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BARDEJOVSKO
SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 31 000 domácností

KÚPIME VAŠE AUTO
0919 142 033

Volajte na tel.

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

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

61-0004

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

Nátery
striech

Veterná 3719, Bardejov

0915 157 647

www.kerex.eu
0915 280 480

NOMITO

61_0012

PREDÁM DREVENÉ
ZRUBOVÝ PROFIL
A DLÁŽKOVICU

85_0079

61_0079

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

1

179
EUR

PALETA

85_0367

EUR

PALETA

www.ckrebeka.sk

CK Rebeka,
PARTIZÁNSKA 45

0915 154 585

ULTRA LAST MINUTE

0907
923 974
OBKLADY,
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10 dní pri mori odchod z BJ

NOVOTNY ANDREJ

DOVOZ ZDARMA
0910 570 430

RUF BRIKETY

Bulharsko - Primorsko,

AUTOŠKOLA

KEREX BJ,s.r.o., Priemyselná 3003 (budova SNAHY), Bardejov

RAŠELINOVÉ
BRIKETY

Leto- Slnko - more

začiatok kurzu

0907 923 874

DOVOZ V CENE!

TEL.: 0950 754 847
MAIL : kravetskolia@ukr.net

25.06.2019

Nad Extratechom, Bardejov, pri SAD
asnomito@gmail.com

TERAZ

NA ZIMU UŽ

MASÁŽE,
AKUPRESÚRA,
REFLEXNÁ
TERAPIA,
SHIATSU-JAPONSKÁ
TERAPIA

NA NOVEJ ADRESE
V KÚPEĽ̌ŇOVOM ŠTÚDIU
PONÚKAME:
- obklady, dlažby, sanitu
- grafické návrhy
- dopravu tovaru
- rekonštrukcie kúpeľní

PRIPRAVTE SA KVALITA

dopredaj voľných izieb

Nina** a Sissi** - 120 m od pláže
termíny: 28.6. - 9.7.2019,
7.7. - 18.7.2019
cena:od 202,-€ - dopredaj izieb
Temenuga** - hneď pri pláži
*rodinné izby s výhľadom na more 3 + 1
28.6. - 9.7.2019
cena 219,-€ dopredaj
*2 lôžkové izby - posledné voľné izby
termín: 7.7. - 18.7.2019
cena 230,- € dopredaj
*Medžugorie - pútnický zájazd
termín: 2 .- 8.9.2019
cena: 210,- € s polpenziou
Chorvátsko, Bulharsko, Turecko,
Taliansko a iné... letecká,autobusová
a individuálna doprava

85_0028

0905 480 575

PELETY
BRIKETY
RUF, RAŠELINOVÉ
BRIKETY

VYŠNÝ ORLÍK (DRUŽSTVO, TRIEDIČKA)

predajné miesto:

48

0917 954 2

BRIKPELL

61_0138

50€ / deň

61-0074

DODÁVKY
61_0140

PRENÁJOM
61_0141

PRIPRAVTE SA NA LETO
- DEPILÁCIA TEPLÝM VOSKOM
- SPOLOČENSKÉ LÍČENIE
- ČISTENIE PLETI PROFESIONÁLNOU
KOZMETIKOU HL IZRAEL
- 0908 278 354 - Stocklova 20, Bardejov

61_0114

Beauty cosmetic SV. & Andrea

BardComp s.r.o.
Hurbanova 22
Bardejov

Klasické a relaxačné
masáže

NOVINKA!

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

v BNV

0948 025 835

hancova.terka@gmail.com

61-0398

156

masáže tváre
3D ultrazvukom
61-0002

0905 186 889, www.kopaniestudni.com

- veľkoobjemové kontajnery
na odvoz a likvidáciu odpadu
- búracie a zemné práce
- netriedený štrk 7€/t
- staré tehly na predaj 0,20€/kus
- výkopovú zeminu 4,5€/t
- ornicu 9€/t
tel.: 0950 499

61_0011

HĽADANIE VODY

PONÚKAME:

STUDNÍ do 13 m
VŔTANIE STUDNÍ

Zemné výkopové práce

STROJOVÉ KOPANIE

85-0052

RS ekonomik s.r.o.
jednoduché účtovníctvo mzdy a personalistika
podvojné účtovníctvo daňové priznania

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

85-0019

DANE a
Radovan Gal
ÚČTOVNÍCTVO Stanislava Galová

T VŠETKÝM, N.O.

DÔSTOJNÝ ŽIVO

Pomôžeme Vám s finančnou podporou pre opatrovateľku na 26
mesiacov. Ponuka platí pre celý Prešovský kraj.
Viac informácii na tel.č.:

0948 733 424.

61_0134

V rámci projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
PONÚKAME OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU PRE
SENIOROV, DÔCHODCOV A ŤZP.

avvauto.sk

www.

61_0028

85_0025

Zemné výkopové práce

2
REDAKČNÉ SLOVO / GASTRO, ZDRAVIE, SLUŽBY

Bj-Vinbarg B/9, Bj-Komenského 46, Kračúnovce 53, Hertník 301,
AKCIA trvá od 2. 6. 2019
do 9. 6. 2019 alebo
Malcov 134, Richvald 179, Koprivnica 133, Bartošovce 116, Gerlachov 133,
do vypredania zásob!!!
Janovce 61, Hervartov 84, Sveržov85, Gaboltov 85,

VELVET JACOBS PERSIL DUO CAPS

CUKOR

MASLO - TRADIČNÉ HELL - ENERGY DRINK

200 g, KÁVA

MÚKA, BABIČKA

300 g, 2 DRUHY, 12 KAPSÚL

3,88€

3,33€

0,66€

0,49€

0,77€

1 Kg, POLOHRUBÁ,

1 Kg, KRYŠTÁLOVÝ

125 g,

BIRELL 0,5 L,

KLASIK, POMELO & GREP

0,66€
VÍNO TOCCATA

INTEGRÁČIK
KAKAO

100 g, CARLA

0,49€

130 g, TVAROHOVÝ KRÉM

0,44€

3 L, BIELE POLOSLADKÉ
OSTROŽOVIČ, 5,55 EUR

1,85€/L

KLOKANKY,
MENTOLKY
90 g,

0,44€

MICHALOVSKÁ TEHLA
100 g,

0,59€
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250 Ml, 2 druhy

0,44€

HANACKA VODKA
0,7 L, 40%

5,55€

85_0044

3
GASTRO, DOMÁCNOSŤ, KULTÚRA
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ZDRAVIE, STAVBA
BARDEJOVSKO
SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO

redakcia:

Stöcklova 20
BarDeJOV
bardejovsko@regionpress.sk

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

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

InzercIa

Jaroslav Geci
0905 719 137
Mgr. Daniela Lazurová 0907 727 206
Distribúcia:
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
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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.

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

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

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

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

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.

■ 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.

SLEDUJTE NÁŠ FACEBOOK: BARDEJOVSKO - SVIDNICKO - STROPKOVSKO
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STAVBA, OKNÁ - DVERE - BRÁNY, INTERIÉR
GARÁŽOVÉ
BRÁNY

Komplet
dvere

+ zárubňa
+ kľučka
9,00€
od 11

0949 812 555

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

UNIVERZAL
- 2x 3bodový zámok

OCHRÁŇTE SVOJ DOMOV!

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
€
AKCIA
430

0949 812 555

TERAZ BETONÁŽ ZÁRUBNE
BEZPEČNOSTNEJ TRIEDY 2 a 3

V HODNOTE 60 €

BD2 OPTIMUM
61_0039

Podľa normy EN 1627:2012

ZDARMA

- 10

670 €

TEL.: 0911

52 51 52

www.strechybj.sk

€
7
1
5

61_0070

PREDAJ STREŠNÝCH KRYTÍN

BD2 MASTER 56 KR

AKUSTICKÉ DVERE
Podľa normy EN 1627:2012

0

A:
OVANI
INANC 30€
F
A
M
4
FOR
cena:
Dvere a 226€
záloh
2€
tka: 10
1. splá a: 102€
tk
2. splá ÝŠENIA!
V
A
N
BEZ

769 €

599 €

1

Deň

MONTÁŽ

tel.: 0918 896 779

OKNÁ, ŽALÚZIE,
SIETE PROTI HMYZU
Predaj, montáž, oprava

Realizujeme
STROJOVÉ
POTERY
A OMIETKY

624 467
Dovoz zdarma
PIESOK - ŠTRK
KAMENIVO - ZEMINU
PLOTY A MÚRY
Z GABIÓNOV

Mobil: 0948 300 988

61-0067

tel.: 0907

61_0122

www.jarotile.sk

• MUŠKÁTY,
surfínie, balkónové kvety
• RUŽE kríkové, popínavé
aj stromčekové
• Tuja SMARAGD živý plot
P11 v.30-40cm len za 1,99EUR/k

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

Kontakt: Mičkova ul. /za ČS Shell/ Bardejov, Predajná doba: po-pia: 8,15-17,00hod. so: 8,15-12,00hod.

