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BARDEJOVSKO
SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 31 000 domácností
Dlhý rad 2561
(OD Centrum),BJ
0949 817 617
054/488 2636
info@tancin.sk
www.tancin.sk

ULTRA LAST MINUTE!
CHORVÁTSKO, BULHARSKO

2.7. – 11.7
od 239 € s polpe
7 - 9 nziou
9.7. – 18.7
od 329 €
noc
í
16.7. – 25.7. od 369 €
DRVENIK 5.7. – 14.7. od 339 € OTVOR
12.7. – 22.7. od 389 € V SOB ENÉ AJ
OTU
20.7. – 29.7. od 366 €
SLNEČNÉ POBREŽIE 2.7. – 13.7. od 337 €
11.7. – 22.7. od 349 €

Poznávacie zájazdy:

249 €
245 €

V PONUKE: LETENKY, ZÁJAZDY DO CELÉHO SVETA – TURECKO,
CYPRUS, SARDÍNIA, KAPVERDY, GRÉCKO, EGYPT...

0915 154 585

NOMITO

AUTOŠKOLA

LETO- SLNKO - MORE

NOVOTNY ANDREJ

Bulharsko - Primorsko

0907 923 874

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

10 dní pri mori odchod z BJ

ULTRA LAST MINUTE

Veterná 3719, Bardejov

0915 157 647

MOŽNOSŤ aj PRENÁJMU

PÁSOVÉ RÝPADLO JCB 8018CTS
PRÍVESNÝ VOZÍK BRZDENÝ / SKLÁPAČ

0948 182 171

a do 3,5 t

autodoprav

A Radničné
R Mnámestie
I D 8,ABJ KÚPIME VAŠE AUTO

0907 923 974

dopredaj posledných voľných izieb

Otváracie hodiny

LU R DY- PA R Í Ž - N E V E R S - P R A H A

19. 07 - 28. 07. 19 - plná penzia - 319€

17.08 - 25.08.19 - polpenzia - 380€
0950 827 677 - 0905 479 022
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85-0405

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

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

0919 142 033

Volajte na tel.

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

61-0004

Dámske šály, šatky, čiapky,
Spoločenské kabely, topy, korzety, tričká,
plávky - dámske, pánske, detské

85-0432

PO-PIA: 9.00 - 17.00 (hod.)
SO: 9.00 -12.00 (hod.)
OBED: 12.30 - 13.00 (hod.)

85_0028

Nina** - 120 m od pláže
termíny: 7.7. - 18.7.2019 a 16.7 - 27.7.2019
cena: LEN 189 € - dopredaj izieb
Temenuga** - hneď pri pláži
termín:28.6. - 9.7.2019
7.7. - 18.7.2019 *7.7. - 18.7.2019 *posledná
rodinná izba s výhľadom na more 3 +1
cena komplet pre osobu len 199,-€ dopredaj
*Medžugorie - 5 dňový pútnický zájazd
termín: 5.9.- 9.9.2019 cena: 130,- €
s polpenziou
Nyiregyháza - Ocenárium + ZOO alebo
Aquapark
20.7.2019 - jednodňový výlet
cena 17,- € + vstup
Chorvátsko, Bulharsko, Turecko,
Taliansko a iné... letecká,
autobusová a individuálna doprava

VÝKOPOVÉ
a ZEMNÉ PRÁCE

MASÁŽE,
AKUPRESÚRA,
REFLEXNÁ
TERAPIA,
SHIATSU-JAPONSKÁ
TERAPIA

začiatok kurzu

61_0177

CK Rebeka,
PARTIZÁNSKA 45

61_0178

29.07.2019

www.ckrebeka.sk

61_0012

predajné miesto:

61_0179

61_0114

TOSKÁNSKO A BOLOGNA 21.9. – 25.9.
RÍM A VATIKÁN s kňazom 19.10. – 23.10.

61_0038

TUČEPI
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REDAKČNÉ SLOVO / GASTRO, 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
Svidník

Bardejov

Stropkov

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.

Tentoraz sa na slnovrat u nás
umieralo. Na zábave. To je veľmi
zvláštna súvislosť – musieť umrieť na
zábave. Len preto, že niekto s veľkými komplexmi nosieva so sebou tajne
a bez povolenia malú zbraň. Sebavedomí muži ju nepotrebujú, chráni ich
ich česť a zmysel pre spravodlivosť.
Slabosi sa ňou oháňajú čoraz častejšie.
Lebo ich život riadia iné ako základné ľudské hodnoty. Ale – asi je v tom
naozaj nejaký symbol - počas letného
slnovratu vraj bývali extrémne aktívni
práve démoni a bosorky.
Je mi ľúto, nesmierne ľúto mladého
človeka, podľa priateľov správneho
chlapca a smútim s nimi i s jeho rodinnými blízkymi. Tak isto si želám
uzdravenie zranených. A spravodlivý
trest pre strelca. Ale, slnovrat tento rok

na Slovensku zostane v pamäti zlý. Medzitým už bola aj Jánska noc, dúfam,
že krajšia, veselšia.

DOMESTOS, DUO PACK
2 x 53g, 2 druhy
OCEAN, PINK MAGNOLIA

1,99€

Ak sa teda radšej ako do minulosti pozrieme do budúcnosti – čaká nás
Deň slovanských vierozvestcov Cyrila
a Metoda. Piaty júl je štátnym sviatkom aj v Českej republike. Pod názvom
Deň slovanskej písomnosti a kultúry
ho poznajú v mnohých krajinách. A ak
ho vnímame aj z tejto stránky, určite to
nie je iba sviatok veriacich či kresťanov. Dvojica C+M tak či onak ovplyvnila aj to, že dnes môžeme hovoriť o našej
kultúre a kultúrnosti. Aj keď často viac
so smútkom, skepsou, ako s hrdosťou.
Ale na tom svätci vinu nenesú. To spôsobili iní a a najmä samozvaní „svätí“ našich čias. Možno práve v rámci
kultúrnosti, v jej mene a v zmysle jej
zachovania by nám nadchádzajúci veľký sviatok
mal vnuknúť silu povedať týmto svojvoľne „nanebovzatým“ dosť. Ale
to už sviatočne neznie,
najvyšší čas zaželať
pokojný a skrátený
pracovný týždeň.

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

TAPETY

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

1,22€
0,7 L, 38%

125 g,

0,77€

100 g, 45%
plátky

0,77€
KÁVENKY, 50 g,
KAKAOVÉ REZY,

ZLATÝ BAŽANT
SVETLÉ

50 g

0,5 L, 10%, PLECH

0,49€

0,29€

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 85, Gaboltov 85,

Slovenčina naša

Nie cop, ale vrkoč.
GARÁŽOVÉ
BRÁNY

Kacvins
kéh
1238/14 o
085 01,
Bardejov

0949 812 555

ŠUMNÁ
STRECHA

stenové tapety od nemeckého
svetového dizajnéra ...

0908 337 893

4
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ZEMINA - ŠTRK
MAKADAM - DOVOZ
bj19-26_strana-

8

D3

- PERY NA KĽÚČ - 0948 959 696

K 6 4

2

U

5 6

3

U

ZHOTOVENIE STROPNEJ
DOSKY s debnením DOKA

DÁM DO PRENÁJ
MU
5-izbový rod.do
m
v centre BJ,
Hurbanova 15
+ 5 parkovacích
miest
vhodný pre firmy
0903 602 508

PLASTOVÉ
OKNÁ
A
DVERE
0949 812 555

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

MICHAL

0948 428 208
OBRÚBNIK

4,88€

TRADIČNÉ MASLO

SABINOVSKÁ
TEHLA,

85_0276

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

225 g,

VODKA 1906

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

1,33€

GRANKO

0,39€

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

KEČUP

1000 g, JEMNÝ

5,55€

- VÝBEROVÁ POLOHRUBÁ
- HRUBÁ

Slovenčina naša
Nie celer, ale zeler.
Nie čidlo, ale snímač. Nie Češi, ale Česi.

