmeny
alebo na tel. čísle 0908688739.

HRUBÁ MZDA: 520 EUR
+ ÚKOL DO VÝŠKY 300 EUR

DO TPP 3,50€ V ČISTOM
+ VARIABILNÝ DOPLATOK

61-0018

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

Nemáte prax? Radi VÁS zaučíme!

PRACOVNÚ SILU

HRUBÁ MZDA: 520 EUR
+ OSOBNÉ HODNOTENIE OD 100 EUR
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600 000
Stannah

52-0050

85 0026

0800 162 162
www.stannah.sk

 
 

DREVENÉ
OBKLADY

��
��������������������
hľadá Skladníkov s VZV
do nemeckého mesta Regensburg

Ponúkame:
stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
hodinová mzda od 9€ netto, hodinová mzda za prácu nadčas je 10€ netto
nástup možný ihneď
Požadujeme:
prax na VZV
znalosť anglického alebo nemeckého jazyka
vlastné auto výhodou
34-0080

85_0773

DOVEZIEM

85_0319

0915 863 227 - 0911 168 982

Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

bj19-18_strana-
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sk
info@konstrukter. - 0905 218 177

Tel.: 0908 914 180

85-0005

www.perodrazka.sk

TATRANSKÝ PROFIL, ZRUBOVÝ
OBKLAD, DLÁŽKOVICA,
TERASOVKA, LIŠTY A ÚCHYTKY
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OPERÁTOR VÝRO
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BARDEJOVSKO
SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO

Týždenne do 31 000 domácností
STANICA

Najčítanejšie regionálne noviny

BILLA

Slovenská 18 (areál SAD), Bardejov

MAKOS

ODLET: KOŠICE

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

ALBÁNSKO***+, all inclusive
27.06. - 04.07.2019 = 637,10 €
ŠPANIELSKO****, all inclusive
19.06. - 26.06.2019 = = 588,60 €
MALORKA***+, all inclusive
08.06. - 15.06.2019 = 600,60 €

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

85_0326

ODLET: BRATISLAVA

CENY SÚ KOMPLET BEZ ĎALŠÍCH PRÍPLATKOV.

BULHARSKO - Slnečné Pobrežie***+,
all inclusive - 16. 06. - 23. 06. 2019 = 432 €
BULHARSKO - Zlaté Piesky***, all inclusive
22. 06. - 29. 06. 2019 = 462 €
RODOS****, all inclusive
18. 06. - 25. 06. 2019 = 614,60 €
KRÉTA***, all inclusive
15. 06. - 22. 06. 2019 = 650 €
KALÁBRIA****, ultra all inclusive
26. 06. - 03. 07. 2019 = 682,60 €
TURECKO*****, all inclusive
16. 06. - 23. 06. 2019 = 596,30 €

ZATEPĽOVAČOV
MURÁROV
PLAT: 7,00€/hod.

tel.: 0917 393 957

85-0167

Príjmeme na prácu v SR

Bardejovsko-Svidnícko
- Stropkovsko

OPRAVÍM VÁŠ
POČÍTAČ

Preinštalovanie Windows
Prečistenie a opravy

BJzel19-18_strana- 1

85_0329

0903 539 712

85_0311

Aj u Vás doma

2
ACN/ SLUŽBY, STAVBA

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

InzercIa

Jaroslav Geci
0905 719 137
Mgr. Daniela Lazurová 0907 727 206
Distribúcia:
Jaroslav Geci
0905 719 137
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTrIBúcIa (31.000 domácností)
Mestá-obce (každý týždeň): Raslavice, Tročany, Janovce, Kobyly,
Kľušov-Šiba, Richvald, Kružľov,
Gerlachov, Malcov, Lenartov, BJ.
centrum, BJ družba, BJ vinbarg,
BJ za Rajom, Kurov, Bardejovská
N.V., Dlhá lúka, Zborov, Smilno,
Sivdník , Stropkov, Giraltovce, Rokytov tarnov, Mokroluh, Marhaň,
Kračunovce, Kurima, Beloveža, Tisinec, Bokša, Komarov, Hrabovec,
Sveržov, Gaboltov, Hertník, Nižná
Polianka, Lukov, Snakov, Hrabske, Mihaľov, B.Zábava, Hažlín,
Harhaj, Porubka, Brezov, Lascov,
Andrejova, Lukavica, V.Voľa, Rešov, Fričkovce, Osikov, Becherov,
Stebník, Hankovce, Vyšný Orlík,
Bartošovce, Duplín-Stročín