bj19-22_strana-
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61_0058

fb: Svetnerezu.eu

61_0120

61_100

NEREZOVÉ
ZÁBRADLIA

61_0105

Všetky typy dverí sú vystavené na našej
predajni (PRÍĎTE SA POZRIEŤ)

www.zahradnecentrum.eu

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

61_0006

AKCIA platí do 15. 6 . 2019

6
ELEKTRO

5. JÚNA
2019
STREDA
SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA PREZENTÁCIU
A PRAKTICKÚ UKÁŽKU VÝROBKOV
NAŠICH PARTNEROV

61_0221

Duklianska 1377

bj19-22_strana-
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ZÁHRADA, MÓDA, GASTRO

AKCIA

ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ
PRÁCE

Viac

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

SŤ
MOŽNO U
NÁKUPTKY
Á
NA SPLÝŠENIA! LEN DO 15. 6. 2019
V
A
N
BEZ
20% lepšie izolačné vlastnosti profilu
- 5 komorový podparapetný profil s tesnením
- teplý rámček v skle (znižuje rosenie okien, zlepšuje izoláciu)

TRAKTORBAGER
a MINIBAGER ZN. CAT

od

v cene:

725 €

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

104

€

€

1500

182

akcia platí pri objednaní prác

SCREEN ROLETY

ŽALUZIE OD

16 EUR/m2

840x1460

226 eur

ŽALÚZIE a ROLETY

SIETE PROTI
HMYZU OD 18 eur/m2

85_0145

vymenených

balkónov ročne

Výmena balkónovej
steny 1.150 € -

151 €

€
2
3
2
€
164

0901 712 616

ako 100

VONKAJŠIE

GARÁŽOVÉ -- VÝKLOPNÉ
SEKČNÉ OD 446 EUR

BRÁNY

- ROLOVACIE

85_0063

1. B.T - 2. B.T - 3. B.T

OD

430 EUR

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

61_0006

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

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
PRI OBJEDNANÍ HROBU:

ZDARMA

žulové hroby každého druhu 0907 451 324 - 0948 611 784

Komplexné projektové a inžinierské služby
61_0054

CENY

85_0102

10 ročná zá
ruka
na HROB

projekty stavieb

ŠUMNÁ
STRECHA

pre stavebné povolenie
návrh pasívnych domov

MICHAL

staviame vzorový “smart home”

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

www.hrdarchitekti.sk

bj19-22_strana-
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tel. 0948 718 078

85_0928

61_0069

Inteligencia stavieb
61_0092

0908 337 893

rozpočty, stavebný dozor

8
DOMÁCNOSŤ, ZDRAVIE

L
ako
na iACNEJ
nter ŠIE
nete

AB

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

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

1000 ot.

1400 ot.

6 kg

8 kg

A++

A+++
Energetická
trieda

Energetická
trieda

249,

00

ELECtroLux EWt 1062IFV
A++ 1000 ot/min 6kg

Fuzzy Logic, odložený štart,
rýchly program, Displej BF LED

449,

99
,
28

00

EtA 0442
Aku vysávač

AEG L7FBE48SC
A+++ 8kg 1400ot/min

A+++ -30%, maximálna náplň: 8 kg
otáčky: 1400 ot/min, displej: LED High
stredný, motor: ÖkoInverter, Time manžér

179,90

na suché a mokré vysávanie

Objem: 99 cm3, výkon: 1,7kW
záber 41cm, hmotnosť: 27kg
kôš: 40L, centrálne nastavenie výšky: 25 - 75mm

orAVA MW-1709
mikrovlnná rúra

700 W, priemer taniera: 255 mm,
časovač 35min

79,90
39,

HECHt 541SW
motorová kosačka s pojazdom

90
,
4
5

HECHt 127BtS
farmársky krovinorez

Hmotnosť : 5,3 kg, obsah : 26 cm3
výkon : 0,7 kW, deliteľná hriadeľ
nož, strunová hlava, popruh

29,

99

HECHt 3415
kalové čerpadlo

max. prietok 11500 l/h.,
výtlak 6,3 m,
príkon 400 W

HECHt 1372
uhlová brúska

710 W, otáčky 12000 ot/min,
priemer 115 mm,
veľkosť uchyt.22,2 mm

Malý chutný golfový kočík
značky Gmini vhodný pre deti
od 6 mesiacov s nosnosťou
do 15 kg

750 W, 0-3000 ot./min,
max.priemer 13mm

59,

PeTITe&mArS
Autosedačka Prime II Isofix

00

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

00
,
9
16

prilba zadarmo

00
,
9
3
2

veľkosti 26“ s rámom z hliníkovej zliatiny, rám AL6061, vidlica Suntour
m3010AL, 18 prevodov, radenie SHImANO reVOSHIFT, V-Brake brzdy SAccON
Použité ilustračné foto.

HECHt 1075
vŕtačka s príklepom

149,00

GMInI kočík športový

MAyo BICykEL xC FIt V + prilba Zadarmo

27,99

99

prilba zadarmo

HArry Bicykel 20“ corky + prilba Zadarmo

prehadzovačka: SHIMAno rD-tZ50, radenie:SHIMAno SL-rS31
počet prevodov: 6

Ponuka platí od 3. 6. 2019 do 22. 6. 2019 alebo do vypredania zásob.
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90
,
9
7

49,90

23,

oBLo stôl záhradný, skladací

90

oBLo stoličká záhradná

180 x 74 x 74 cm, nosnosť 50kg

19,

249,00

90
ArDIS skládacia posteľ

SAnDy

SAMoA záhradná hojdačka

190 x 80 cm, výška matraca 10cm, pre 3 osoby, práškované lakovanie,
pieskovisko/bazénik v tvare mušle bezpečná konštrukcia s kolieskami nosnosť 260kg, vrátane polstrovania

88 x 45 x 50 cm - skladacia

Drogéria za výborné ceny
100 ml

3,99

ADIDAS

AxE

Voda po holení 100 ml
j.c.: 3,990/ 100 ml

200 ml

150 ml

400 ml

1,99

2,39

1,59

1,19

Deo sprej 150 ml
j.c.: 1,327/ 100 ml

GILLEttE

Gél na holenie Seriess 200 ml
j.c.: 1,195/ 100 ml

250 ml

DEnIM

100 ml

FA

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

VEEt

depilačný krém 100 ml
j.c.: 3,490/ 100 ml

2,99

ELSéVE

500 ml

5,99

tablety do umývačky All in One
50ks; j.c.: 0,120/ 1 ks

2,
CLEAnEx

CIF

1,39
28 PD

5,79

1,

prací prášok 20 PD
j.c.: 0,100/ 1 PD

s

PAmPerS

7,

LIntEo

LEnor

aviváž na prádlo 63PD/1,9l
j.c.: 0,044/ 1 PD

0,

99
nIVEA

4,

3 ks

0,99

20 m hliniková fólia
j.c.: 0,050/ 1 m

CLEAnEx

0,33

drátenky kovové 3ks
j.c.: 0,110/ 1 ks

k2r

20 ks

3,49

obrúsky proti zafarbeniu 20ks
na pranie; j.c.: 0,175/ 1 ks

200 ml

šTIPce

0,49

na prádlo 20 ks
j.c.: 0,025/ 1 ks

75 ml

2,29 2,39 0,49

49

SP VP detské plienky 5/48, 4/50, detské vlhčené obrúsky 72/80ks; gél na kúpanie 500 ml, Nutri
3/58; j.c.: od 0,138/ 1 ks
j.c.: 0,012/ 1 ks
sensitive; j.c.: 0,898/ 100 ml

De luxe farba na vlasy
viac druhov

20 ks

2,79

500 ml

72/80 k

ALoBAL

63 PD

99

rEx

gélove tablety na pranie
28 ks; j.c.: 0,207/ 1 PD

99

utierky kuchynské Super Aqua
2ks; j.c.: 0,295/ 1 ks

20 PD

PALeTTe

2,99

20 m

0,59

tEnto

500 ml Mr univerálny
j.c.: 4,980/ 1 l

ArIEL

mop set

SAnytoL

SyoSS

2 ks

2,49

1,99

penové tužidlo 250 ml
j.c.: 0,796/ 100 ml

antiperspirant 150 ml
j.c.: 1,327/ 100 ml

500 ml

krém tekutý 500 ml
j.c.: 2,780/ 1 l

99

1,99

DoVE

šampón 400 ml
j.c.: 0,748/ 100 ml

nIVEA

250 ml

150 ml

3,49

50 ks

FInISH

MItIA

2,99

pánsky sprchovací gél 400 ml pánsky krém 150 ml
j.c.: 0,298/ 100 ml
j.c.: 1,993/ 100 ml

Deo sprej 150 ml
j.c.: 1,060/ 100 ml

400 ml

1,09

150 ml

150 ml

JoHnSon&JoHnSon

detský olej na telo 200 ml
j.c.: 1,145/ 100 ml

ZADARMO DOPRAVA - u nás zakúpených výrobkov

bj19-22_strana-
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ELMEx

Zubná pasta 75ml
j.c.: 3,187/ 100 ml

tEnto

Economy 68m
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Komunikovať dobro

Keď sme oznamovali
koalíciu
SPOLU a Progresívne Slovensko do
eurovolieb, trúfali
sme si na dvojciferný výsledok. Pamätám si, že aj z toho čísla sme boli
poriadne nervózni. Že tieto voľby vyhráme a získame vyše 20% by som vo
februári nikomu neuveril. O to silnejšia bola naša radosť, ale aj vďaka ľuďom, ktorí nám dali dôveru. Výsledky
volieb sú pre nás povzbudením, ale
najmä záväzkom do ešte tvrdšej práce.
Sú to už štvrté voľby v poradí, v
ktorých ľudia jasne ukázali, že chcú
zmenu. A my počúvame. Za SPOLU
budú Slovensko v europarlamente zastupovať Vlado Bilčík a Michal Wiezik.
Dvaja ľudia, ktorí sa na túto prácu pripravovali celý život.