Y
STAVEBNjedIN
ine u nás

200 g,

MÚKA, 1 Kg, 2 druhy

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

KUNDREX

NESAFÉ GOLD

85-0003

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Je za nami. Leto so smutným začiatkom. Pritom to bol kedysi pradávno
sviatok, sprevádzaný tými najbujarejšími oslavami. A zrodom nového života. Za starých čias sa veľa detí rodilo
práve deväť mesiacov po slnovrate.
Dieťa, počaté v tento deň, malo veľmi
vysokú pravdepodobnosť, že prežije,
keďže sa narodilo už do jari.

8 9
8

61_0166

Stöcklova 20
BarDeJOV
bardejovsko@regionpress.sk

AKCIA trvá od 30. 6. 2019
do 7. 7. 2019 alebo
do vypredania zásob!!!

85_0047

redakcia:

Smutný slnovrat

85_0047

SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO

61_0092

BARDEJOVSKO

1
3
8 5
7
4

Pozývame Vás na produktové školenie spôsobov nanášania dekoratívnych omietok MAGNAT STYLE, ktoré sú vďaka rôznym stupňom
obtiažnosti aplikácie určené nielen profíkom, ale aj domácim majstrom. Školenie je BEZPLATNÉ !

DENNÉ MENU ška
aj doná 01. - 05. 07. 2019

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

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

Utorok /Berta /
0,33 L Maďarská fazuľovica, chlieb /1,7/
1. 150 g Gril. kurací steak /s om. z lesných húb, 200g ryža, am. zemiaky /........................4,20€
2. 150 g Debrecínsky bravčový guľáš /s 200g parenou knedľou /1,3,7/............................4,20€
3. 330 g Špenátové rizoto /s bielym toffu /............................................................................4,20€
4. 330 g Vyprážané kúsky hermelínu /na šaláte s dresingom a toastami /1,3,7/............4,20€
5. 150 g Hov. roládky so zeleninou na víne / a 200g zemiakovo-hráškové pyré /7,/.......5,20€

Nátery
striech
0905 480 575

Nie čiperný, ale vrtký, obratný. Slovenčina naša
Nie čípok, ale čapík. Nie dopis, ale list.

OBLEKOVÉ ŠTÚDIO

S
NASALÓN

- PÁNSKE OBLEKY
- KRAVATY
- KOŠELE
- DOPLNKY

Piatok /Cyril a Metod /

CIRKEVNÝ SVIATOK
V tento deň sa denné menu nevarí,
ale REŠTAURÁCIA ŠTADIÓN JE OTVORENÁ

Radničné námestie 7
(nad ČSOB), Bardejov

www.narcisse.sk
0902 875 682- salon@narcisse.sk

85_0393

AT

SKÝCH ŠI

SPOLOČEN

Streda /Miloslav /
0,33 L Mäsový vývar s cestovinou a zeleninou /1,3, 9/
1. 150 g Kur. prsia zapečené s cuketkou a mozzarellou / 200g ryža, hranolky /1,7/......4,20€
2. 150 g Jelenie ragú na divoko /200g maslové halušky /1,3,7/.........................................4,20€
3. 150 g Luskový prívarok s volským okom /200g štúchané zem. s cibuľkou /1,3,7/......4,20€
4. 150 g Tuniak kúsky s vajíčkom a červenou fazuľou /na šaláte, dresing, toast /3,7/..4,20€
5. 180 g Bravčová krkovička na grile /so zeleninou, 200g zemiaková kaša /7,9/.............5,20€
Štvrtok /Prokop /
0,33 L Brokolicový krém s krutónmi
1. 150 g Thajské kuracie kari /so zeleninou a 200g dusenou ryžou /1,7/ ..........................4,20€
2. 150 g Vyprážaný bravčový rezeň / 200g zemiakový šalát /1,3,7/...................................4,20€
3. 150 g Rybie filé na masle /s teplým ružičkovým kelom a 200g baby zemiakmi /7/.......4,20€
4. 330 g Zelen. šalát s qinoou, mozzarellou, fazuľou a cherry paradaj. /toast/7/........4,20€
5. 330 g Penne Quatro Formaggi /so 150g brav. panenkou a peč. slaninkou /1,7/............5,20€

Viac ako 200 kusov oblekov na sklade

VÝPREDAJ

Pondelok /Dean, Diana/
0,33 L Ľahká pórová so strúhaným zemiakom /1 /
1. 150 g Kur. prsíčko /s rokfortovou om. s 200g tlačenými zem. a jar. cibuľkou /7/...... ....4,20€
2. 150 g Bravč. španielsky vtáčik / s 200g dus.u ryžou, miešaný kompót /1,3/.......... .....4,20€
3. 330 g Granadírsky pochod /kyslá uhorka /1,7/................................................................ 4,20€
4. 330 g Kur. rezančeky ochutené zázvorom /na 200g šaláte, dresing, toast /7/............ 4,20€
5. 150 g Morčacie soté s farebnou paprikou /s 200g ryžou a kroketami /1,3,7/..............5,20€

DONÁŠKA PIZZE od 4.00 €, www.stadionrestaurant.sk

Objednávky na 0907 779 688

bj19-26_strana-

3

85_0394

85_0002

výpočtová technika
registračné pokladne
software
E - shop

61-0074

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

61-0002

BardComp s.r.o.
Hurbanova 22
Bardejov

POŽIČKY BARDEJOV

85_0448

3
STAVBA,INZERCIA
GASTRO

4
ZA ŽIVOT / OKNÁ A DVERE, DOMÁCNOSŤ,

STAVBY NA KĽÚČ

0911 123 453

ÚŽITKOVEJ PLOCHY DOMU

Už od 800€/m2

WWW.VASASTAVBA.SK

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

0911 925 657
PREPRAVA NA LETISKÁ

+421 903 385 843 - www.pali-transport.sk
Tel.: 0911

85_0420

Tel.:

KRAKOW - VIEDEŇ - RZESZÓW - KATOWICE - BUDAPEŠŤ - BRATISLAVA

925 657

JAROSLAV GECI - 0905 719 137
geci@regionpress.sk

MGR. DANIELA LAZUROVÁ - 0907 727 206

09 DOMÁCNOSŤ

lazurova@regionpress.sk

Občianska
riadková
inzercia

» PREDÁM 1 - IZBOVÝ BYT
PREROBENÝ NA 2-IZBOVÝ NA
DRUŽBE. TEL.: 0907 777 555

01 AUTO-MOTO / predaj

04 BYTY / prenájom

»
KÚPIM
MOTOCYKEL
JAWA ČZ A PODOBNE+ND
0908517300
»
Kúpim
motocykel:
JAWA,CZ-125,175,250,350,MANET, STADION,PIONIER-MUSTANG,BABETU
aj
nepojazdné-nekompletné,aj ND.PENIAZE HNEĎ NA
RUKU, volať,alebo sms
0905450533

05 DOMY / predaj

02 AUTO-MOTO / iné

» Palubkové vonkaj. pravé dvere, š 90cm. Drevené
veľké koryto na zabíjačku.
Lacno. 0910 534 856.
» Kúpim 2 zachovalé valendy a 1 skriňu 0949162136
» Predám manželskú
posteľ, obývaciu stenu, umývadlo, rezák na
dlažbu, stan, čln, spací vak
0940205478

03 BYTY / predaj

06 POZEMKY / predaj

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

» Predám pozemok 15ár
vedľa Kalvárie, výhľad na »
» BJ, vhodný na chatu. Cena
9€m2. 0908 572 700
» Predám 4-árový pozemok v lokalite za Tehelňou
054/4723680
» Predám pozemok v obci