celosvetovej organizácie ACN. Už viac
ako 70 rokov ACN pokračuje v tejto
duchovno-charitatívnej činnosti a
prostredníctvom osvety, modlitby
a konkrétnych projektov podporuje v súčasnosti vyše 5300 projektov
ročne v takmer 150 krajinách sveta. Túto pomoc po páde komunizmu
zakúsilo vo veľkej miere aj Slovensko,
pri obnove svojich cirkevných štruktúr
a rozvoji pastoračnej činnosti.
ACN sa zasadzuje obzvlášť za
kresťanov, kdekoľvek sú prenasledovaní, utláčaní alebo kde sa ocitli
v materiálnej núdzi. Aktuálne uskutočňuje nadácia ACN prioritné projekty v ťažko skúšaných krajinách, ako
napr. na Blízkom Východe – v Iraku,
Sýrii, Južnom Sudáne, Stredoafrickej
republike, Venezuele, v ázijských krajinách ako Čína, Indonézia, Mjanmarsko, kde Cirkev trpí ako náboženská
menšina alebo je diskriminovaná.
„Oni sú skúšaní vo viere, my sme skúšaní v láske,“ zhrnul misiu ACN jej
zakladateľ páter Werenfried.
Viac sa o nadácii
ACN, aktuálnych projektoch a možnostiach
ich podpory dozviete
na: www.acn-slovensko.
org

87-0008

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Už od svojich počiatkov poskytovala
Cirkev pomoc ľuďom v núdzi. Charita
je pre Cirkev nielen istým druhom dobročinnosti, ale patrí k jej prirodzenosti.
Spolu s ohlasovaním Božieho slova
a vysluhovaním sviatostí, je pomoc
núdznym prejavom jej podstaty. Cirkev
však takisto sama často naliehavo potrebuje pomoc, predovšetkým v krízových oblastiach, kde je prenasledovaná, utláčaná, trpí vojnou, prírodnými
katastrofami alebo hmotnou núdzou.
V 21. storočí nemôže stále asi 200
miliónov ľudí na svete slobodne
praktizovať svoju vieru. Základné
právo na náboženskú slobodu nie je
zaručené vo viac ako 80 krajinách sveta. V týchto krajinách praktizovanie
viery a vydávanie evanjeliového svedectva o ľudskej slobode a dôstojnosti
často hraničí s mučeníctvom.
Dobročinnosť, ktorá pramení z viery a pomáha rásť človeku na ceste k
Bohu, je najhlbším poslaním pápežskej nadácie ACN - Aid to the Church in
Need (Pomoc trpiacej Cirkvi). Korene
ACN siahajú do obdobia konca druhej
svetovej vojny, kedy milióny ľudí bolo
vysídlených a národy tak veľmi potrebovali odpustenie a zmierenie. Vtedy
holandský kňaz, premonštrát P. Werenfried van Straaten cez konkrétnu
pomoc utečencom a duchovnú službu zmierenia poukázal na silu žitého
evanjelia. Jeho činorodosť a nápaditosť
boli počiatkom „Kirche in Not“, dnes

61_0039

Stöcklova 20
BarDeJOV
bardejovsko@regionpress.sk

0905 719 137 - 0907 727 206

duchovný asistent ACN

0944 181 438
0949 418 689

Stropkov

vyskovepracebj@gmail.com
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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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
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85_0318

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
Lc
MT
Or
PB
PD
zV
zH
za

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

85_0022

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

0949 812 555
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západné Slovensko
BV
Bz
DS
Ga
Hc
KM
LV
Ma
nr
nz
PK
Pn
Sc
Se
TO
Tn
TT
zM

+ zárubňa
+ kľučka
9,00€
od 11

LEZECKOU TECHNIKOU

Svidník

Bardejov

Komplet
dvere

NÁTERY STRIECH
VÝŠKOVÉ PRÁCE

» P. Martin Mária Barta

85_0047

redakcia:

Pomoc skúšaným vo viere

Bardejovsko-Svidnícko
- Stropkovsko

0905 719 137 - 0907 727 206
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Najpredávanejšie
BETÓNOVÉ PLOTY
na Slovensku
0918 217 665

27-0017-21

SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO

85_0235

BARDEJOVSKO

3
ZA ŽIVOT/ STAVBA, DOMÁCNOSŤ

Novodobá šikana

projekty stavieb
pre stavebné povolenie
návrh pasívnych domov
rozpočty, stavebný dozor