Žiaľ, stalo sa už zvykom, že posolstvá
pápeža Františka sa na Slovensku
príliš necitujú, nepublikujú a už vôbec sa nimi mnohí hodnotovo neriadia, hoci, k rímskej cirkvi sa radi a
často hlásia. Asi sú pre takýto postup
nejaké dôvody. My ich nemáme, v našom vydavateľstve posolstvá svätého
otca nezamlčujeme.
Pápež František vyzval novinárov,
aby sa vyhýbali falošným správam a
upozornil, že „jedna z prvých vecí, co
urobia diktatúry, je umlčanie slobody
médií.“ Za jednu z podstatných vlastností pre kvalitnú službu novinára
pápež označil pokoru. Pápež citoval aj
svojho priameho predchodcu: „Ako povedal Benedikt XVI., neraz - je tendenciou masmédií vytvárať v nás pocit,
že sme stále „divákmi”, ako keby sa
zlo týkalo len iných a akoby sa nám
samým niektoré veci nikdy nemohli
stať. Avšak my všetci sme „aktérmi” a v
tak v zlom ako aj v dobrom naše správanie vplýva na iných- (Príhovor na Španielskom nám., 8. dec. 2009, Insegnamenti V, 2, 672).
„Pokorní novinári, to neznamená
priemerní, ale skôr vedomí si toho, že
prostredníctvom článku, tvítu, priameho televízneho či rozhlasového prenosu
sa dá robiť dobro, ale aj - ak nie ste opatrní a svedomití -, privodiť zlo blížnemu
a neraz i celej spoločnosti. Mám na mysli
napríklad to, ako môžu niektoré „krikľavé“ titulky vytvoriť falošný obraz reality.

NA
ESENCIÁL

33-0017

vzduch a lesy bude chrániť aj z europarlamentu.
V SPOLU veríme, že šťastie praje
pripraveným. Preto sa poctivo pripravujeme – ľuďmi, programom, aj tým,
že hľadáme spojencov. Slovensko
nemá čas na hádky a spory. Musíme
opraviť nemocnice, zlepšiť školy, zabezpečiť skutočnú podporu pre rodiny či umožniť ľuďom zarábať vyššie
mzdy. Niektorí vravia, že sme príliš
ambiciózni. Áno, sme. V tom, čo všetko chceme zlepšiť. Veríme, že o tom
má byť politika. Nie o výhovorkách,
nie o kriku, nie o egách politikov. Má
byť o hľadaní spôsobu, ako problémy
ľudí vyriešiť.
Vieme, že to najťažšie nás ešte len
čaká. Ak chceme zmeniť pomery na
Slovensku, potrebujeme pripravených
ľudí, kvalitný plán a pevné spojenectvá. Preto pokračujeme v koalícii s
Vlado sa Európskej únii venuje Progresívnym Slovenskom do parlavyše dvadsať rokov. Napísal dokonca mentných volieb. A k rokovaciemu
prvú učebnicu o EÚ, z ktorej sa učili stolu opäť pozývame Andreja Kisku.
slovenskí študenti. V Európe je doma Tí, ktorým záleží na Slovensku, musia
a vie, ako využiť príležitosti, ktoré pre držať spolu. Ako vidieť na výsledku
eurovolieb, má to zmysel.
zmy
ysel
ysel.
lepší život na Slovensku ponúka.
Michal Wiezik je ochranár telom
aj dušou. Do europarlamentu ide, lebo
rozumie, že príroda nepozná ľudské
hranice a musíme ju chrániť spoločne.
Beblavýý
V dnešných dňoch úspešne bojuje za » Miroslav Bebl
zastavenie nebezpečných leteckých predseda strany
postrekov lesov. Slovenskú vodu, SPOLU - Občianska demokracia

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

Vyhrali sme! Čo ďalej?

MASÁŽ

S
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7
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U

5
4

85_0012

podpory
zverejnené
na stránke
www.
zelenadomacnostiam
.sk
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Relax u Mariky,
StöckLova 17,
085 01 Bardejov
0915 052 025

» Zdroj: Vatikánsky rozhlas
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Uvedenie na pravú mieru je pri pochybení vždy nevyhnutné, ale nestačí na
prinavrátenie dôstojnosti, zvlášť v dobe,
keď sa prostredníctvom internetu môže
nejaká falošná informácia šíriť až do tej
miery, že sa zdá autentickou. Preto by
ste vy, novinári, mali vždy brať do
úvahy silu prostriedku, ktorý máte k
dispozícii, a odolať pokušeniu publikovať nedostatočne overené správy.“
Pokora novinára má aj priamy súvis s
jeho slobodou, pokračoval pápež:
„Pokorný novinár je novinárom
slobodným. Slobodným od podliehania vplyvom. Slobodný od predsudkov,
a preto odvážnym. Sloboda si vyžaduje
odvahu!“ Pápež tiež vyzval novinárov
na prinášanie aj dobrých správ o dobrých veciach, ktoré často zostanú prekryté negatívnymi správami:
„Pokorný a slobodný novinár sa
snaží hovoriť o dobre, aj keď častejšie je
predmetom správ zlo. To, čo ma v mojej
službe ako biskupa vždy potešilo, je zistiť, koľko dobrého je medzi nami, koľko
ľudí sa obetuje - dokonca hrdinsky - na
pomoc rodičovi alebo chorému dieťaťu,
koľko ľudí sa každodenne venuje službe iným, koľko ľudí podáva pomocnú
ruku namiesto toho, aby sa odvrátili. Pokračujte, prosím, v rozprávaní aj o tejto
stránke reality, ktorá je vďaka Bohu stále
tou, ktorá má väčší rozsah.“
„Komunikovať dobro“ je podľa pápeža Františka imperatívom doby.
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Zbi vrece, nie nevinného!

ŽIACI 9. ROČNÍKA ZŠ -

Asi to nebola náhoda v čase. Cynický vrah, ktorý beštiálne skopal nevinného mladíka na ulici, dostal
smiešnych šesť rokov. Brutálna
vražda sa tak dostala takmer na
úroveň krádeže čokolády v supermarkete.

ZÍSKAJTE ZDRAVOTNÍCKE
VZDELANIE
Štúdium sestry sa vrátilo na stredné školy,
čaká vás stabilné zamestnanie, možnosť
kariérneho rastu, výborné uplatnenie
na trhu práce doma aj v zahraničí.

ČNIA
ŠKY SA USKUTO
PRIJÍMACIE SKÚ
MCOVIA
NA 2019, ZÁUJE
JÚ
.
8
1
K
O
R
O
T
VU
PRIHLÁŠKY
MÔŽU PODÁVAŤ
19
DO 8. JÚNA 20

Mladé dievčatá, študentky marketingovej komunikácie a reklamy na
Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre
sa rozhodli vytvoriť na verejnosti interaktívny priestor pre náhodných okoloidúcich ľudí, kde si mohli doslova vybiť
svoj hnev či potláčanú agresivitu.
V piatok 17.05.2019 sa na Mostnej
ulici v Nitre snažili zaujať a vyprovokovať ľudí možno na prvý pohľad
kontroverznou kampaňou, ktorá mala
poukázať na sociálny problém týkajúci sa (nielen) tejto ulice. Opakujúce sa
bitky a násilie, to je obraz mnohých ulíc
mnohých miest Slovenska. Nejednému
človeku sa už stali osudnými. Cieľom
aktivity študentiek bolo motivovať
mladých ľudí, ktorý v sebe pociťujú
veľa nevybitej energie, aby sa začali
venovať napríklad bojovým športom,
miesto toho, aby sa bili na ulici.

STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA
MILOSRDNÉHO SAMARITÁNA VO SVIDNÍKU PONÚKA
vyhlasuje ďalší termín prijímacieho konania pre školský rok 2019/2020 v
novom študijnom odbore:

5361 M PRAKTICKÁ SESTRA
- 4-ročné štúdium

PRE OSTATNÝCH ZÁUJEMCOV PONÚKAME
EXTERNÉ ŠTÚDIUM V ODBOROCH:

5361 N PRAKTICKÁ SESTRA

- 2-ročné štúdium, podmienka prijatia – maturitné vysvedčenie

5371 H SANITÁR

Rozhodli sa tak na verejné
priestranstvo, kadiaľ prechádza viacero chodcov počas dňa, umiestniť boxovacie vrece. Na zem nakreslili obrysy
ľudí, znázorňujúc tak často tragický
koniec nevinnej zábavy, ukončený bitkou s fatálnymi dôsledkami. Obrysy
doplnili menom a textom:
„Na druhy svet mi niekto pomohol“.
Celú akciu nijako neriadili, neusmerňovali, nechali ju vo voľnom
priebehu, iba dohliadali a čakali, ako
budú ľudia reagovať. Podľa ich vyjadrenia sa ľudia zastavovali, fotili si
interaktívny priestor, mnohí si udreli
do vreca a iní ho doslova a od zlosti až
prehodili. Organizátorky – študentky
zhodnotili, že ľudia sa nad ich hlavnou
myšlienkou kampane: „Zbi vrece, nie
nevinného!“ začali zamýšľať a nie je im
to ukradnuté.
Študentky sa snažili o zmenu postoja a vnímanie ľudí voči tomu, čo
sprevádza nočný život v meste.
Chceli, aby sa ľudia zamysleli nad
možnými hroznými dôsledkami vzrastajúcej verejnej brutality.

STAVEBNÉ PRÁCE MARCEL
rekonštrukcie RODINNÝCH
DOMOV A BYTOVÝCH
JADIER - exteriér a interiér

61_0343

0907 048 782
Príjmeme

PLASTOVÉ
OKNÁ
A
DVERE
0949 812 555

» Foto poskytla Karin Kaducová

ŠTUDUJ U BREISKYCH

KOMPLETNÉ

NÁTERY STRIECH
VÝŠKOVÉ PRÁCE

ČAŠNÍČKU/ KA

PONUKA PRÁCE

16.00 - 18.00 hod.

STI

PRE PANI DO DOMÁCNO

c
Lokalita: okolie Giraltovie
ná, fyzicky
Požiadavky: šikovná, zruč
šoférka.
zdatná, pracovitá, aktívna
e.
Preferujeme pani po 40-tk
9
42 332
Bližšie info na čísle: 0902

KURZY PRE DETI

ANGLIČTINA, NEMČINA, ŠPANIELČINA,
FRANCÚZŠTINA

PRÍPRAVA NA BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM

ANGLIČTINA

PRÍPRAVA NA MATURITU - ANGLIČTINA

Viac o metódach a ďalšie informácie: www.icj-bardejov.com
Marta Breisky: 0907 976 822, 054 474 82 86, breisky@mail.pvt.sk
Jana Vasilišinová: 0948 633 844

bj19-22_strana-
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ANGLIČTINA

ZÁPIS A UKÁŽKY HODÍN

18. a 19. jún 2019

ANGLIČTINA, NEMČINA, ŠPANIELČINA,
FRANCÚZŠTINA

TRADIČNÁ METÓDA

0944 012 681, 0949 166 455

85_0350

PRIAMA METÓDA

STAVEBNÉ PRÁCE
VÝKOPOVÉ PRÁCE
MINIBÁGROM

85_0235

61_0011

na plný úväzok
LEZECKOU TECHNIKOU
do reštaurácie/kaviarne
0944Jiráskova
181 438 12, BJ
Inštitút
cudzích jazykov, GLS,
s penziónom pri
BJ Kúpeľoch.
0949
4182015,
689 2016, 2017, 2018
Najlepšia
jazyková
škola
Slovenska
2013,
2014,
Plat 3,75 €/hod. brutto
vyskovepracebj@gmail.com
tel.: 0950 589 579
+ variabilná zložka

ZÁPIS
NA SEPTEMBER
UŽ TERAZ

(Z podkladov Karin Kaducovej.)

61_0036

adresa: Sovietskych hrdinov 80, 089 01 Svidník
telefón: 054-7880211,
e-mail: szssvidnik@gmail.com, web: szssk.edupage.org

85_0374

- 1-ročné štúdium, podmienka prijatia – výučný list/maturitné
vysvedčeniea

12

0905 719 137 - 0907 727 206

13
INZERCIA

Je čas na glajchu
ku, psa alebo žobráka. Pred sťahovaním do nového domu kotúľala gazdiná
smerom od dverí do stredu izby bochník chleba v snahe zabezpečiť dostatok
a blahobyt, odriekajúc pritom prosbu k
Bohu o požehnanie domu a jeho obyvateľov. Dôležitú úlohu pri stavbe domu
tradične zohrávala vzájomná susedská
výpomoc.
Jedno slovo si však vyžaduje viac
vysvetliť. Ide o slovo glajcha. Je to
pojem, ktorý sa používa pre označenie
najvyššieho bodu stavby vo chvíli, keď
je budova postavená až po strešnú úroveň. Glajcha však môže byť aj výraz pre
stromček či veniec, ktorý sa pripevňuje
na krov alebo na komín. V prenesenom
význame však môže glajcha označovať
tiež dokončenie hrubej stavby.
Ale nielen to. Glajcha je symbol
úspešného ukončenia stavby. Okrem
slávnostne ozdobeného stromčeka je to
aj slávnostná reč, ktorú prednesie na
hostine pri príležitosti ukončenia stavby hlavný tesár. Na hostine by mali
byť prítomní všetci, ktorí sa na stavbe zúčastnili. Súčasťou pocty domu po
jeho dostavaní tiež býva jeho posvätenie miestnym duchovným otcom.
Nech sa vám dobre býva!

KUNDREX

STAVEBNINY
jedine u nás

CENOVÝ

Kacvins
kéh
1238/14 o
085 01,
Bardejov

HIT AKCIA
NA TENT
O TÝŽDE

PLASTOVÝ
OBRÚBNIK
1,77

Ň

EUR/ks

NIVELAČNA
HMOTA 5-30MM
7,49 EUR/ks

0948 428 208
OBRÚBNIK

» red

85_0276

Stavbu rodinného domu by mali
sprevádzať aj určité zvyky, ktoré sú
na jednej strane vyjadrením úcty k
pracovitosti a zručnosti predkov –
remeselníkov a na druhej strane sú
tiež prejavom úcty k minulosti a ku
všetkému dobrému, čo nás naučila.
Tak skúsme.
Na zabezpečenie ochrany budúceho ľudského príbytku sa do základov
prvého rohu (v ktorom mal stáť stôl,
sošky a obrazy svätcov) alebo do základov všeobecne vkladali ochranné
predmety: nádobka so svätenou vodou,
posvätené byliny a mince. Na Orave a
Horehroní sa do začiatku 20. storočia
zachoval aj zvyk vkladať tam na ochranu konskú lebku, na Liptove sklo, na
východe Slovenska chlieb, na mnohých
miestach tiež listinu s údajmi o začatí
stavby.
Pred zastrešením stavby sa na
krokvu pribil stuhami ozdobený zelený máj, niekde sa dohotovenie obvodových múrov, hrubej stavby či krovu
osobitne oslávilo a označilo zväzkom
konárov alebo stromčekom so stuhami
nazývaným glajcha.
Po dokončení domu sa zvyklo nechať v ňom prvú noc prenocovať mač-

voliť. Nevadí. Jednoducho opäť sme sa rozhodli urobiť správnu vec, ľudia nás podržali
a dokázali sme to. Môžeme byť na nás hrdí.
Politika nemôže byť len o populárnych riešeniach, krokoch a rozhodnutiach. Politik musí byť schopný urobiť aj rozhodnutie, ktoré bude ťažké vysvetliť svojim
voličom. My sme ho týmto krokom urobili.
Napriek tomu, že nás mnohí odsúdili, že mi
mnohí napísali nenávistné maily, som na
nás všetkých úprimne hrdý.
Petra som spoznal na jednej debate
na vysokej škole. Ani som na neho dobre nevidel, ale počul som z druhej strany
auly človeka, ktorému veľmi veľmi záleží
na tom, aby deti v osadách mali iný osud.
Hovoril o tom, že ani jedno z nich nemôže
za to, kde sa narodili. Hovoril o tom, že dostať tieto deti do škôlky
je základ, lebo len
tak sa z nich nestanú ďalší poberatelia
sociálnych dávok.
Lebo len tak nebudeme na nich doplácať,
ale budú rovnako ako
my ostatní do štátneho
rozpočtu odvádzať
dane a odvody.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