» Predám ovcu s jahňaťom.
tel. 0905 805 977

11 HOBBY A ŠPORT

Nie cezčas, ale nadčas.

za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458

13 RÔZNE / predaj
» Predám starožitnú čističku obilia. Tel.: 0907 682 576

14 RÔZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU

0949 190 503

16 ZOZNAMKA

85_0012

156

» Upratujem domy, kancelárie a verejné priestory v
bytovkách 0949582154

61_0011

85_0007

hudspol@gmail.com

PONÚKAME:

Slovenčina naša

12 DEŤOM

ALTÁNKY
PRÍSTREŠKY

- 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

08 STAVBA
» Kúpim haki lešenie, 0908
532 682
» Predám univerzálny hobľovací stroj domacej výroby.
Dĺžka stola 110x30cm, fréza, dlabačka, píla. Cena 100
EUR. Obec Kurima. Tel.: 0907
682 678

„Ani výrazný prílev migrantov, ani zmiernenie demografického prepadu.
výrazne vyššia ako predpokladaná Riešenia sa týkajú celého systémového
úhrnná plodnosť nezabráni popu- prístupu naprieč všetkými oblasťami:
lačnému starnutiu našej spoloč- od podpory pôrodnosti cez sociálnu,
nosti.“
rodinnú, migračnú, bytovú i zdravotnú
politiku.
Sú to vážne slová. Citát je zo záverov
Slovenskej štatistickej a demografickej
Napriek tomu, že o kríze demograspoločnosti, ktoré vydala teraz v júni.
fie vieme už najmenej niekoľko desaťročí, doterajšie „opatrenia na centrálZanedbanie reálneho demografic- nej, regionálnej i lokálnej úrovni sú
kého stavu nás totiž vženie do trendu nedostatočné, v niektorých oblastiach
veľmi nelichotivého pre ochranu živo- v podstate žiadne, a niektoré idú proti
ta a ľudskej dôstojnosti: starí ľudia sa reálnej adaptácii na nezvratné demostanú pre nás bremenom, ktorého sa grafické zmeny“. Tieto slová sa vzťabudeme chcieť zbaviť. Pri dnešných hujú na všetky politické reprezentácie
chýbajúcich etických a morálnych zá- – koaličné či opozičné.
sadách a pri stratégiách ekonomickej
efektívnosti nebude ľahké argumenSpolu s politickými stratégiami je
tovať proti eutanázii na želanie (či bez totiž dôležitá aj výchova k úcte k starneho). Už dnes prebiehajú diskusie ším ľuďom. Etika medzigeneračných
spochybňujúce právo na život (nie iba vzťahov – teda ústup od dôrazu na
nenarodeného ale i toho žijúceho) člo- ekonomické a majetkové záujmy, od
veka. Opatrenia na záchranu demogra- individualistických túžob k spoluúfie preto musia byť alternatívou.
časti a zodpovednosti, od osobných
výhod k naplneniu altruistických stráSpráva konštatuje, že populačné nok človeka. Intenzívne šírme lásku
starnutie tu je a bude výraznou črtou k rodičom, starým rodičom, dávajme
budúceho demografického vývoja. príklad starostlivosti. Nehanbime sa
Podľa nej je „nezvratné a nastane s prechádzať po meste s invalidným vopravdepodobnosťou
hraničiacou zíkom, vezmime starkých na kultúrne
s istotou.“ Vieme pritom, že slovo podujatia, do spoločnosti, aby si mladí
„istota“ sa pri štatistických hodnote- zvykli na tvár staroby. Veď raz budú oni
niach vyskytuje zriedkavo. Závery jed- jej nositeľmi.
noznačne hovoria, že začať s populačnou politikou treba hneď, a to aspoň na
» Mária Raučinová, Fórum života

85_0102

DOMOV, BYTOV

85_0421

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE

85_0437

07 REALITY / iné
» Zrub. stavbu 5x4m s oblúk. podkrovím vhodná na
chatu, dá sa rozobrať 2000
€ 0914139530
» Ubytujem v rodinnom
dome v Zohore, 20 km od
Bratislavy 8 ľudí - ideálne
partiu. Lacno. Tel. č. 0949
345 129
» Kúpim murovanú garáž v blízkosti Ťačevskej
alebo Komenského ulice
0910339533

Kampaň za krásu staroby

87-0027

Kobyly, 6 arov . tel 0944
423 920.

bj19-26_strana-
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STAVBA, OKNÁ A DVERE

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

22
rokov

RÁMOVÉ ZASKLENIE

PRÍSTREŠKY PRE AUTÁ

ZÁHRADNÉ DOMČEKY

promontglass@promontglass.sk

Od zákl ado v až po stre chu ...

0915 135 811

BRIKPELL.sk

www.

NOVÁ BETONÁREŇ

VYŠNÝ ORLÍK (DRUŽSTVO, TRIEDIČKA)

v Bardejove ( RAMBET s.r.o. )

NA ZIMU UŽ

TERAZ

RUF BRIKETY

85_0162

RAŠELINOVÉ
BRIKETY

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

179

160

EUR

EUR

PALETA

PALETA

85_0367

PRIEMYSELNÁ 3811/34 BJ,
Email: rambetsro@gmail.com
Tel.: 0905 560 879

- 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

AKCIA

Najpredávanejšie
BETÓNOVÉ PLOTY
na Slovensku

Viac

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

27-0017-34

0918 217 665

PONÚKAME:

V CENE!

PELETY DUB/BUK/BOROVICA OD 148 EUR/TONA

Rozvoz domiešavačmi a betón pumpou do 25m

0918 623 064

PELETY
BRIKETY
RUF, RAŠELINOVÉ
BRIKETY

PRIPRAVTE SA KVALITA DOVOZ

VÝROBA A PREDAJ VŠETKÝCH
DRUHOV BETÓNOVEJ ZMESI.

www.promontglass.sk
87-0009

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

61_0011

PROMONT GLASS s.r.o.

SŤ
MOŽNO U
P
U
K
Á
N
ÁTKY
NA SPLÝŠENIA! LEN DO 15. 7. 2019
V
BEZ NA
20% lepšie izolačné vlastnosti profilu
- 5 komorový podparapetný profil s tesnením
- teplý rámček v skle (znižuje rosenie okien, zlepšuje izoláciu)

Výmena balkónovej
steny 1.150 € -

182

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

151 €

€

€
164
85_0063

vymenených

balkónov ročne

104

€

€

1500

232

ako 100

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

VONKAJŠIE

GARÁŽOVÉ -- VÝKLOPNÉ
SEKČNÉ OD 446 EUR

BRÁNY

rolety deň a noc, plisse,
komplet tienenie pre okná velux
VÝHODNÉ CENY

- ROLOVACIE

61_0106

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

OD

448 EUR

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

bj19-26_strana-
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61_0006

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

6
PRÁVNIK RADÍ / STAVBA, SLUŽBY

ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ
PRÁCE

úradnej povinnosti rozhodne (aj bez podaného návrhu), že takéto manželstvo nebolo
platne uzatvorené. Manželstvo sa potom
považuje za neuzavreté. Nebude sa rozhodovať o neplatnosti manželstva a stane sa
platným, aj keď neboli splnené zákonné
podmienky pre jeho platnosť, ak do vyhlásenia manželstva za neplatné bude odstránená okolnosť, ktorá mala za následok
neplatnosť uzatvoreného manželstva. Na
okolnosť, ktorá má za následok neplatnosť
uzatvoreného manželstva sa nebude prihliadať, ak manžel alebo manželka, ktorí
boli v čase uzatvorenia manželstva maloletí starší ako 16 rokov, už dovŕšili 18. rok
veku, alebo ak manželka otehotnela. Takéto manželstvo sa bude považovať za platne
uzatvorené. Uzavretie manželstva maloletým starším ako 16 rokov, s ktorým vyjadril
súhlas súd, je veľmi dôležité aj z hľadiska
spôsobilosti tejto maloletej osoby na právne
úkony. Uzavretím manželstva takýto maloletý snúbenec alebo obaja maloletí snúbenci nadobúdajú plnoletosť, a teda aj spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Ak
už raz takýmto spôsobom bola plnoletosť
nadobudnutá, nestráca sa ani v prípade
zániku manželstva, a ani v prípade vyhlásenia manželstva za neplatné.