Inteligencia stavieb
www.hrdarchitekti.sk
BardComp s.r.o.
Hurbanova 22
Bardejov

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

STAVEBNÉ PRÁCE
VÝKOPOVÉ PRÁCE
MINIBÁGROM

0944 012 681, 0949 166 455

79-0166

» Mária Raučinová, Fórum života

KOMPLETNÉ

61_0036

výpočtová technika
registračné pokladne
software
E - shop

tel. 0948 718 078

85_0928

staviame vzorový “smart home”

85_0102

ných a morálnych zásad, paradoxne práve
tí, ktorí zastávajú dhodobo historicky platné princípy a nenechajú sa len-tak ovplyvniť najmodernejšími málo overenými
trendmi. Dogmatici, konzervy, zadubenci
či iné nálepky si vyslúžia, lebo vraj nejdú „s dobou“. Provokáciou sa šikanujúci
usilujú vyvolať u verejnosti tento dojem,
aby mohli potom ľahko zaútočiť zosmiešňovaním. Obeť sa chytí a už netreba viac
vysvetľovať, diskutovať k téme. Podstata
témy je takpovediac zhodená zo stola.
Pravda je, že zosmiešňovanie môže
byť veľmi účinný spôsob formovania, ale
i manipulácie verejnej mienky. Zosobnené zosmiešňovanie sa v poslednom čase
stalo takmer metódou volebnej kampane.
Spravodajské weby sa predháňajú šťavnatými sarkazmami v grafickej podobe. Bez
toho, aby som menovala, posúďte sami,
kam až dospela táto šikana.
Samozrejme, sú aj oveľa horšie formy
útokov na strany a politikov, nie som ani
advokátom ich chýb a prešľapov. Chválim,
ak sa v médiách uverejní fundovaná argumentácia a protinázor. Je to znak slobody
vyjadrenia. No predsa v mene ochrany
života a ľudskej dôstojnosti bránim právo
každého na česť. Toho, s kým súhlasím,
i toho, s kým nesúhlasím. A pravidelné zacielené ponižovanie, hoci formou zábavy,
hraničí s prenasledovaním a zastrašovaním a nahlodáva aj najodolnejšie charaktery.

61-0002

O šikanovaní sme si zvykli hovoriť väčšinou v súvislosti so školskými zariadeniami, s kolektívom či pracoviskom, resp.
vieme, že sa vyskytuje aj v domácnosti.
Novodobé komunikačné prostriedky, žiaľ,
dávajú ešte väčší priestor šikane cez internet či sociálne siete. Sme neraz svedkami
až agresívneho obťažovania, sexuálnych
útokov, nadávok a diskriminujúceho nenávistného jazyka, tzv. „hate speech“. No
nemusí ísť vždy len o tieto výrazne tvrdé
formy. Verejný priestor sa postupne zapĺňa
aj ľahkými formami šikany. Jednou z nich
je zosmiešňovanie. Koho zosmiešnime,
nemusíme s ním už diskutovať ani argumentovať. Jednoducho zostane vylúčený
z normálneho dialógu. Stane sa terčom,
na ktorom sa už len zabáva.
Samozrejme, humor sa vždy považoval za úspešný spôsob kritiky. A bolo
to tak dobre. Najmä v časoch totality nás
duchaplný humor a jemné inteligentné
narážky na zle fungujúci systém, ktoré
sa dali vyčítať medzi riadkami, psychicky doslova držali nad hladinou. No dnes
v demokratickej (i keď nedokonalej) spoločnosti sa už nedá hovoriť o neslobode
a teda jedinej dovolenej forme vzbury.
Dnes sa zosmiešňovanie stalo denným
programom zostreľovania nielen politikov, ale aj celých skupín a spoločností s istým názorom. Ak ide o opakované, pravidelné jednostranné satirické zacieľovanie,
možno v skutočnosti hovoriť o šikane.
Šikanovaní sú v súčasnosti predovšetkým ľudia tradičných postojov, pev-

Komplexné projektové a inžinierské služby
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RADÍME/ ZÁHRADA, STAVBA

Psychiatria mýtov zbavená

Inzerujte v najčítanejších
regionálnych novinách
Kontaktujte svojho
obchodného zástupcu:

0905 719 137, 0907 727 206

0949 812 555

» Miško Scheibenreif

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

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

0905 719 137

bardejovsko@regionpress.sk

sieť 39
regionálnych
novín

PLASTOVÉ
OKNÁ
A
DVERE
0949 812 555

85_0047

GARÁŽOVÉ
BRÁNY

61_0105

Nebojte sa! Ak ste sa dostali do
situácie, z ktorej aktuálne nevidíte
východisko a svet sa vám zdá čierny
a surový, verte, že vždy je cesta ako
prekonať prekážky a závažné životné
okolnosti. Dnešná doba je mimoriadne turbulentná a na piedestál sa tlačia
veci ako úspech, kariéra a mamon. Sociálne siete nám predstavujú povrchnosť a lesk ako štandard. Je to však
rovnaký mýtus ako strach z psychiatra. Zdravý ľudský organizmus s čistou
hlavou dokáže reagovať na tieto zmeny veľmi konštruktívne, ak ho spoločne pomôžeme uzdraviť.
Nehanbite sa! Ambulancia psychiatra je intímnym miestom, kde je
na prvom mieste vaše zdravie a príbeh. Odhoďte predsudky , pretože
ide o vás a vaše duševné, tiež fyzické
zdravie. Aj v prípade duševných ochorení je najdôležitejšia prevencia a osveta. A snaha
ako pacienta, tak aj psychiatra, dosiahnuť zdravú myseľ a východisko
z problémov, ktoré majú
vždy riešenie.

85_0047

Návšteva psychiatra nemusí byť
nepríjemná a ponižujúca záležitosť.
Aj keď stále pretrváva v časti verejnosti názor, že ak niekto navštívi tohto
špecialistu, musí byť isto blázon. Našťastie, vďaka osvete v oveľa menšej
miere ako tomu bolo v minulosti.
Psychiatrická ambulancia pomáha pacientom s nesmiernym množstvom duševných ochorení. V prvom
rade dobrý psychiater pacienta počúva a pýta sa otázky, ktoré pacienta
aj jeho dovedú ku koreňu problému.
V prvom rade sa totiž musí dostať
k podstate pacientovej smutnej nálady, nepohody či rozrušenia. Tento proces nie je krátky a prebieha v komornej
atmosfére. Mýty o starých, apatických
a vyhorených psychiatroch sú vďaka
recenziám pacientov stále viac minulosťou.
Až po dôkladnom a podrobnom
rozhovore psychiater pristupuje k liečbe, ktorá sa neopiera iba o lieky. V prípade sezónnej depresie či reaktívnych
porúch, ktorých podstata sa dá efektívne odstrániť, ukazuje pacientovi
jednoduché kroky na zlepšenie vzťahov, zvýšenie zdravého sebavedomia,
či dosiahnutiu vnútorného pokoja
a pohody.

0905 719 137 - 0907 727 206
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INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

tel.: 0950 499 156

0907 727 206

OBNOVA STRIECH

61_0011

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

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

BEZ DEMONTÁŽE!

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

Slovenská firma

NON STOP lin

0944 720 9ka
32
t 20 ROČNÁ ZÁRUKA
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
min. záruka 20 rokov

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
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LábÁytRkuSnaTmieVruO
SVTýrO
oba n
.../
, kuchyne a iné
/vstavané skrine a okolie
Bardejov

0901 713 995

85_0215

Ponúkame:

5
ZAUJALO NÁS/ POLITICKÁ
INZERCIA
ZAUJALO
NÁS

Štefánik nebol iba významná súčasť suchých politických dejín Európy

Pozoruhodné záľuby malého veľkého muža
V sobotu štvrtého mája uplynulo ku. Je to jedna z najkrajších erotických
presne 100 rokov, čo tragicky zahynul
slovenský astronóm, fotograf, vojen- slovenským aktom.
ský letec, brigádny generál ozbroje„Národu sa nedáva, len žobráných síl Francúzska, diplomat a polikovi, národu treba obetovať.“
tik Milan Rastislav Štefánik.

Fotograf

„Blúdim vo svete sám a smutný, moje jediné šťastie je, že sa
stanem užitočným.“

na vysvedčení štvorku. V jeho múzeu
v Košariskách môžete vidieť kartotečnú
skriňu, na ktorej je prvý šuplík označený ako Mont Blanc. Vždy mal pri sebe tabatierku, ale na rozdiel od iných mužov
v nej nenosil tabak, ale lieky. Odjakživa
mal totiž problémy so žalúdkom. Ovládal osem cudzích jazykov a doslova precestoval celý svet (okrem Antarktídy),
hoci na výber mal iba loď alebo vlak.