bj19-22_strana-
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Dobrý úmysel
sa podaril. Peter
Pollák sa stal prvým
rómskym europoslancom, a ja som
patrične hrdý na našich voličov. Chceli
sme ukázať, že naši voliči sú iní, že sú nad
vecou, a že dokážu do Európy za nás všetkých poslať signál, že nie sme rasistická ani
fašistická krajina.
Peter Pollák vyrastal v osade. Veľakrát
mu bolo dávané najavo, že je z menejcennej
rasy. Peter sa tomuto osudu vzoprel, vyštudoval vysokú školu, má doktorát a dnes on
sám učí na vysokej škole. Je to človek, na
ktorého môže byť naša krajina právom hrdá.
Voľba Peťa je však zároveň aj voľba
naslovovzatého odborníka, ktorý dokázal
Európsku komisiu prehovoriť, aby nám poskytla 380 miliónov eur na riešenie rómskeho problému - t.j. aby sme nemuseli platiť nič
z nášho štátneho rozpočtu.
Voľba Peťa Polláka je o odvahe postaviť sa čelom predsudkom. Je to najlepšia
odpoveď slovenským náckom, ktorí opäť hovoria o menejcenných ľuďoch. Voľba Peťa je
šancou vymazať hanbu z úspechu fašistov.
Zároveň platí, že promovať dobrého
Róma na Slovensku body neprináša. Áno,
boli ľudia, ktorí nás kvôli tomu nedokázali
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Spájať sa, či nespájať – to je otázka Je tu sezóna salmonely
Udalosti pred voľbami, i po nich vždy
prinesú viac otázok ako odpovedí.
Myslíme si, že sa poučíme z výsledkov a všetko bude jasnejšie, no opak
je pravdou.
Povolebné interpretácie sa totiž tak
líšia, že len ťažko z nich možno vydedukovať jednoznačnosť pre ďalší politický postup. Azda len mladí voliči,
ktorí nezažili predošlé voľby, sa cítia v
hodnotení sebaistí.
V otázke ochrany života je to ešte
zložitejšie. Komu patrí táto agenda?
Ide o široké spektrum tém od života
nenarodených cez zdravotný stav ľudí,
demografické parametre až po pohľad
na dôstojné zomieranie. Zdalo by sa,
že to výsostne patrí konzervatívnemu
krídlu, ale aj zelení zastávajú život v
jeho zdravej forme zachovania prírody.
Ľavicové strany sa zas odvolávajú na
potrebu riešenia sociálnych podmienok, chudoby, solidaritu, kým pravicové strany chcú oživiť ekonomický
potenciál ako základ fungovania spoločnosti. Každá z týchto frakcií prináša
aj čosi negatívne pre život, aj keď si to
nepriznáva. Zároveň aj tí, ktorí sa úzko
koncentrujú iba na legislatívnu ochranu začiatku a konca života, akoby zabúdali na zložitosť ľudských osudov a

potrebu sprevádzania a pomoci ľuďom
v neľahkej situácii.
V každom prípade existujú určité
oblasti, v ktorých sa politikom navzájom dá spolupracovať. Málokedy pôjde
o názorovú a postojovú spoluprácu,
oveľa viac o spoluprácu v konkrétnych
riešeniach. Väčšina voličov si pritom
želá koalície, zmierenie konfliktných
postojov a vzájomné pochopenie.
Hádky a osobné invektívy ich netešia.
Otázka teda znie: spájať sa, či nespájať? Viac ráz v minulosti sa ukázalo,
že spájanie strán znamenalo odklon
od vlastných tém a ich zatlačenie do
úzadia. Šlo pritom o témy, pre ktoré ich
voliči volili. Koalície potom znamenali,
že sa politici síce udržali vo vláde či v
opozícii, ale nasledujúce voľby im ukázali pravú tvár ich „kolaborácie“. Preto
spájanie sa za každú cenu nemusí byť
tou správnou odpoveďou. Navyše zatieňuje transparentnosť a ochromuje
realizáciu vlastného programu.
Spájať sa, či nespájať - ostáva otázkou, kumštom politickej prezieravosti
a dobrej znalosti spoločenskej situácie.
Osobné ambície a nevraživosť politikov, žiaľ, zaslepujú toto múdre videnie.

» Mária Raučinová, Fórum života

Leto, teplo, pobyt v prírode, konzumácia jedál v bufetoch, na griloviskách. A to je naozaj rizikový čas,
kedy sa treba premyslene a vopred
chrániť pred možnou nákazou salmonelózy.
Ide o nepríjemnú zdravotnú komplikáciu, zapríčinenú baktériami z rodu
Salmonella, ktorými sa môžeme nakaziť po konzumácii kontaminovaných
potravín. Zdrojom nepríjemného infekčného ochorenia sú v prípade víkendových posedení najmä klobásy
z kuracieho, bravčového ale aj kačacieho či hovädzieho mäsa. Ďalšie rizikové potraviny sú mlieko, vajcia, majonézové šaláty, zmrzliny či zákusky.
Príznaky sú veľmi nepríjemné. Zväčša po 12 až 36 hodinách začína ochorenie vysokou teplotou okolo 39°C,
celkovou slabosťou, kŕčmi a bolesťami
brucha. Čoskoro sa pridávajú typicky
vodnaté nazelenalé hnačkovité stolice.
Chorí musia byť čo najrýchlejšie prevezení na miestne infekčné oddelenie,

pretože im hrozí dehydratácia a rozvrat
vnútorného prostredia organizmu.
Ohrození sú najmä starí ľudia, malé
deti a ľudia s oslabenou imunitou. Čo
najrýchlejšie im treba nasadiť infúznu
liečbu, ktorá im nahradí stratené minerály a živiny. Rovnako tak po návrate z
nemocnice im vyčleňme samostatný
uterák a hygienické potreby.
Pamätajme najmä na hygienu rúk
všetkých zúčastnených hostí, vrátané
detí. Rovnako tak dbajme na primeranú
čistotu riadu a ďalších predmetov potrebných na grilovanie. Nebezpečnými
sa stávajú potraviny, pri ktorých prehliadneme ich dátum spotreby. Taktiež
je potrebné zachovať dostatočnú tepelnú úpravu aspoň 12 minút pri teplote
100°C. – hlavne pri príprave omeliet.
Potraviny treba dôkladne premiešať a
mäso dostatočne opiecť z oboch strán.
Jedlo pri oslavách konzumujme bezprostredne po príprave a najmä počas
horúcich dní nenechávajme zvyšok
mimo chladničky.

0905 719 137 - 0907 727 206

» Miško Scheibenreif

Bardejovsko-Svidnícko
- Stropkovsko

SLEDUJTE NÁŠ FACEBOOK: BARDEJOVSKO - SVIDNICKO - STROPKOVSKO
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CIMBAĽÁK s. r. o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
prijme pracovníka do TPP na pozíciu:

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

NÁPLŇ PRÁCE, PRÁVOMOCI A ZODPOVEDNOSTI:
- Znalosť zákona o dani z príjmov a účtovných postupov
- Znalosť zákona o DPH (dodávky v rámci EÚ a mimo EÚ)
- Prax s účtovaním: dodávateľských a odberateľských faktúr, bankových
výpisov, pokladne, cestovných príkazov, investičného majetku,
skladového hospodárstva - Práca v programe ESO/ES

PREDAVAČKU
DO POTRAVÍN
mzda: 624,- EUR + príplatky

ÚČTOVNÍK/ ÚČTOVNÍČKA

MAKOS, a.s., Mičkova 31 085 01 Bardejov, sekretariat@makos.sk

Požiadavky na zamestnanca:
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním stredoškolským s maturitou
a vyššie. Vzdelanie v odbore ekonómia, financie.

85_0008

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

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- Skúsenosti v oblasti účtovníctva min. 4-5 rokov
- Znalosť platnej legislatívy a účtovných predpisov
- Znalosť zákona o DPH a medzinárodné obchody
- Samostatnosť, zodpovednosť pri plnení úloh

7
0905 552 5é3vzd
elanie podmienkou
orn

Nižšie stredné odb

85_0380

Náplň práce: MO
vicí ČR
: Hradec nad Mora
Miesto výkonu práce
Y
NK
IE
DM
PO
VÝHODNÉ MZDOVÉ
páry, mužov a ženy
e
pr
aj
ná
od
vh
a
Prác
NÁSTUP IHNEĎ!
ava zabezpečené
Ubytovanie a dopr

0917 400 095

PRÁCA V ČR
na pozície:

Kaviaren v BJ kúpeĽoch
prijme

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

PRACOVNÚ SILU

- OPERÁTOR VÝROBY: 800 - 1000 €/ netto
- VODIČ VZV: 900 - 1100 € / netto
- PRÁCA S POČÍTAČOM
85_0054

BE
ÍK VO VÝRKOOVO
PRACOVNNT
VÝROBA
ÁŽ A DROBNÁ

61_0089

HĽADÁŠ DOBRE
PLATENÚ STABILNÚ
PRÁCU
V BARDEJOVE?
PRIMA les, s. r. o. ponúka
miesto
VODIČA NÁKLADNEJ
SÚPRAVY S HR NA
ODVOZ DREVA
(C, E, KV).
Plat od 850,-€
+ odmeny.