DOVEZIEME

TRAKTORBAGER
a MINIBAGER ZN. CAT

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
85_0145

0901 712 616

Bardejovsko-Svidnícko
- Stropkovsko

Nie dielčí, ale čiastkový.

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

302 620

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

WWW.STRESNA-KRYTINA.COM

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

NÁTERY

OCHRANA PROTI PREHRIEVANIU DOMU

FÚKANÁ
IZOLÁCIA

STRIECH
KOSTOLOV

OPRAVA KOMÍNOV

Odpudzuje hmyz
a hlodavce
Vysoká požiarna
odolnosť
Úplne bez rizika plesní

strešné okná

0908 288 350

Návratnosť
2-3 roky!!!
57-0044

gsdombardejov@gmail.com

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

bj19-26_strana-
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61_0175

nemecké plechy
so zárukou až 50 r.

85_0038

PO CELEJ SR

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

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

0905 719 137

Slovenčina naša

STRECHY

aj
čujeme
e
p
z
e
b
Za
stu
iu azbe
c
á
d
i
v
k
li

bardejovsko@regionpress.sk

sieť 39
regionálnych
novín

CELÝ ROK!
NAJLEPŠIE CENY PO
PORADENSTVO
PREDAJ, MONTÁŽ,

strešné okná

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

0915 863 227
0911 168 982

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

0944 274 620 • 0944

www.perodrazka.sk

87-0008

Zákon o rodine umožňuje uzavrieť
manželstvo aj osobe mladšej ako 18 rokov, musí však byť staršia ako 16 rokov.
Uzavretie manželstva takejto osoby musí
súčasne povoliť súd. Nedostatok veku snúbencov je okolnosťou, ktorá vylučuje vznik
platného manželstva. Manželstvo nemôže
uzatvoriť maloletý. Pokiaľ by nastala situácia, že by manželstvo uzatvoril maloletý,
ktorý ani nedovŕšil 16. rok veku, vôbec
nemožno uvažovať o platnom alebo neplatnom uzatvorení manželstva, ale pôjde
o zdanlivé, putatívne manželstvo, t. j. neexistujúce. Manželstvo od začiatku vôbec
nevzniklo, a teda nevyvoláva žiadne právne následky. Zdanlivé manželstvo nemôže
súd vyhlásiť za neplatné, pretože nevzniklo
a neprichádza do úvahy jeho konvalidácia,
t. j. odstránenie okolnosti, ktorá vylučuje
uzatvorenie manželstva, aby bolo považované za platne uzatvorené. Výnimočne,
ak je to v súlade s účelom manželstva,
môže súd povoliť uzavretie manželstva aj
maloletému. Podmienkou je, že maloletý
snúbenec je starší ako 16 rokov. V prípade
dodržania presne stanovených zákonných
podmienok je možné povoliť uzavretie
manželstva, aj keby obaja snúbenci boli
maloletí, ale staršie ako 16 rokov. Snúbenci
sú povinní k žiadosti o uzatvorenie manželstva okrem iného doložiť aj rozhodnutie
súdu o povolenie uzatvoriť manželstvo. Ak
by snúbenci, z ktorých jeden alebo obaja
sú maloletí, ale starší ako 16 rokov uzatvorili manželstvo bez súhlasu súdu, bolo by
neplatné. V takom prípade súd zo svojej

DREVENÉ
OBKLADY

85_0436

Uzavretie manželstva osobou mladšou ako 18 rokov

7
OKNÁ A DVERE, STAVBA, DOMÁCNOSŤ
BEZPEČNOSTNÉ DVERE

UNIVERZAL
- 2x 3bodový zámok

OCHRÁŇTE SVOJ DOMOV!

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
€
AKCIA
448

TERAZ BETONÁŽ ZÁRUBNE
BEZPEČNOSTNEJ TRIEDY 2 a 3

V HODNOTE 60 €

BD2 OPTIMUM
Podľa normy EN 1627:2012

ZDARMA

- 10

670 €

61_100

€
7
3
5
BD2 MASTER 56 KR

AKUSTICKÉ DVERE
Podľa normy EN 1627:2012

0

769 €

STUDNÍ do 13 m
VŔTANIE STUDNÍ

HĽADANIE VODY

0905 186 889, www.kopaniestudni.com

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

ROKOV
Klampplast BJ, sro
S VAMI www.klamp-plast.sk

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

AKCIA NA JEDNOHROB PRI OBJEDNANÍ HROBU:

85_0386

- strešné krytiny
- odkvapový systém
- tatranský a zrubový profil
- OSB dosky, strešné laty
- izolácie
- lexan
- výroba atypických klampiarskych
výrobkov/lemovky
- strešné okná

61_0006

Kamenárstvo

Bardejovská Zábava 3820
Tel.: +421 911 925 657
Mail: klampplast@gmail.com

20

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

890 EUR

ZDARMA

žulové hroby každého druhu 0907 451 324 - 0948 611 784

bj19-26_strana-

7

61_0054

STROJOVÉ KOPANIE

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

61_0105

www.strechybj.sk

61_0070

52 51 52

Zemné výkopové práce

Zemné výkopové práce

TEL.: 0911

1

MONTÁŽ

Deň

61_0039

629 €

AKCIA platí do 15. 7. 2019

85-0052

PREDAJ STREŠNÝCH KRYTÍN

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

8
NA ROVINU, eKASA / STAVBA, DOMÁCNOSŤ

mestá. To je totiž náš veľmi pestrý a rôznorodý slovenský vidiek – všetko okrem Bratislavy a Košíc, vrátane ich okolia.

www.hrdarchitekti.sk

tel. 0948 718 078
PREDÁM DREVENÉ
OBKLADY,
ZRUBOVÝ PROFIL
A DLÁŽKOVICU

OBNOVA KOMÍNOV
OBHLIADKA ZDARMA

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

ka
Reálna záru

12 rokov

CIA
LETNÁ AK

KUCHYNE,
VSTAVANÉ SKRINE,

Komplet
dvere

+ zárubňa
+ kľučka
9,00€
od 11

MASÍVNE SCHODY

0949 190 503 NA MIERU

Poslanci prijali novelu zákona v oblasti kontroly

DOVOZ ZDARMA
0910 570 430

85_0079

Sú však regióny, kde vidiek žije iba
vďaka tomu, že ho pri živote drží staršia generácia.
Je to najmä východ krajiny alebo juh
stredného Slovenska. Tam vidiek naozaj
predstavuje iba stredná a staršia generácia.
Mladí sú preč – väčšinou tam, kde sa dá len
trochu lepšie zarobiť. Krátkodobo si situáciu
vyriešili a stali sa – okrem výnimiek – kdesi
vo svete druhoradými ľuďmi. Prečo sa toto
deje? No jednoducho preto, že my (alebo tí,
čo preberajú politickú zodpovednosť?) nevieme nič lepšie, iba dovoliť iným, alebo aj
svojim, drancovať práve vidiecke regióny a
vyvážať surovinu namiesto tvorby pridanej
Otázka mala teda asi znieť správne ľah- hodnoty, ktorá by priniesla prácu a príjem,
napríklad aj týmto mladým.
kovážna centrálna politika...
(Dokončenie nabudúce.)
Ľudia, ktorí napriek tomu, aká je politika
nepriaznivá pre vidiek, tieto regióny držia
» Ivan Brožík
vitálne, a robia z neho priestor pre kvalitný
život. Otázkou je, ako toto úsilie podporuje politika. Teda tá skôr blokuje aktívnych
ľudí, a naopak aktívne podporuje tých, čo
sú už bohatí dosť, ako napríklad nadnárodné automobilové spoločnosti a ich subdodávateľov. A vravia tomu podpora rozvoja zamestnanosti. Nedá sa totiž len tak odpísať
80 percent krajiny a takmer polovicu ľudí,
ktorí žijú v obciach do 5000 obyvateľov a
» Jela Tvrdoňová
ďalšie státisíce obývajúce početné malé

ekasa

0949 812 555

Nové podmienky pre pokuty za eKasu

Na stránkach nášho týždenníka
sme v uplynulom týždni informovali o zmenách súvisiacich s
eKasou platných od 1. júla 2019.
Parlament v stredu 19.júna prijal
novelu zákona a tak sa veci opäť
menia.