Určite je vo verejnosti málo známa
jeho fotka z Tahiti, kde sa ľahko opiera o
palmu, do pol pása nahý. Štefánik však Astronóm
ešte v roku 1910 nafotil aj nahú TahiťanŠtefánikova astronomická kariéra sa
„Ja s udivením hľadím do
tiež rozvinula na Tahiti, ktoré miloval
vesmíru a snažím sa určiť v
ňom súradnice mojej duše.“
pre čisté nebo, na ktorom sa dali nádherne sledovať hviezdy a planéty. Práve
„Vzdycháme, že život je krátky
tam sledoval Halleyovu kométu preliea súčasne ním ľahkomyseľne
tavajúcu cez Slnko. Chcel tam dokonca
mrháme.“
vybudovať slovenskú kolóniu a otvoriť
továreň na výrobu gombíkov z kokosových orechov. Počas siedmich rokov Milovník
podnikol expedície za úplným zatmením Slnka do Španielska, Turkménska, álne mal šesť priateliek, samozrejme, nie
Brazílie a Oceánie.
súčasne, ale postupne a všetky boli tmavovlasé. V júni 1919 sa mal Štefánik ože„História a zdravá logika
niť s markízou Giulianou Benzoniovou,
ukazujú, že čo je zhnité, nemá
ktorá ho nežne nazývala „malý Slovák“.
trvania.“
Nestalo sa a Giuliana sa už nikdy nevydala, až do roku 1986, kedy zomrela, zostala
slobodná. O Štefánikovi povedala: „Na
Horolezec
Štefánik mal síce chatrné zdravie a svete žijú zázrační ľudia, ba priam magicslabú telesnú konštitúciu, no najvyšší kí. Majú dar od Boha meniť skutočnosť na
štít Európy Mont Blanc zdolal celkovo krásny sen a, naopak, sen na nekonečnú
(ib)
Foto zdroj: Archív SNK 6-krát! Pritom z telesnej výchovy mal reťaz čarovných príhod.“

Štefánik – horský turista
Foto zdroj: Archív SNK

Málo známe fakty

M. R. Štefánik vystúpil šesťkrát
na Mont Blanc.
Hovoril ôsmimi jazykmi.
Jeho priateľmi boli T. G. Masaryk,
Vavro Šrobár, J. G. Tajovský, ale
i čínsky cisár.
Priatelil sa tiež s kanibalským
kmeňom.
Pochádzal z 12 detí.
Vlastnil knižnicu s tisíc knihami.
Trpel chronickými bolesťami
žalúdka.
Meral len 160 cm a obúval si
topánky s veľkosťou 2,5.

covnej sily v Európe nie je možné nahradiť prílevom
nekvalifikovaných migrantov z Afriky či arabských
krajín. Predstava povinných kvót na prijímanie migrantov prirodzene vzbudzuje odpor a nedôveru občanov Slovenska a ďalších krajín v politiku EÚ. Je to
absolútne neprijateľné, požadujeme lepšiu ochranu
vonkajších hraníc EÚ a riešenie problémov migrácie
v krajinách, kde vzniká. Uchovanie kresťanských
tradícií ako základu kultúrnej identity v našej spoločnosti pokladáme za principiálny prvok domácej
politiky.
Program našej strany plne reflektuje to, že základom spoločnosti má byť tradičná rodina postavená
na manželskom zväzku muža a ženy, ako to zakotvuje aj Ústava Slovenskej republiky. Absolútna väčšina slovenského obyvateľstva odmieta uplatňovanie
rôznych liberálnych rodových ideológií a liberálnych
rodových experimentov, ktoré pripúšťajú napr. manželstvá homosexuálnych párov, resp. adopciu detí
týmito pármi, čím rozkladajú tradičnú rodinu.
Európska únia musí vo väčšej miere
rešpektovať tradície
a
verejnú
mienku
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v jednotlivých národných členských štátoch, musí
sa vrátiť k pôvodnej predstave EÚ ako spoločenstva
suverénnych národných štátov, ktoré z dôvodu najmä
efektívnej hospodárskej spolupráce spájajú svoje sily
a účelne a uvážlivo presúvajú časť svojich kompetencií do Bruselu. Pokladáme za neprípustné, keď bruselské elity začínajú suverénnym zvrchovaným štátov vnucovať vlastné videnie sveta a vlastné riešenia,
ktoré však značnej časti krajín nevyhovujú.
To sa týka aj sankcií proti Rusku, ktoré doposiaľ
nič nevyriešili, ale oslabujú hospodárstvo krajín EÚ.
Týka sa to najmä východoeurópskych krajín, ktoré
s Ruskom tradične obchodovali vo väčšom rozsahu
než tie západné. Podobne namietame aj závery bruselských inštitúcií, v tom aj Európskeho parlamentu,
ktorý pravidelne prezentuje svoju rusofóbne postoje,
že Rusko je pre Európu nepriateľ. Rusko treba vnímať
kriticky tam, kde je to opodstatnené, ale pre Európu
je Rusko predovšetkým partner, s ktorým je treba aj
partnersky rokovať. Nesmieme zabudnúť, že to bolo
práve Rusko, kto zachránil počas 2. svetovej vojny
východoeurópske slovanské národy, ale aj ďalšie národy, pred hrozbou genocídy.
V Európskom parlamente sa chce NÁRODNÁ
KOALÍCIA zaradiť do politickej skupiny reprezentujúcej vyššie uvedenú konštrukciu Európskej únie ako
spoločenstva suverénnych národných štátov.
NÁRODNÁ KOALÍCIA ponúka kvalitnú kandidátku, zastúpenú odborníkmi zo všetkých oblastí
verejného života. Volebnými lídrami NÁRODNEJ KOALÍCIE sú Peter TOMEČEK, skúsený regionalista, predtým poslanec NR SR a
župan Trnavského samosprávneho kraja,
Anton MARTVOŇ, právnik a vysokoškolský
pedagóg, predtým poslanec NR SR a Slavomír
HARABIN, stredoškolský pedagóg, synovec
prezidentského kandidáta Štefana Harabina.