é
(príjem tovaru, štítkovanie) - nutné stredoškolsk
vzdelanie s maturitou: 900-1100 €/netto

DO TPP 3,50€ V ČISTOM
+ VARIABILNÝ DOPLATOK

BRIGÁDNIKA/-ČKU
NA POLOVIČNÝ ÚVÄZOK
3€ V ČISTOM

0915 938 771

61_0148

e na prac. pozíciu:

Firma Remirel príjim

85_0322

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

61-0018

Mzda:
- 550 € (v čistom) + osobné hodnotenie

Prijmeme na prácu v BJ a okolí
šikovných a spoľahlivých

MURÁROV
0905 594 814

KULL, s.r.o, Hurbanova 11 Bardejov

61_0009

plat: úkolová alebo hodinová mzda
( podľa dohody)

VÝROBA
PIVNÝCH SUDOV

Firma  Vám ponúka prácu
s nástupom IHNEĎ na prácu v Č.R.

HĽADÁTE PRÁCU?

Ledeč nad Sázavou, ČR
Nástup ihneď ! PRÁCA PRE MUŽOV!

MY JU PONÚKAME! PRE ŽENY A MUŽOV,

KOVOOBRABAČOV A BRÚSIČOV
(NA GUĽATO, PLOCHO),
SÚSTRUŽNÍKOV, FRÉZAROV

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

AJ BEZ PRAXE(ABSOLVENTI SOU)

MONTAŽNIKOV/ ČKY

ZAŠLITE ŽIVOTOPIS

MAILOM ALEBO ZAVOLAJTE
054 788 274 - 0911 618 499
saludosro@gmail.com

bj19-22_strana-
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Bližšie informácie na telefónnom čísle
Telefónny kontakt.: 0907 901 328,
Žiadosť spolu so životopisom zasielať
na e-mail: office@cimbalak.sk

61-0018

PRAVIDELNÝ TURNUS.
UBYTOVANIE ZDARMA, DOVOZ ZO SLOVENSKA
AŽ NA PRACOVISKO - TIEŽ ZDARMA

15

Kontakt: + 421 949 300 345

+ 421 944 045 999

61_0146

REFERENT OBCHODU

NEMÁTE PRÁCU

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

e-mail: praca@schnellecke.com
tel.: 0800 144 140
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Tak nám napiš na ������������������
nebo rovnou zavolej na �����������������

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

 $ 
  !  

0918 726 754

0800 162 162
www.stannah.sk

SK.ABAINNOVATOR.COM
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34-0001-4

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

52-0067
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Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)- Lozorno

"
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600 000
Stannah
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Potrebujete ubytovanie? – zabezpečíme!

94-0078

www.facebook.com/alukogroup

Tak zvedni telefon, zavolej do HAPI
a promluv si s naší Májou o tvé ideální práci.

- od 810 € brutto + 160 € variabilná zložka
+ ďalšie prémie
- požadujeme: Vodičský preukaz typu E, alebo C
- práca na 3 zmeny
- zmennosť je od pondelka do piatku

+421 907 780 698
+421 948 672 122

85-0005

Tel.:

Vodič kamiónovej prepravy
(JIT prepravy)

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

sk
info@konstrukter. - 0905 218 177
0908 914 180

HLEDÁŠ PRÁCI, VE KTERÉ
�������������������
�������������������

32-0079
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prijme do pracovného
pomeru:

85_0365

Lešenári
a stavbári pozor!
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Č. 22 / 31. MÁJ 2019 / 23. ROČNÍK

BARDEJOVSKO
SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO

OPRAVÍM VÁŠ
POČÍTAČ

Najpredávanejšie
BETÓNOVÉ PLOTY
na Slovensku
0918 217 665

85_0377

Aj u Vás doma

PONÚKAME:

27-0017-28

Preinštalovanie Windows
Prečistenie a opravy

0903 539 712

Týždenne do 31 000 domácností

- stavby rodinných domov
- zhotovenie stropných dosiek
- prenájom debnenia
- prenájom lešenia
- tesárske práce
kontakt:
- murárske práce
0950
890
072
- betonárske práce
www.landberg.sk
- viazanie železa

61_0011

Najčítanejšie regionálne noviny

ODLET Z KOŠIC. CENY SÚ KOMPLET BEZ ĎALŠÍCH PRÍPLATKOV

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

www.balsyn.sk 22 rokov na trhu

INTERIÉROVÉ DVERE

85_0392

KALÁBRIA****, all inclusive
07. 06. - 14. 06. 2019 = 609,60 €
KRÉTA*** , all inclusive
05. 06. - 12. 06. 2019 = 489,60 €
RODOS****, all inclusive
10. 06. - 20. 06. 2019 = 558,70 €
KORFU****, all inclusive
12. 06. - 19. 06. 2019 = 500,60 €
MALORKA***, all inclusive,
08. 06. - 15. 06. 2019 = 529,50 €
TUNISKO****+, all inclusive,
26. 06. - 03. 07. 2019 = 591,60 €
TURECKO*****, ultra all inclusive,
05. 06. - 12. 06. 2019 = 442 €
BULHARSKO****, all inclusive,
13. 06. - 23. 06. 2019 = 451 €

85_0022

tel.: + 421948 164 414
mail: ckkrystal@gmail.com,
Slovenská 18 (areál SAD), Bardejov
www.cakrystal.sk

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

tel: 054/472 24 47 email: info@balsyn.sk facebook.com/balsyn.sk
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západné Slovensko
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57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
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30.000
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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

SPÍKRI

Stredné Slovensko
BB
KY
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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

Nechajte Váš biznis rásť!
Povieme Vám ako na
to. Kontaktujte nášho
obchodného zástupcu
0905 719 137
0907 727 206
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CESTOVANIE/ STAVBA

Môžete sa vyhnúť stresom

Je ideálny čas na vybavenie pasu

Letná dovolenková sezóna sa blíži. ktorej cestujete alebo online cez internet.
Ak sa chystáte vycestovať do zahraničia, potom je ideálny čas skontrolo- Kde podať žiadosť
vať si platnosť cestovných dokladov. a čo budete potrebovať
Cestovný pas by si mal skontrolovať
každý, pretože mnohé krajiny od zahraničných návštevníkov vyžadujú, aby ich
pasy mali platnosť napríklad pol roka
pred odchodom z krajiny. Rovnako i rodičia detí plánujúcich zahraničnú dovolenku by nemali zabúdať, že dieťa mladšie
ako 15 rokov, musí mať pri sebe pas a to aj
vtedy, ak ide o novorodenca. Do členských
krajín Európskej únie a niektorých ďalších
štátov vám postačí platný občiansky preukaz. Do vzdialenejších destinácií budete
potrebovať pas a do niektorých krajín dokonca aj vízum alebo aspoň vymeniteľný
registračný formulár. Pas si vybavíte na
polícii na oddelení dokladov, víza na príslušnom zastupiteľskom úrade krajiny, do

Žiadosť o vydanie cestovného pasu
podáva občan starší ako 15 rokov osobne v mieste trvalého alebo prechodného
pobytu, alebo v mieste, kde sa zdržiava.
Pri podaní žiadosti o vydanie cestovného
pasu musíte byť osobne prítomný. Fotolení dokladov nasnímajú podobu tváre a
podpis v elektronickej forme priamo pri
podaní žiadosti. Ak si pôjdete vybaviť pas,
je potrebné predložiť občiansky preukaz.
Ak ho nevlastníte, pripravte si rodný list
Slovenskej republiky a osvedčenie, prípadne potvrdenie o štátnom občianstve
Slovenskej republiky, ktoré nesmie byť od
jeho vydania staršie ako šesť mesiacov.
Štátne občianstvo Slovenskej republiky je
možné preukázať platným cestovným pa-

Čo robiť v prípade
straty cestovných dokladov:
Ak na dovolenke stratíte pas alebo vám ho
ukradnú, ohláste to bezodkladne na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky
a zároveň tam požiadajte o vydanie náhradného cestovného dokladu na návrat
do Slovenskej republiky. Ak v danej krajine nie je zastupiteľský úrad Slovenskej
republiky, požiadať môžete ktorýkoľvek

zastupiteľský úrad štátu EÚ. Po návrate z
dovolenky nezabudnite túto stratu alebo
odcudzenie nahlásiť príslušnému oddeleniu dokladov, ktoré cestovný pas vydalo,
prípadne ktorémukoľvek inému oddeleniu
dokladov alebo ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru.
Rada na záver: Pred odchodom na dovolenku si urobte kópie cestovných dokladov,
v prípade straty alebo krádeže sa zídu.

zdroj Skitterphoto-pixabay

ilustračné foto
som Slovenskej republiky. Ďalej si zoberte
so sebou ďalší matričný doklad, ak došlo
k zmene matričnej udalosti, napríklad
sobáš či narodenie. Potrebovať budete aj
skôr vydaný cestovný pas Slovenskej republiky a peniaze na úhradu správneho
poplatku.