Termín spustenia eKasy 1. júl 2019
zostáva síce zachovaný aj po schválení
novely zákona o elektronickej registračnej pokladnici, ktorú v stredu prijali
poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, upravujú sa však podmienky
pre oblasť kontroly. „Pokuty za nezavedenie eKasy po 1. júli 2019 sa nebudú
podnikateľom ukladať do konca tohto
kalendárneho roka, respektíve uložené
pokuty sa zrušia, ak podnikateľ do účinnosti v stredu schválenej novely požiadal o pridelenie kódu pokladnice eKasa
klient,“ informovala Ivana Skokanová,
hovorkyňa finančnej správy.

Na certifikovanú eKasu
máte čas do konca roka, ak...

Povinnosť evidovať tržby v pokladniciach sa nemení. Rovnako sa nemení
povinnosť podnikateľa požiadať finančnú správu o pridelenie kódu pokladnice
eKasa. V platnosti zostáva aj ustanovenie, že k tomuto dátumu sa zrušia
daňové kódy súčasných elektronických

registračných pokladníc (ERP).

Majte na pamäti:

-Podnikatelia, ktorí v súčasnosti už
evidujú tržby v eKase, majú povinnosť
naďalej používať eKasu. Táto povinnosť
sa týka aj všetkých nových prevádzok,
ktoré vznikli po 1. apríli 2019 a vzniknú
po 1. júli 2019.
-Podnikatelia, ktorí doteraz evidovali
tržby v ERP a nedisponujú eKasou musia po 1. júli 2019 používať doterajšiu
pokladnicu (ERP) aj so zrušeným daňovým kódom pokladnice. Certifikované
riešenie eKasy si majú čas zaobstarať do
konca roka 2019. Uvedené však platí len
za podmienky, že do účinnosti v stredu
schválenej novely zákona požiadali o
pridelenie kódu eKasy.

Koho budú pokutovať
a koho zatiaľ nie?

V čase od 1. júla 2019 do 31. decembra 2019 platí prechodné obdobie na
nepokutovanie podnikateľov finančnou správou za nepoužívanie eKasy.
„Pokutovať však bude finančná správa
tých podnikateľov, ktorí od 1. júla 2019
nebudú používať eKasu a do dňa účinnosti v stredu schválenej novely zákona
nepožiadali finančnú správu o pridelenie kódu eKasa,“ objasnila Skokanová.

zdroj Alexas-Fotos pixabay

ilustračné foto
Podľa jej informácií eviduje v súčasnosti
finančná správa vyše 196 000 pokladníc
aktívnych v systéme eKasa. Je to 82% zo
všetkých v súčasnosti používaných pokladníc (240 000). Do konca tohto mesiaca je finančná správa pripravená vybaviť všetky žiadosti o registráciu. Systém
eKasa je pre nových podnikateľov

bj19-26_strana-
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povinný od 1. apríla. Cieľom projektu
je zabezpečiť rozšírenie priameho elektronického prepojenia registračných
pokladníc s finančnou správou, ako aj
zefektívniť boj proti daňovým únikom.
Informácie poskytla Finančná správa
Slovenskej republiky
Redakčne spracovala Renáta Kopáčová

85_0047

Slovensko bolo oddávna charakterizované ako vidiecka krajina. Lenže vidiek
vymiera. Nie je to ľahkovážna politika?
Podľa názvu vašej rubriky teda na rovinu: nie je toto náhodou pohľad niektorých
Bratislavčanov, ktorí celý rok tvrdo pracujú
pre nadnárodnú korporáciu, v zime idú do
Álp lyžovať, v lete k moru a slovenský vidiek
poznajú maximálne iba cez malokarpatské
vínne pivnice? Prepáčte tú ostrosť, ale už vidím ako by zareagovali na túto otázku moji
priatelia z Liptova, Turca, Horného Považia
a Spiša, ale – áno aj z Gemeru, Malohontu,
Zemplína a Šariša.

85_0928

- projekty rodinných
domov s dotáciou
8000,00 EUR
- výstavba rodinných
domov na kľúč

VZOROVÝ DOM

27-0033-9

Na rovinu dnes s pani Jelou Tvrdoňovou, dlhoročnou odborníčkou pre rozvoj vidieka na Slovensku aj v EU.

Komplexné projektové a inžinierské služby

87-0007
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ACN / SLUŽBY

Modlitba je nenahraditeľná
nášho srdca, aby nás mohol inšpirovať
a viesť po ceste života. Potom aj všetky
naše skutky a práca sa stanú modlitbou.
Keď sa v modlitbe približujeme k
Bohu a hľadáme spoločenstvo s Ním,
nájdeme stále viac aj cestu jeden
k druhému. Naučíme sa žiť jeden pre
druhého. Svätá Matka Tereza, ktorá
sa takmer bez prestania modlila ruženec, sa raz opýtala jedného bohoslovca:
„Koľko hodín denne sa modlíš?“ Seminarista bol prekvapený: „Matka, ja
som od Vás očakával, že sa ma spýtate,
čo robím pre chudobných. Prečo sa ma
pýtate, koľko hodín sa modlím? “ V tom
Matka Tereza vzala jeho ruky do svojich
a povedala: „Syn môj, bez Boha sme
vždy príliš chudobní na to, aby sme
mohli pomôcť chudobným! Pamätaj
si: Ja som len úbohá žena, ktorá sa
modlí. Keď sa modlím, Boh vkladá
svoju lásku do môjho srdca a len tak
dokážem milovať chudobných - pretože sa modlím!“
Ten, kto sa modlí, nikdy neprehliadne blížneho v núdzi. Nech nám preto
žiadny čas nie je vzácnejší ako ten strávený
v modlitbe. Keď vyhráme zápas o modlitbu,
vyhráme všetky ďalšie
boje.

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

0948 733 424.

ČISTENIE
HROBOV
PROFI STROJOVÉ ČISTENIE HROBOV OD 50 € / hrob
99-0140

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

624 467

Zduženie pre rozvoj športových aktivít – škola plávania, Bardejov

PLÁVANIE

neplavci, zdokonaľovacie a rehabilitačné plávanie
Cvičíme a plávame v tieto dni: pondelok, utorok, streda, štvrtok
a piatok od 9:30 hod. do 11:00 hod. v krytej plavárni v Bardejove

10 DENNÉ PLAVECKÉ KURZY
OD 1. 7. 2019 DO 31. 7. 2019

Bližšie informácie: e – mail: plavaniebj@gmail.com
www.plavaniebj.weblahko.sk , Kontakt: ZRŠA, 0908 650231

Nie doprovod, ale sprievod. Slovenčina naša
Nie dielčí, ale čiastkový.
85_0025
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0917 954 2

85_0022

62-0043

61_0042

Tel.: 0905 695 635
htrade@mail.t-com.sk
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0905 719 137

50€ / deň
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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.

Predaj náhradných dielov
na LKT 81, LKT 80.