49-0042

Vážení čitatelia, dovoľte nám predstaviť politickú
stranu NÁRODNÁ KOALÍCIA. Nie sme novou stranou.
Vznikli sme v roku 2015 s cieľom vytvoriť priestor pre
spojenie roztrieštených národných síl. Po výraznom
omladení v priebehu rokov 2018 – 2019 NÁRODNÁ
KOALÍCIA programovo reagovala na vývoj vo svete i v
Európe, ale aj na zmeny nálad a postojov občianskej
verejnosti v Slovenskej republike.
Nie sme zástancovia zrušenia Európskej únie,
ani odchodu jednotlivých krajín z EÚ. Britský brexit
pokladáme za hraničnú a nešťastnú situáciu, ktorá
však naznačila, že Európska únia v súčasnej podobe
stratila dôveru značnej časti obyvateľstva krajín EÚ a
mala by prejsť reformou. Pokladáme za dôležité nezakrývať problémy, reálne hodnotiť a riešiť stav Európskej únie.
Napriek existencii podporných kohéznych
fondov rozdiely medzi slabšími a silnejšími regiónmi
EÚ ďalej narastajú. Množstvo kvalifikovanej pracovnej sily odchádza z ekonomicky menej rozvinutých
krajín do tých vyspelejších, vyľudňujú sa celé územia. Len zo Slovenska odišlo za lepšie platenou prácou do vyspelejších západných krajín 300 tisíc ľudí,
čo je viac než 20% práceschopného obyvateľstva.
To je exodus, ktorý je príznačný aj pre ďalšie nové
členské krajiny EÚ. Kapitál prichádzajúci z vyspelých
krajín do tých menej rozvinutých prináša najčastejšie
len manuálnu prácu pri montážnych linkách, za nízke mzdy, s nízkou pridanou hodnotou.
Vplyvom nevyváženej agrárnej politiky
vo väčšine nových členských krajín došlo
k masívnej redukcii poľnohospodárskej
výroby, keď podiel domácej produkcie na
vnútornom trhu klesol na 40 – 50 %, samozrejme v spojení s výrazným poklesom
pracovných miest. Tento stav nesmieme
ďalej pripustiť. Odliv kvalifikovanej pra-

