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Týždenne do 33 870 domácností

VAŠA RODINNÁ DOVOLENKA

CHORVÁTSKO PODSTRANA
MILÍ KLIENTI,

ĎAKUJEME VÁM ZA PRIAZEŇ A DÔVERU V SEZÓNE 2019.

DUBAJ: 11.11.-18.11.2019
Daniel Čupa – BUS TRANS, Kláštorská 12, Bardejov www.
bustrans.sk, info: 00421 911 784 888

ŠUMNÁ
STRECHA

24.09.2019

Predám OPEL VECTRA
1,9 TDCI, 155.700 km,
r.v. 11/2008
tel.: 0907 901 672

0907 923
974
Bardejov,
Dlhý rad 30,

Spišská Nová Ves
Drevárska 944/4. (vedľa priemyselného parku),

QUAMP

• repasované
Slovenská 1, Bar
dejov e-mail: quamp@qu
tonery
amp.sk
tel.: 0907 25 66
66
www.quamp.sk
• atramentové kazety
• plniace sady
• spotrebný materiál

PO-PIA: 9.00-17.00, SO: 9.00-12.00
tel.: 0911 142 300, 0904 071 021,
email: info@sedacky-kykyn.sk,

61_0065

0907 923 874

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

61_0012

NOVOTNY ANDREJ

85_0597

AUTOŠKOLA
61_0092

0908 337 893

61_0114

začiatok kurzu

NOMITO

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

MICHAL

85_0085

PRIPRAVUJEME:

85_0623

Facebook: kykyn kožené sedačky
e-shop: www.sedacky-kykyn.sk
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61_0141

Luxusné svietidla -20%!

DAČIEK!

85_0592

SE
NA OBJEDNÁVKY
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REDAKČNÉ SLOVO / INZERCIA

85_0367

západné Slovensko
94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
26.700
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
Ge
HU
Ke
KS
SL
MI
PP
PO
Sn

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

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

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

za NAJLEPŠIU CENU !!!

PLECHOVÉ GARÁŽE

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458

PLECHY, voliery pre psov

Aj u Vás doma
0903 539 712

hr. 1cm - 4 €
hr. 1,5 cm - 5 €
hr. 2 cm - 7,50 €
hr. 2,5 cm - 9 €
DOVOZ ZDARMA
0910 570 430
BardComp s.r.o.
Hurbanova 22
Bardejov

REMEDIUM, s.r.o.,

výpočtová technika
registračné pokladne
software
E - shop

Bardejovské Kúpele 2037, 086 31 Bardejovské Kúpele

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

OZNAM O OTVORENÍ
2 NOVÝCH AMBULANCII:

TEPOVANIE
ČISTENIE

REHABILITAČNÁ AMBULANCIA

KOBERCE - SEDAČKY
POSTELE - MATRACE
VANKÚŠE -STOLIČKY
KANCELÁRIE A INÉ...

MUDr. Marcela Molnárová
tel. č.: 054/ 477 7408

0917 969 466

ORL AMBULANCIA

MUDr. Katarína Ľuníková
tel. č.: 054/ 477 7511

S PRACOVNOU DOBOU
OD PONDELKA - PIATKA OD 07:30 HOD. DO 15:00 HOD.

bj19-37_strana-

0905 20 70 59

www.plechovegarazesk.sk

PREDÁM DREVENÉ
OBKLADY,
ZRUBOVÝ PROFIL
A DLÁŽKOVICU

Prečistenie a opravy

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

R

od 139,- EU

INTERIÉROVÉ DVERE

OPRAVÍM VÁŠ
POČÍTAČ
Preinštalovanie Windows

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

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

+ kľučka cena

85_0413

Bardejov, Bardejovská Nová Ves, Bardejovská Zábava, Dlhá Lúka, Miháľov,
Andrejová, Bartošovce, Becherov, Beloveža, Brezov, Buclovany, Cigeľka, Dubinné, Fričkovce, Gaboltov, Gerlachov,
Hankovce, Harhaj, Hažlín, Hertník, Hervartov, Hrabovec, Hrabské, Chmeľová,
Janovce, Kľušov, Kobyly, Kochanovce,
Komárov, Koprivnica, Kružlov, Kurima,
Kurov, Lenartov, Lopúchov, Lukavica,
Lukov, Malcov, Marhaň, Mokroluh,
Nižný Tvarožec, Osikov, Nižné Raslavice, Vyšné Raslavice, Richvald, Rokytov,
Smilno, Snakov, Stebník, Stuľany, Sveržov, Šarišské Čierne, Šiba, Tarnov, Tročany, Vaniškovce, Vyšná Voľa, Zborov,
Zlaté, Bokša, Sitník, Stropkov, Breznica,
Duplín, Chotča, Nižná Olšava, Tisinec,
Svidník, Cernina, Dubová, Giraltovce,
Hrabovčík, Kapišová, Kračúnovce,
Kuková, Kurimka, Ladomirová, Lúčka,
Nižný Mirošov, Nižný Orlík, Stročín, Šarišský Štiavnik, Vyšný Mirošov, Vyšný
Orlík, Železník, Želmanovce,

so zárubňou
Komplet dvere

59-0293

DISTrIBúcIa (33.870 domácností)
Mestá-obce (každý týždeň):