PRENÁJMEM
2-izbový byt.
na Vinbargu
0903 638 935

S

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

61_0140

PRENÁJOM

61_0122

www.jarotile.sk

duchovný asistent ACN

avvauto.sk

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

Profesionálna beztlaková metóda s minimálnym použitím vody

tel.: 0907

0905 719 137
Chcete si
podať
inzerát?

ZÁKLADNÁ PENETRÁCIA HROBU ZDARMA

» P. Martin Mária Barta

www.

61_0134

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

85_0441

Všetko sa dá niečím nahradiť. Len
modlitba sa nedá nahradiť ničím.
Hoci modlitba nie je všetkým, všetko
bez modlitby je ničím.
Modlitba je to najväčšie, najdôležitejšie a najsilnejšie, čoho je človek schopný. Je to prvé prikázanie. A zároveň prvé
povolanie človeka: stáť v modlitbe pred
Bohom, klaňať sa mu. Ako stvorenia
sme vyšli z Božieho srdca, preto aj naše
srdce túži po Bohu, aby prebývalo v
Ňom. Tak ako nás dýchanie udržuje pri
živote, tak modlitba napĺňa našu dušu
Božím životom. Bez modlitby človek
vnútorne zomrie.
Ako však docieliť, aby sa tak inštinktívne, ako dýchame, aj modlitba stala
tou najprirodzenejšou pohnútkou nášho
srdca? Začnime ako apoštoli prosbou:
„Pane, nauč nás modliť sa“ (Lk 11,
1). Pre modlitbu sa musíme vždy nanovo rozhodnúť, otvoriť svoje srdce Bohu.
Modlitba mení človeka, jeho cítenie,
jeho myslenie, jeho rozhodnutia a činy.
Nemecký básnik Angelus Silesius napísal: „Ten, kto sa skutočne modlí, sa
premení na toho, ku komu sa modlí.“
Aj keď niekedy cítime, že naše srdce je
chladné a akoby mŕtve, nie je pokrytectvo pokľaknúť, priznať si svoju neschopnosť modliť sa a jednoducho túžiť
po Bohu. Ak napriek všetkým ťažkostiam, vnútornej suchopárnosti a roztržitosti vytrváme v modlitbe, Boh
nám neodmietne svoju milosť. On
sám túži po tom, aby bol stredobodom

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

T VŠETKÝM, N.O.

DÔSTOJNÝ ŽIVO

6
5
3
2
1 7
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AUTO - MOTO

���� ����A

SCALA
BEZKONKURENČNÝ PRIESTOR VO SVOJEJ TRIEDE
TÓNOVANÉ SKLÁ � ������U������ ASISTENT ROZJAZDU DO KOPCA

EMERGENCY CALL ����A������ � ����Z����� AU���A����� ����A��Z���A
���������� �����A�� ���� A Z��A��� DIZAJNOVÝ PODPIS ������ �����
�����A��� ����� LAKŤOVÁ OPIERKA
SMARTLINK ��� ����������
AMBIENTNÉ OSVETLENIE
�A�� A�� ����� A�����
RÁDIO SWING
FRONT ASSIST
� A���A���
LANE ASSIST
������A�

A�A��

FUNKCIA PREFILL
�A����A��� ���Z���

16" ����� Z �A���� Z��A����
������ ������ ����������

EASY START – BEZKĽÚČOVÉ ŠTARTOVANIE

ESC VRÁTANE ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, XDS+, TPM �U����U����� �������A�� ��Ž��� ���A�� � ��U������
�U�������Z�A ��Z�A VYHRIEVANÉ A VÝŠKOVO NASTAVITEĽNÉ SEDADLÁ
Súťaž trvá do 31. 7. 2019. Viac info nájdete na www.skoda-auto.sk/sutaze.
Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilu ŠKODA SCALA: 4,5 – 6,9 l/100 km, 119 – 157 g/km. Ilustračné foto.

������� ����������
� �������� ���
Podmienkou získania úroku 0,99 % je vopred hradená časť obstarávacej ceny vozidla vo výške 20 – 70 % a uzatvorenie havarijného poistenia, povinného zmluvného poistenia a poistenia finančnej straty GAP v mesačných splátkach. Reprezentatívny príklad
financovania s úrokom 0,99 % od VWFS: ŠKODA SCALA Ambition 1.0 TSI/70 kW, 5° MP v cenníkovej cene 14 990 € vrátane
DPH, pri výške úveru 10 493 € počas 48 mesiacov splácate mesačne 223,05 €. Splátka so značkovým poistením je 293,64 €.
Spracovateľský poplatok je 0 €, RPMN bez poistenia je 0,99 % a RPMN s poistením je 13,51 %. Celková zaplatená suma vrátane
akontácie a značkového poistenia bude 18 591,72 €.

TAKTO SKVELO VYBAVENÁ
UŽ ZA

14 990 €

NaRovinu

0,99 %
a bez poplatkov

�������������

61_0027

Vaši autorizovaní predajcovia vozidiel ŠKODA:

bj19-26_strana-
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NA ROVINU / POLITICKÁ INZERCIA, PRE DETI
Zrejme ste už
počuli, že sa Andrej
Kiska rozhodol začať
spoluprácu s našim
hnutím OĽANO tak,
že poza chrbát ľudí
v hnutí dlhodobo
lákal Veroniku Remišovú, aby prevrátila
kabát a prešla do jeho strany.
Nakoniec sa mu to aj podarilo a ľudí v
tíme hnutia OĽANO, ktorí robili roky všetko pre úspech Veroniky a častokrát na svoj
vlastný úkor, to veľmi zamrzelo. Mňa mrzí
najmä neférový prístup bývalého prezidenta Kisku. Na jednej strane všade do médií
opakovane hovorí, ako veľmi mu záleží na
spolupráci s našim protikorupčným hnutím, ale v skutočnosti mimo kamier robí
pravý opak a robí všetko, aby nášmu hnutiu
ublížil.
Podnikal som 13 rokov, zamestnával
som 2 tisíc ľudí, platil najvyššie dane so
všetkých slovenských živnostníkov, ale
nikdy som neoslovil ani jediného zamestnanca z mojej konkurencie, lebo by mi to
pripadalo veľmi nefér. A mohol som, bol to
najľahší spôsob, ako konkurencii ublížiť a
získať vlastný prospech. To ale charakterný
človek nikdy neurobí ani nepriateľovi a už
dupľom nie človeku, o ktorom verejne hovorím, že ho považujem za blízkeho partnera.

Bardejovsko-Svidnícko
- Stropkovsko

na rovinu

Veď to je tak absurdné, ako keď by Váš priateľ, s ktorým chodíte cez deň na pivo, Vám v
noci vykrádal úrodu v záhradke.
Nuž, čo už. O Veronike a aj Kiskovi si
ľudia urobia obraz sami. Moju dôveru Andrej Kiska týmto krokom stratil a bude si
ju veľmi ťažko získavať späť. Doteraz som
mu vždy, až slepo, veril. Dnes viem, že jeho
slová zďaleka nemusia byť vždy v súlade s
jeho skutkami. Mrzí ma to, ale zodpovednosť káže, že napriek tomu spolupracovať
musíme a ja určite nebudem tým, kto napriek dýke od chrbta povýši vlastné sklamanie nad záujem Slovenska.
Už len ako doslov - spolu s Veronikou
odišli aj štyria nenápadní naši poslanci. V
ich prípade to je vlastne „pochopiteľné“. U
nás vždy platí totiž pravidlo, že ak sa chce
poslanec znova poslancom stať, tak musí ísť
z konca kandidátky
- ale odtiaľ sa prekrúžkuje za poslanca
len ten, kto štyri roky
makal. No a to oni neboli, tak si našli iného,
po chrbte koho sa do
parlamentu opäť
prepašujú.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

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

Kiska nezačal ako fér chlap

Slovenčina naša
Nie
barabizňa, ale chatrč.