Objednávateľ: NÁRODNÁ KOALÍCIA, Račianska 1571/66, 83102 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 42359741
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EURÓPSKE PENIAZE MAJÚ SLÚŽIŤ
ĽUĎOM A NIE OLIGARCHOM
Žije v Starej Ľubovni, no napriek tomu sa mu podarilo zorganizovať
desaťtisícové protesty v Bratislave. Aj vďaka nim dnes sedí Ladislav
Bašternák vo väzení, kde si odpykáva trest za daňové podvody.
Na začiatku bola pre mňa snaha zmeniť život a pomery
v rodnom meste k lepšiemu. Po štúdiu na Prešovskej
univerzite som sa vrátil do Starej Ľubovne a založil
som občianske združenie, s ktorým sa nám podarilo
naštartovať opravu ciest či výstavbu detských ihrísk.
Od aktivizmu som postupne vstúpil aj do regionálnej
politiky, pretože len tak môže človek zlepšovať vecí
ešte viac. Za svoj najväčší úspech v pozícii mestského
poslanca považujem zákaz hazardu. Denne totiž vidíme
následky závislostí: rozpadnuté manželstvá, rodiny bez
strechy nad hlavou, ale aj násilie a krádeže. Príležitosti,
ktoré vedú ku gamblerstvu, sa nám podarilo obmedziť.
Takto sme pomohli mnohým rodinám. Moje aktivity
som postupne zameral aj za hranice regiónu, z ktorého
pochádzam. V lete 2016 som bol hlavný organizátor
mnohotisícových protestov pred komplexom
BONAPARTE,vktorombývaRobertFico.Eštedonedávna
bol Bašternákov komplex symbolom arogancie moci a
výsmechu privilegovaných podvodníkov obyčajným
ľuďom. Vďaka našej neúnavnej snahe a odhodlaniu
desiatok tisíc ľudí, ktorí chodili na protesty celé leto,

spravodlivosť zvíťazila a Ladislav Bašternák si už
odpykáva svoj trest. Za posledných 7 rokov sa mi spolu
s Igorom Matovičom a Veronikou Remišovou podarilo
odhaliť niekoľko veľkých korupčných káuz. Aj prácu v
Európskom parlamente vidím ako príležitosť pomôcť
Slovensku a jeho obyvateľom. Európske peniaze sú
aj naše. Ak skončia vo vreckách oligarchov, ľudia z
nich nebudú mať žiadny úžitok. Žiadne nové cesty,
vlaky, opravené nemocnice či školy. Tak ako doteraz,
aj po zvolení za europoslanca budem dôsledne strážiť
čerpanie a najmä zmysluplnosť využívania európskych
peňazí. Prospech z nich musia mať všetci ľudia. Len
ak budú platiť jasné pravidlá pre všetkých rovnako,
dokážeme u ľudí zvýšiť dôveru v Európsku úniu.

MICHAL ŠIPOŠ
krúžkujte č.2

NEMÔŽEM MLČAŤ, KEĎ EXTRÉMISTI
POCHODUJÚ EURÓPOU

Je dôkazom toho, že na vrchol sa dá dostať, aj keď väčšina nad vami
už zlomila palicu. Pôsobí v medzinárodných tímoch a učí na vysokej
škole. Sú za ním výsledky, ktorými sa nemôže pochváliť väčšina jeho
predchodcov.
Pochádzam z Levoče a napriek tomu, že som vyrastal v
prostredí najnižších sociálnych vrstiev, dnes pomáham
tým, čo to najviac potrebujú. Počas pôsobenia vo vysokej
politike sa mi podarilo presadiť niekoľko kľúčových
projektov. Zaviedol som programy predškolského
vzdelávania, obmedzili sme hazard pre ľudí, ktorí
poberajú sociálne dávky a som autorom projektu
rómskych občianskych hliadok. V súčasnosti pôsobím
ako vysokoškolský pedagóg a projektový manažér. Som
členom národných a medzinárodných tímov, ktorých
cieľom je zvýšiť zamestnanosť a zlepšiť vzdelávanie
sociálne slabších a dlhodobo nezamestnaných.
Rozhodnutie kandidovať v májových eurovoľbách
má pre mňa ešte hlbší zmysel. Už nemôžem
byť ticho. Extrémisti dlhodobo tehličku po
tehličke rozoberajú náš spoločný európsky
dom. Európsku úniu musíme zachrániť
a postupne odstraňovať jej nedostatky.
Radikáli a extrémisti využívajú nálady
ľudí a klamstvá, aby získali moc a

obycajniludia.sk

www.