Vyhotovený cestovný pas si vyzdvihnete v mieste podania žiadosti o vydanie
Cena za vydanie pasu pre dieťa mladšie – teda na oddelení dokladov, kde bola
prijatá žiadosť. Vyhotovený cestovný pas
ako 6 rokov
môže za občana staršieho ako 15 rokov
-do 30 dní 8 eur
-do 10 pracovných dní 16 eur
vyzdvihnúť aj iná osoba – avšak na zák-do 2 pracovných dní 24 eur
lade úradne osvedčenej plnej moci na zaCena za vydanie pasu pre dieťa od 6 do 16 stupovanie. Rodič, prarodič, súrodenec,
rokov
manžel, manželka alebo plnoleté dieťa dr-do 30 dní 13 eur
žiteľa cestovného pasu môžu vyhotovený
-do 10 pracovných dní 26 eur
cestovný pas prevziať bez úradne osvedče-do 2 pracovných dní 39 eur
nej plnej moci na zastupovanie.
ren

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

27-0033-7

t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
min. záruka 20 rokov

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

Kúpim

FÚKANÁ
IZOLÁCIA

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

Odpudzuje hmyz
a hlodavce
Vysoká požiarna
odolnosť
Úplne bez rizika plesní

52-0062

0915 927 993 MASTER GROUP s.r.o.
0940 707 621 www.mgroupsro.sk

87-0008

Návratnosť
2-3 roky!!!

za NAJLEPŠIU CENU !!!
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Bardejovsko-Svidnícko
- Stropkovsko

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458

87-0027

75-27

Tel: 0903 704 242

NON STOP lin

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

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU

12 rokov

62-0043

Tel.: 0905 695 635
htrade@mail.t-com.sk

Slovenská firma

BEZ DEMONTÁŽE!

ka
Reálna záru

Predaj náhradných dielov
na LKT 81, LKT 80.

Kde si pas vyzdvihnete

Koľko stojí vybavenie pasu

OBNOVA STRIECH

OBNOVA KOMÍNOV
TESÁRSKE PRÁCE
OBHLIADKA ZDARMA

Cena za vydanie pasu pre občana staršieho ako 16 rokov
-do 30 dní 33 eur
-do 10 pracovných dní 66 eur
-do 2 pracovných dní 99 eur

4
REDAKČNÉ SLOVO, HLAVU HORE/ ZAMESTNANIE

Len aby sme nezbohatli

Vraj mesiac ruží
Vstupujeme do posledného mesiaca prvého polroka. Privítame leto a
dni sa začnú nebadane skracovať.

dobrý človek.

Sawabona je zas pozdrav používaný v južnej Afrike a v preklade znamePodľa storočného Valašského ka- ná: „Ja si ťa vážim, som tu pre teba. Si
lendára je jún mesiacom ruží. Vraj pre mňa dôležitý.“ Niet šťastia a radosti
nádherne kvitnú a tešia nás. Dokážete sociálne normálneho jednotlivca, keď
sa ešte potešiť z kvitnúcich ruží? Z ich niekto iný je nešťastný. Keď urobíme
vône? Alebo už len z nákupu, zo suse- aj my denne radosť niekoľkým ľuďom,
dovej škody a neúspechu tých, ktorým náš život sa bude napĺňať radosťou.
často iba hlúpo závidíme? O vnútornú
Nenávisti je u nás už akosi priveľa.
radosť sa treba starať. Práve tak, ako o
tie ruže, ktoré bránime pred škodcami. Spolu s ňou závisti. Pritom – recept je
asi naozaj jednoduchý – nájsť si niečo,
Istý africký kmeň má zvláštny čo poteší. Hoci aj tie ruže.
zvyk. Keď niekto robí zlé veci, vezmú
V júni sa začína leto. Všimli ste
členovia kmeňa túto osobu do centra dediny a všetci sa postavia okolo si, že keď slnko príjemne hreje, ľudia
nešťastníka. Niekoľko hodín mu roz- sa viacej usmievajú? Je to spôsobené
právajú o všetkých dobrých veciach, tým, že slnečné svetlo výrazne zvyšuktoré kedy urobil. Tento kmeň totiž žije je úroveň endorfínov a a produkcia viv presvedčení, že každý človek prichá- tamínu D sa nám stará o ich
dza na svet ako dobrá bytosť a tiež, že dostatok. Výborným riekaždý chce cítiť ochranu, lásku, mier šením je fyzická aktivita
a šťastie. Niekedy to však človek necíti na čerstvom vzduchu podostatočne silne. A potom koná aj zlo. čas slnečného dňa.
Spoločenstvo toho kmeňa všetky zlé
Užívajte si jún
skutky vidí ako nedostatok lásky, mieru a ochrany. A tak robia všetko preto, naplno, ako sa
aby ten, ktorý zablúdil, toto všetko len dá!
opäť pocítil a aby pochopil, že on je
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Môj kamarát žije na dedine. Chcel
opraviť maštale po skrachovanom
družstve a presvedčiť ľudí v obci, aby
si každá rodina kúpila jednu kravu.
Kravy by spásali lúky, na družstve by
sa robili syry, chovali prasatá a vyrábali klobásy. Mal to premyslené, ale
nevyšlo to. Ľudia sa báli, že by na tom
zbohatol. V mnohých dedinách chátra
obecný majetok z podobného dôvodu
– niekto by na ňom mohol zbohatnúť.
Sú ľudia a spoločenstvá, ktoré pohŕdajú peniazmi. A potom hľadajú sponzorov, namiesto toho, aby premýšľali ako
ich zarobiť s talentom, ktorý dostali.
Skutočné bohatstvo sa nemeria peniazmi ani majetkom. Napriek
tomu, sú peniaze potrebné. Keď začne
mladý človek podnikať a povie si, že
peniaze nie sú dôležité a nebude ich
sledovať, tak môže skrachovať a ohroziť svoju rodinu hneď na začiatku.
Samozrejme, že záleží na tom, čomu
dáme prioritu – zarábaniu peňazí alebo rozvoju ľudí a ich potenciálu. Keď sa
sústredíme len na výsledky, môže byť
úspech krátkodobý. Sústredenie sa na
ľudí prináša dlhodobé bohatstvo.
Vidím na Slovensku veľa ľudí,
ktorí chcú niečo vlastniť. Ich myseľ
ja nastavená na nedostatok, v ktorom

kedysi žili ich starí rodičia. Aj naše
ego nás niekedy vzďaluje od veľkého
bohatstva. Myslíme si, že sme lepší
ako tí druhí. Profesor chce svoju katedru, pracovník svoje oddelenie alebo vlastnú firmu. Spomínam si, ako si
za socializmu ľudia z podnikov nosili
domov veci, ktoré im nepatrili a niekedy ich ani nepotrebovali. Hovorilo sa,
že čo je doma, to sa počíta. Som presvedčený, že viac sa počíta to, čo sme
nezištne dali, ako to, čo sme si sebecky zobrali. Ľudia nie sú bohatí preto,
že si zo sveta niečo privlastnili, ale
preto, že ho niečim obohatili. V rodine sa tešíme s úspechov svojich detí.
Dávame, delíme sa a nezávidime si.
Neprajnosť a závisť sú biedou ducha.
Podeľme sa s druhými ľuďmi s tým,
čo sme dostali a dostaneme ešte viac.
Tešme sa z úspechu
druhých tak, ako sa
tešíme z úspechov
našich detí. Naučme sa spájať naše
prostriedky a talenty, lebo skutočné
bohatsvo je
v dávaní.

» Ján Košturiak

SLEDUJTE NÁŠ FACEBOOK: BARDEJOVSKO - SVIDNICKO - STROPKOVSKO

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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ZAMESTNANIE/ ZÁBAVA

hľadáme

byť
VODIČA ajmôže
dôchodca

0903 120 468

61_023

pre našu prevádzku BeAbout v Bratislave.
Platové podmienky: 800-1.000€ (závisí od pozície)
Ponúkame ubytovanie pre zamestnancov.
E-mail: patricia.velika@beabout.sk, Tel.: 0948 301 483

62-0044

Hľadáme kuchárov,
čašníkov a barmanov na TPP

Stavebná firma prijme

STAVBÁROV na zateplenie
bytových domov

66-0090

Volať od 14 do 18 hod.
Kontakt: odbyt@pilot-mont.sk

0948 059 056

SLEDUJTE NÁŠ FACEBOOK: BARDEJOVSKO - SVIDNICKO - STROPKOVSKO
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DOMÁCNOSŤ, ZDRAVIE

Spíte dobre?

„

my áno...