Nemožno odpísať štyri pätiny Slovenska II
(dokončenie)

Na rovinu aj dnes s pani Jelou Tvrdoňovou, dlhoročnou
odborníčkou pre rozvoj vidieka na Slovensku aj v EÚ.
Existuje nejaká vízia pre vidiek,
aby sa stal atraktívny aj pre mladé
rodiny na ňom?

Neviem o žiadnej vízii zo strany súčasných parlamentných politikov. Isté
je, že ľudia mimo tejto scény rôzne vízie majú. Treba sa však pozrieť na to,
čo naozaj môže fungovať. Pán Kravčík
hovorí o malom vodnom cykle ako riešení klimatických zmien a o vode ako
ústrednom zdroji práve tých to riešení.
Musíme mu dať za pravdu, praktický život nás o tom denno-denne presviedča.
To sú prírodné zákony - a keď konečne
pripustíme, že človek je (aké prekvapenie!!!) súčasťou prírody a rovnako aj
spoločnosť, ktorú tvorí, jedno je hneď
jasné - to čo platí pre vodu, platí aj o peniazoch, ktoré sú atribútom ekonomiky
a vyjadrením jej pochodov.

a na druhej bohatnú tí, ktorí bohatí už
sú. Inými slovami - „a nezaprší a nezaprší“ tam kde sa tvoria zdroje, ale povodne peňazí sa sypú na tých, čo ich už
majú dosť a odvádzajú zisky ktoviekam.
Aká je teda vízia? Skrátiť cyklus obehu
zdrojov a peňazí tým, že obnovíme regionálne trhy, že dovolíme (konečne!!!)
našim ľuďom podnikať a predávať tým
svojim v regiónoch čo vyrobia a uvidíte
ako sa začnú mať ľudia na vidieku. Je to
také jednoduché!! Pozrite sa smerom do
Rakúska, tam tak žijú desaťročia, ale aj
u nás sú už príklady.

Kde teda začať, keď je všetko v
cudzích rukách?

No predsa cez potraviny, ktoré tak
ako vzduch, voda a slnko sú súčasťou nášho ekosystému a teda aj nášho organizmu. Dovoľme našim výrobcom, aby nám priamo predávali
naše – najlepšie regionálne potraviny
priamo v regiónoch a urobíme veľa
pre svoje zdravie osobné a aj ekonomické. To roztočí aj ostatné sektory.

zdroj jt

Jela Tvrdoňová

nevyvážame iba drevo ale aj kyslík a uhlík!!!)) a primárnym plodinám, podporiť
znova spracovanie a priamy predaj. Pridaná hodnota výrobkov a služieb sú totiž
toľko spomínané skutočné riešenia pre viPekné prirovnanie, naznačuje,
že tok peňazí by sa mal nasmero- Čo je v súčasnosti najpálčivejším diek, lebo prinášajú automaticky príjem a
vať inam?
problémom slovenského vidieka? prácu. Všetko ostatné sú len prázdne sloTo znamená, že ak sa rozširuje cykMusíme použiť všetky dostupné ná- vá a ak sú aj činy, tak len ak krátkodobé.
lus obehu zdrojov a peňazí ako teraz stroje na pridávanie hodnoty našim Žiaľ, teraz to ide naopak – vyvážame surov liberálnej globálnej spoločnosti – je surovinám (napríklad konečne zastaviť viny, príjem a prácu tam, kde sú už dávno
jasné že na jednej strane rastie chudoba masový vývoz dreva z regiónov – veď múdri a toto tam tým svojim desaťročia

bj19-26_strana-
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nerobia. Iba politici, ktorí o tomto prestanú hovoriť, ale začnú aktívne v prospech
tohto smeru fungovať, tvoriť a používať
vhodné nástroje, ma presvedčia. Znova
sa vrátim k pánu Kravčíkovi. On tvrdí, že
udržať vodu v krajine znamená život, ja k
tomu pridávam: udržať zdroje a peniaze v
krajine, kde sa tvoria, znamená kvalitný
život a koniec biedy.
(Nabudúce s pánom Michalom Kravčíkom.)
Ivan Brožík

13
ŠKOLY / KULTÚRA

Vysvedčenia svedčiace i nesvedčiace
Preto by sa vysvedčenie, ktoré sa líši od
očakávaní, nemalo brať ako definitíva,
ale ako námet na prácu s dieťaťom. Tiež
si musíme uvedomiť, že v škole sú rozmanité predmety. Je úplne jasné, že žiak
nemôže vynikať vo všetkých. Žiaľ, náš
systém vyžaduje od žiaka vedomosti vo
všetkých odboroch. Je preto prirodzené,
že hodnotenie nemusí byť vyrovnané.
Pravdou je, že známky zo základnej školy sú čiastkovým kritériom na
prijatie na stredné školy. Aj v tomto je
systém zle nastavený. Nekladie dôraz
na predmety, na ktoré sa bude stredná
škola profilovať. Na druhej strane aj
žiak s vynikajúcimi známkami musí
robiť prijímacie pohovory.
Žiak môže na základe známok
na vysvedčení aj opakovať ročník. Je
správne, ak sa v čiastkových klasifikačných obdobiach vyčerpali všetky
možnosti pred tým, ako sa udelila nedostatočná.
Najdôležitejším v klasickom hodnotení žiakov je prístup rodičov. Najprv
si treba uvedomiť, že spoločnosti nedominujú jednotkári a zlé známky nie
sú definitívou. Druhým predpokladom
je pomôcť deťom nie iba dostať dobrú
známku, ale viesť ich k vzdelaniu, ktoré
im dá v živote oveľa viac ako vysvedčenie. Zároveň však vštepiť deťom pravdu,
ktorú ma naučila moja mama: učíš sa
pre seba.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

85_0443

Máme za sebou vysvedčenia. Napriek tomu, že existujú možnosti
na modifikáciu hodnotenia žiakov,
stále sa zotrváva na modeli piatich
známok, ktorý je síce ustálený, no v
mnohých ohľadoch zastaraný.
Je v rukách učiteľov, či známka bude
adekvátnym zhodnotením žiackych
výkonov alebo sa stane prostriedkom
trestania. Objektivizácia hodnotenia sa
ťažko dosahuje.
Výsledky žiakov by mali brať rodičia iba ako čiastkový obraz ich schopností. Rozhodujúcim je ich uplatnenie v
ďalšom vzdelávaní alebo v zamestnaní
či záľuba v obľúbených predmetoch. Je
jasné, že ak žiak viacero klasifikačných
období neprospieva, čo vyplýva z dlhodobo nedostatočnej činnosti, nezáujmu,
neschopnosti porozumieť, tak známka
je upozornením, ktoré treba brať vážne a
je dôležité poznať dôvody jej udelenia. V
rukách rozumného učiteľa je zlá známka poslednou možnosťou pred vyčerpaní iných spôsobov pomoci žiakovi.
Ak sa na vysvedčení neobjavili len
jednotky, netreba robiť z toho problém,
vynášať predčasné závery či trestať. Ani
výkon dospelých nie je rovnomerný. Aj
dieťa má nárok znížiť svoj výkon, čo sa
môže odraziť na známke. Dôvody môžu
byť rôzne. Vývinovopsychologické,
záujmové, motivačné, sociálne a pod.
Nie vždy dieťa môže ovplyvniť, že sa
mu nedarilo. Často potrebuje pomoc a
hlavne záujem, motiváciu dospelých.

riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava

Partneri:

profi
EVENT TECHNOLOGY

facebook.com/KONCERTvTATRACH

Predpredaj vstupeniek: www. ticketportal.sk
Tel.: 02/ 529 333 21 a 0905 700 909

P
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ZAMESTNANIE

ČOSKORO OTVÁRAME
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PRIJMEME ZAMESTNANCA
DO TRVALÉHO PRACOVNÉHO POMERU
NA PRACOVNÚ POZÍCIU

PREDAVAČ / PREDAVAČKA.