OLANO INZERCIA MISO PETER.indd 1

30.04.19 15:17

BJzel19-18_strana- 6

031190060

PETER POLLÁK
krúžkujte č.3

rozbili rokmi budovaný úspešný projekt. Nebojím sa
im postaviť zoči-voči. Namiesto ich nenávisti, ktorú šíria
a podnecujú, potrebuje Európa spoluprácu a vzájomný
rešpekt. Hnutie Obyčajných ľudí je od svojho vzniku
postavené na antikorupčnom pilieri a túto zásadu
budem presadzovať aj v Bruseli. Eurofondy nemôžu byť
prostriedkom korupcie, ale rozvoja európskych regiónov.
Chcem chrániť záujmy Slovenska, pretože všetci sa tu
musíme cítiť bezpečne, žiť v pokoji a prosperite.
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predseda strany
SPOLU - Občianska demokracia

390 EUR

1090 EUR

30 ROKOV NA TRHU

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_0034

» Miroslav Bebllavý

SPOLU - občianska demokracia, Koperníkova 47, 82104 Bratislava, IČO: 51313901

logickou voľbou. Hoci sme každý trochu
iný, záleží nám na Slovensku ako pevnej
súčasti Európy. A najmä chceme Slovensko, ktoré bude skutočne európske, s
európskou životnou úrovňou, nemocnicami, potravinami aj cestami.
Vážime si, že ľudia oceňujú spájanie.
Naša koalícia sa v prieskumoch umiestnila ako najsilnejšia opozičná sila. Našou cestou je sústrediť sa miesto hádok
na to, čo je pre ľudí užitočné. Prinášame
program, riešenia a špičkových ľudí,
ktorí nám umožnia od prvého dňa vo
vláde poctivo pracovať a sľubované zmeny naozaj urobiť.
Zlodeji vo vládnych limuzínach sa
radi po voľbách dohodnú, ako si opäť
rozdeliť funkcie a naše spoločné peniaze. Rovnako veľkou hrozbou sú aj
extrémisti, ktorí majú silné reči, ale v
skutočnosti ničomu nerozumejú a neponúkajú žiadne riešenia. Práve preto musíme držať spolu. V SPOLU dobre vieme,
že úspech vo voľbách nestačí. Ako nás
učí povesť o Svätoplukovi, byť pripravený vládnuť znamená vedieť spolupracovať a spojiť sa.

33-0017

Príbeh o prútoch
kráľa
Svätopluka
pozná každý. Deťom
o nich rozprávame
už v školských laviciach s ponaučením, že spájať sa oplatí.
Synovia neposlúchli, každý z nich chcel
byť panovníkom a ríša sa rozpadla. V
dnešnej slovenskej politike sa tiež každý
malý prútik tvári, že je veľký strom a nepotrebuje spolupracovať. Podľa toho to
aj vyzerá. Ani tisíc rokov nestačilo, aby
sa politici poučili.
Pritom nás viac spája než rozdeľuje.
Keď sa na cestách po Slovensku rozprávam s ľuďmi a potom diskutujem s politikmi, zo stretnutí si prinášame podobné
príbehy. Ľudí trápi, že sa nevedia dostať
k lekárom. Mladé rodiny bojujú o vlastné
bývanie a miesta pre deti v škôlke. Prácu
majú, ale často za mzdu, ktorá neumožňuje dôstojný život. Obchádzanie pravidiel poznajú dôverne. Často sú nútení
za seba platiť zamestnávateľovi odvody,
alebo časť platu dostávať rovno na ruku.
Bez istoty, že s peniazmi môžu rátať aj o
mesiac.
Naše riešenia sa môžu líšiť, ale musí
nás spájať vôľa pomôcť ľuďom na Slovensku žiť dobrý a pokojný život. V krajine, ktorá odmeňuje poctivosť a prácu. S
touto myšlienkou sme zakladali stranu
SPOLU - občianska demokracia. Koalícia
s Progresívnym Slovenskom do európskych volieb 25. mája bola preto pre nás

85_0316

Musíme sa spojiť pre Slovensko
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REDAKČNE SLOVO, POLITICKÁ INZERCIA / ZDRAVIE
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

Ponúkame
61_0071

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

85_0160

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

NATIERAČ
STVO
MALIARS
TVO
- NÁTERY S
TRIECH
- NÁTERY V
O VÝŠKACH
mobil: 094
0 954 513
Za prijate
ľnú cenu

85_0314

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

85_0038

PO CELEJ SR

85_0284

KUNDREX

NIVELAČNA
HMOTA 5-30MM
7,49 EUR/ks

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

0948 428 208
OBRÚBNIK
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85_0276

SILIKÓNOVÁ OMIETKA
25 KG BIELA 29,99 EUR
85_0274

0918 228 906

NA TENT
O TÝŽDE

Ň

61_0120

tel.: 0918 896 779

A
K
CIA
T
I
H
Ý
V
O
EN
C
jedine u nás

NEREZOVÉ
ZÁBRADLIA
fb: Svetnerezu.eu

STAVEBNINY

Kacvins
kéh
1238/14 o
085 01,
Bardejov