„

pre prvý predražené
už50žiadne
0 OBjedncÁhvok
umelé matrace
vyrobené z ropy

zľava 20%
499 €

399 ,S0d0ph€

100% bavlna

Pratelný poťah
pre hygienu

pre spánok bez potenia

100% prírodný kaučuk

100% levanduľa

pre chrbticu bez bolesti

pre rýchle zaspávanie

0% PVC
pre Vaše zdravie

,,

Ortopedický
Antialergický
Antibakteriálny
pre alergikov

OBJEDNÁVAJTE NA: 0905 601 198 / WWW.LEVANDULKA.SK
Spite kvalitne vďaka prírodným materiálom

Bavlna

Levanduľa

je dokonalo priedušje známa pre
ný materiál a tvorí ideálnu kombiná- svoje relaxačné a upokojujúce vlastciu s vlnou. Mäkká, silná a príjemná nosti. Vaša myseľ sa upokojí a zana dotyk.
spávanie bude rýchle ako u dieťaťa.
Levanduľa takisto pôsobí proti
moľom a roztočom.
pochádza zo stromu kaučukovník.
Zárukou najvyššej kvality je certi- PVC - aj ked 85% slovákov spí na
fikát 100% prírodného kaučuku.
penových matracoch z PVC,
Kaučuk je najlepšou alternatívou
umelých pen alebo molitánu. Na
rozdiel od pružín nevytvára rušivý
šum, neuchováva statickú elektrinu Ani na seba si neoblečieme tričko z
a lepšie pruží. Spolu s ortopédmi umeliny, radšej z bavlny, prečo posme vytvorili jednu tuhosť ideálnu tom spať na umeline..
pre každého.

Prírodný kaučuk

my
PVC nepoužívame.

Skúšobná doba 30 dnVámí domov)

Doprava zadarmo (kuriérom až ku

Až 87% Slovákov trápia bolesti chrbtice a 81% nie je spokojných s kvalitou
spánku. Na základe vyjadrení lekárov je jednou

z hlavných príčin spanie na umelých matracoch.
Nieje náhoda, že 85% Slovákov spí na umelých
matracoch z PVC peny.

My sme pre Vás vyvinuli riešenie v
podobe prírodného matraca zo 100%
bavlny, levanduly a kaučuku, ktorý Vám

,,

zmierni problémy s chrbticou a razantne zlepší
spánok.
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POZOR LIEK/ ZAMESTNANIE

Deficit viery, nádeje a lásky

Aj v krajinách s kresťanskou kultúrou sa neraz vytráca skutočné poznanie, prečo a v koho vlastne veríme.
Evanjelizácia je preto potrebná
vždy a všade. Marcello Candia (1916
–1983), bohatý taliansky podnikateľ, ktorý ako 50-ročný všetko predal a odišiel do Brazílie ako laický
misionár, rozpráva o svojej misijnej
skúsenosti s výstavbou nemocnice
v amazonskom pralese: „Môj spôsob
myslenia sa celkom zmenil. Ako podnikateľ v priemysle som si vždy najprv

robil prognózy, plány, projekty. Uvažoval som o peniazoch a bankách,
ako financovať moje podnikanie,
všetko podľa presnej matematickej logiky. Postupne som si ale začal uvedomovať: ak sa niekto vydá na cestu s
Bohom, účty sa vyrovnávajú inak.
V misijnej nemocnici si mohlo zaplatiť
liečenie len 10 percent ľudí, 40 percent bolo tých, ktorí mali zdravotné
poistenie, a všetci ostatní nemohli dať
za ošetrenie a liečbu nič iné ako seba
samých. A tak som pochopil: ak má
nemocnica pre chudobných fungovať
dobre, musí byť stále v deficite.“
Túto skúsenosť má za svoje vyše
70-ročné pôsobenie aj pápežská
nadácia ACN – Pomoc trpiacej
Cirkvi. Hoci pre svoje prísľuby pomoci je stále „v deficite“, účty boli doteraz
vždy vyrovnané. Vďaka tisícom dobrodincov, pre ktorých je evanjelium
neustálym prameňom novosti a mladosti.
Vo svete je najmä obrovský deficit viery, nádeje a lásky. Boh ho chce
pokryť naším misionárskym zápalom
a vkladom. Naše šance a devízy nikdy
neboli väčšie, ako sú teraz, len potrebujeme nabrať odvahu a v dôvere v Ježišovo slovo „vykročiť na vodu“.

» www.acn-slovensko.sk

Podľa údajov Národného centra
zdravotníckych informácií sa v
Slovenskej republike na lekársky
predpis vlani vydalo takmer milión balení individuálne pripravovaných liekov.
V poslednej dobe možno badať
úspešné využitie individuálnej prípravy niektorých liekov pri čoraz
častejších výpadkoch ich hromadne
vyrábaných verzií. Pri výpadku lokálnych liekových foriem (masti, krémy,
gély, roztoky) je príprava pomerne
rýchlo zvládnuteľná a všeobecne
známa – a dermatológovia sú lekári,
ktorí predpisujú individuálne pripravované lieky asi najčastejšie. Avšak
každá lekáreň zvládne aj náročnejšie formy ako sú prášky, kapsuly, či
čapíky – dokonca viaceré nemocničné
lekárne pripravujú aj náročné sterilné
formy ako infúzie, či očné lieky. Práve
nedostupnosť očných liekov jedného
výrobcu v súčasnosti v jednotlivých
regiónoch zachraňujú práve tieto lekárne.
Avšak individuálne pripravované
lieky nepredstavujú zdroj neočakávaného zbohatnutia, dokonca možno konštatovať, že pri požiadavkách
kladených na prevádzku laboratória
v lekárni ide o stratovú činnosť, ktorej cena je prísne regulovaná cenovým predpisom ešte z roku 2007.
„Vďaka“ už spomínaným výpadkom

mnohých hromadne vyrábaných liekov sa do lekárenských laboratórií
výrazne vrátila príprava viacerých liekových foriem. Napríklad dlhodobo
nedostupné hromadne vyrábané čapíky s obsahom prednisonu, ktoré sa
užívajú pri život ohrozujúcich stavoch
(alergia, laryngitída) sú dnes výhradne pripravované v lekárňach, pričom
ide o pomerne náročný druh liekovej
formy s dôrazom na presné dávkovanie silne účinnej látky. Regulátor si
túto prácu cení na 3,75 €. Príprava 200
ml tzv. umelej žalúdočnej šťavy, ktorá
pri dodržaní všetkých technologických postupov zaberie niekoľko hodín práce je ocenená na 1,33 €. Masti,
krémy, gély a podobné liekové formy,
s ktorými snáď prišiel do kontaktu
každý, kto niekedy navštívil dermatológa majú pri dvestogramovom balení cenu práce 1,56 €. Tridsať kusov
práškov pre novorodenca s vrodenou
srdcovou vadou, pri ktorých banálny
„omyl“ môže viesť k fatálnym následkom, lekárnik pripravuje približne hodinu za 3,68 €... Toto nie je sťažovanie
sa – to je suchý popis reality.
Napriek všetkým trhovým zákonitostiam však stále existuje dosť veľká
skupina lekárnikov, ktorí vedia, že
zmyslom ich existencie je pacient.
Raz si to možno uvedomia aj tí, čo tomuto zmyslu vymýšľajú (nezmyselné)
ceny.

» Ondrej Sukeľ, prezident SLeK

52-0017-12

Evanjelizácia neznamená robiť
členský nábor alebo reklamnú kampaň. A nie je to ani zákaznícky servis
založený na premyslených plánoch.
Jedinou jej podstatou je nasmerovať
pohľad a srdce človeka na Ježiša,
pretože len v ňom nám Boh definitívne
zjavuje, kým skutočnosti je, že je láska. Spoznať ho znamená stať sa jeho
učeníkom, ktorý mu dôveruje, kráča
po jeho cestách a riadi sa jeho slovami
ako svojím životným kompasom. „On
vždy svojou novosťou dokáže obnoviť
náš život a naše spoločenstvo, a aj keď
sa ho dotkli temné obdobia a slabosti
Cirkvi, kresťanské posolstvo nemôže
nikdy zostarnúť. Ježiš Kristus dokáže
tiež prelomiť nudné schémy, v ktorých
sa ho niekedy pokúšame uväzniť, a
vie nás prekvapiť svojou neustálou
Božou tvorivosťou,“ píše pápež František v Evangelii gaudium.

Príprava liekov v lekárni
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STAVBA, KULTÚRA, DEŤOM
0944 274 620 • 0944

302 620

CELÝ ROK!
NAJLEPŠIE CENY PO
RADENSTVO
O
P
,
Ž
TÁ
N
O
M
J,
A
PRED

STRECHY
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
nemecké plechy
so zárukou až 50 r.

strešné okná

gsdombardejov@gmail.com

85_0030

GS DOM s.r.o., BARDEJOV, ŠTEFÁNIKOVA
(SMER POPRAD, OPROTI FIRME HERSTEK)

85_0389

me aj
e
j
u
č
e
p
Zabez
zbestu
a
u
i
c
á
d
likvi

57-0044

strešné okná
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