Hľadám

PRÁCA V MLADOM KOLEKTÍVE, ZAŠKOLÍME.
PRÁCA JE VHODNÁ AJ PRE ČERSTVÝCH
ABSOLVENTOV SŠ S MATURITOU.

OBKLADAČOV

Objekt v Bardejove/150 m2/

Tel.:

RAKÚSKU

A

NEMECKU

MURÁROV

ELEKTRIKÁRI
od 18 EUR/ HOD.

INŠTALATÉRI

plat: úkolová alebo hodinová mzda
( podľa dohody)

od 20 EUR/ HOD.

TESÁRI

od 20 EUR/ HOD.

OBKLADAČI
od 19 EUR/ HOD.

www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at
0908 868 643 | +43 699 190 48 723

4,00 €/ netto hod
NÁSTUP 1. 8. 2019

85_0024

0908 378 867

34-0117

HĽADÁTE PRÁCU?

MY JU PONÚKAME! PRE ŽENY A MUŽOV,

ŽENY
NA PRÁCU DO ČR

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

práce v Rakúsku už 15 rokov

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a finančnú istotu, kontaktujte nás

8 HODINOVÝ PRACOVNÝ ČAS
-PRÍPLATKY ZA VÍKENDY

info:

KULL, s.r.o, Hurbanova 11 Bardejov

17/06/2019 11:11

KUCHÁRA / KU
plat:

0905 594 814

Sprostredkovanie opatrovateľskej

Prijmeme do TPP

UOP_vizitky.indd 1

61_0176

Radničné námestie 10, BJ
Tel.: 0907 494 270
Email: duopsro@gmail.com

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

ZAŠLITE ŽIVOTOPIS

MAILOM ALEBO ZAVOLAJTE

0903 618 498 - 0911 318 499
saludosro@gmail.com

61_0072

V

NEMÁTE PRÁCU

overené stavebné firmy
práca na živnosť

Prijmeme na prácu v BJ a okolí
šikovných a spoľahlivých

STAVEBNÉ PRÁCE

61_0009

s.r.o.

0904/250 449, 0903/659 318, 0907/519 304

66-0084

DUOP

85_0442

0905 535 473

V PRÍPADE ZÁUJMU
SA INFORMUJTE NA TEL. Č.:

Š – AUTOSERVIS Bardejov, s.r.o.
Príjme absolventa strednej alebo vysokej školy ekonomického smeru
na absolventskú prax s možnosťou trvalého pracovného pomeru.

HĽADÁTE
regionpress.sk

sibova@s-autoservis.sk

inzerujte u nás

Podrobnejšie informácie na t.č.: 0903 902 276

0905 719 137
0907 727 206

bj19-26_strana-
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ZAMESTNANCA?

Žiadosti a životopisy posielajte do 10.7.2019 na email:

14

15
ZAMESTNANIE
Spoločnosť HUDOS s.r.o. vypisuje

Spoločnosť HUDOS s.r.o. vypisuje

výberové konanie

výberové konanie

MANAŽÉR LOGISTIKY

MANAŽÉR LOGISTIKY

Požiadavky na uchádzača: aktívna znalosť
anglického alebo nemeckého alebo francúzskeho jazyka
Ponúkaný plat: 1000 € brutto + variabilný zložka
(spolu až do výšky 2000 €)
Žiadosť so štrukturovaným životopisom posielajte poštou alebo
e-mailom. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Požiadavky na uchádzača:
aktívna znalosť ruského jazyka, iný jazyk vítaný
Ponúkaný plat: 800 € brutto + variabilný zložka
(spolu až do výšky 2000 €)
Žiadosť so štrukturovaným životopisom posielajte poštou alebo
e-mailom. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

na obsadenie funkcie

na obsadenie funkcie

Priemyselná 1455/5, 085 01 Bardejov
Tel.: 054 / 4860012, Fax: 054 / 4860086
E-mail: sekretariat@hudos.sk www.hudos.sk

85_0414

85_0040

Priemyselná 1455/5, 085 01 Bardejov
Tel.: 054 / 4860012, Fax: 054 / 4860086
E-mail: sekretariat@hudos.sk www.hudos.sk

85_0040

Komunikácia s vodičmi - ruský jazyk

Anglický alebo nemecký alebo francúzsky jazyk

Prijmeme

PRÍJMEM DO
ZAMASTNANIA,

SAMOSTATNÉHO
ELEKTRIKÁRA.

DO BARU CAPITOL,

Tel.č.: 0902 881 570

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
•
•
•
•
•
•

REMEDIUM, s.r.o.,
Bardejovské Kúpele 2037, 086 31 Bardejovské Kúpele
Poliklinika REMEDIUM, s.r.o. so sídlom
v Bardejovských Kúpeľoch príjme do pracovného
pomeru pracovníka v odbore

kompletné vedenie podvojného účtovníctva
príprava podkladov k DPH
práca s pokladňou
komplexná starostlivosť o zverenú účtovnú agendu
interná administratíva
práca s programom MK Soft

Požiadavky:
•
•
•
•
•
•

MASÉR
s nástupom od
1. 8. 2019.
Základná mesačná mzda:

znalosť programu MK Soft
komunikatívny, organizačný typ
časovo flexibilný
samostatnosť, dynamickosť
používanie PC na užívateľskej úrovni
anglický jazyk - výhodou

Nástupný plat:

• 650 - 700 eur brutto/mesiac

573,00 eur
+ pobádacia zložka.

Kontakt:

www.2j-antennae.com

61_0030

Kontakt: 054 / 477 4430
E mail: remedium@kupele-bj.sk

• Tel: +421 54 488 0115
• Email: dana.lau@2j-antennae.com
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85_0428

0917 859 253

ÚČTOVNÍČKA / ÚČTOVNÍK

ČAŠNÍKA/ ČKU.
85_0435

Tel.:

61_0014

Práca v BJ a okolí.
Nástup možný ihneď.
Plat: 5,80/hod. brutto

prijme do pracovného
pomeru:

���������

Vodič kamiónovej prepravy
(JIT prepravy)

�����������������
IBA ZA 228€

- 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

1 osoba a pobyt !!!
Pre dôchodcov iba za 178€
����������������������������103€

Potrebujete ubytovanie? – zabezpečíme!

85-0005

34-0112

OBNOVA STRIECH

PRÁCA
PRE KAŽDÉHO

Slovenská firma

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODM

0905 552 537
0915 971 823

OPERÁTOR
VÝROBY / ČR
VODIČ VZV / ČR
KONTROLÓR
KVALITY / ČR
VÝROBA UPRATOVACÍCH
POTRIEB / ČR
KÉ BRIGÁDY
PONÚKAME ŠTUDENTS

BEZ DEMONTÁŽE !

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

IENKY

CALL CENTRUM:

0944 720 932

85_0433

t ZÁRUKA MINIMÁLNE
20 ROKOV
VYKONÁVAME OPRAVY:
KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
obnova plochých striech technológiou COPERNIT t PRVOTRIEDNA
záruka minimálne 20 rokov
KVALITA

V, ŽENY aj PÁRY
VHODNÉ PRE MUŽO AVA zabezpečené

UBYTOVANIE a

DOPR

85_0438

www.oravskahoraren.sk

32-0079

e-mail: praca@schnellecke.com
tel.: 0800 144 140

Rezervácie: 0918 591 942
Oravský Podzámok č. 396

27-0084

Cena zahŕňa ubytovanie,
plnú penziu, výlety, program.

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

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny
splátky od 35 €

zimné záhrady

zasklievanie terás

splátky od 149 €

splátky od 98 €

rámové

0918 477 323 | www.balkona.eu

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-0054

ZĽAVY AŽ DO 30%