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

85_0079

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

Biblické podobenstvá sú stále aktuálne. Predstavujú nám trpezlivosť
a dôveru, ktoré pramenia z múdrosti.
Zároveň nám dokazujú, že tí, čo žijú v
Aby však táto úvaha dávala čita- múdrosti a v láske, môžu hovoriť s moteľovi zmysel, treba sa vrátiť ešte viac cou a istotou. Keď sú ich slová vyjadredo histórie. Kratšia a staršia správa o né s pokornou vierou, majú veľkú moc
stvorení (Gn 2,4b-25) píše, že (stvoriteľ) osloviť srdcia ľudí.
„vdýchol do jeho nozdier (Adamových)
Tak si zopakujme – s pokorou a viedych života. Tak sa stal človek živou
bytosťou. Z človeka robí odvtedy živú rou. A vieru môžeme pokojne vnímať
bytosť dych života. Nie kultúra nená- ako nádej, nielen ako slovo zo slovnívisti. Nenávisť je totiž nezlučiteľná so ka veriacich kresťanov. Alebo nebodaj
tých, ktorí nám hrajú divadlo, že nimi
životom.
sú.
Duše, preniknuté mečom. Mečom
„Oroduj za nás, Matzloby, mečom nadradenosti, mečom
pohŕdania, mečom lživých slov. A do- ka sedembolestná Panna
stávame sa k ďalšej Máriinej bolesti. Mária, aby sme sa stali
Trpela, keď musela s dieťaťom utekať hodní...“
do Egypta pred Herodesom, ktorý dal v
Krásny sviatočstrachu pred novým kráľom vyvraždiť
v Betleheme a na okolí všetkých chlap- ný víkend, milí
cov mladších ako dvojročných. Trpela čitatelia!
bolesťou, lebo stratila 12- ročného Je» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

www.balsyn.sk 22 rokov na trhu

61-0002

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

žiša v jeruzalemskom chráme. Koľko
slovenských detí sa už stratilo navždy
v zahraničí? Koľko sa ich už nikdy nevráti k matkám či otcom, ešte živým,
alebo už na cintorínoch?

aj u vás doma

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Sedem je v biblickej reči symbolické
číslo a znamená plnosť. Mariánski
ctitelia vymenúvajú často sedem
najznámejších bolestí Božej Matky.
Prvou z nich je proroctvo Simeona,
ktorý jej na 40. deň po narodení Ježiša predpovedal ťažkú budúcnosť
Božieho Syna a aj to, že „jej vlastnú
dušu prenikne meč“.

85_0541

Stöcklova 20
BarDeJOV
bardejovsko@regionpress.sk
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PEKNÁ STRECHA
nátery striech
nátery kostolov
oprava a výmena
striech
lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631

61_0105

redakcia:

Sedem bolestí

87-0027

SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO

85_0628

BARDEJOVSKO

Najčítanejšie regionálne noviny

61_0028

2

BARDEJOVSKO

REALITY, GASTRO

3
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ZÁHRADA

Už OD 4 eur

4

Najčítanejšie regionálne noviny

MAXIMÁLNY VÝKON
S MINIMÁLNYM
ÚSILÍM

JESENNÁ
AKCIA

HUSQVARNA 550 XP® Mark II
HUSQVARNA RIDER 216T AWD

Rider s pohonom všetkých kolies a dvojvalcovým
motorom s vysokým točivým momentom, s ktorým
dosiahnete skvelé výsledky i v náročnejšom teréne.
Kĺbové riadenie, funkcia Turn Key, LED svetlomety.
■ Motor Briggs & Stratton Intek, výkon 9,7 kW @
3100 ot./min., šírka kosenia 94 alebo 103 cm,
hmotnosť 226 kg.

4 865 €

Akciová cena:
Bežná cena: 5 169 €
(Cena bez kosiaceho ústrojenstva.)

FÚKAČ HUSQVARNA 525iB

Tento ľahký, výkonný fúkač je dobre vyvážený
a prispieva k vysokému komfortu počas dlhej
práce.
■ Hmotnosť (bez akumulátora): 2,4 kg, fúkací výkon
(rýchlosť vzduchu): 48 m/s

Výkonná reťazováá píla
íl s objemom
bj
50 ccm, s jednoduchým ovládaním
ovládaním, špičkovým výkonom a vysokou kapacitou
rezania je určená ako pre stínanie, odvetvovanie a prerezávanie menších a stredne urastených stromov, tak pre náročné úlohy pri starostlivosti o stromy.
■ Výkon 3,0 kW, dĺžka lišty 15" / 38 cm, hmotnosť bez lišty a reťaze 5,3 kg.

669 €

Akciová cena:
Bežná cena: 735 €

ZÁRUKA 2 ROKY pre profesionálnych zákazníkov.
Platí pre píly 572 XP®, 572 XP®G, 565, 550 XP® Mark II,
550 XP®G Mark II a 545 Mark II.

HUSQVARNA 535i XP®

Ľahká výkonná akumulátorová píla s vysokou
rýchlosťou reťaze a vynikajúcou ergonómiou.
■ Hmotnosť bez reznej časti a akumulátora 2,6 kg,
rýchlosť reťaze 20 m/s, dĺžka lišty 14" / 35 cm.

389 €

Akciová cena:
Bežná cena: 415 €
(Cena bez akumulátora a nabíjačky.)

395 €

Akciová cena:
Bežná cena: 419 €
(Cena bez akumulátora a nabíjačky.)

HUSQVARNA AUTOMOWER® 315X
Robotická kosačka s kompletnou ponukou funkcií
určená pre stredne veľké trávniky. Inteligentná
technológia automaticky prispôsobí každodenný
čas kosenia rýchlosti rastu trávy.
■ Plocha: 1600 m² +/– 20 %
■ Sklon: až 40 %

2 255 €

Akciová cena:
Bežná cena: 2 399 €

Navštívte našu predajňu:

,

Duklianska 1, 085 01 Bardejov,

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

61_0083

Ceny sú iba odporúčané vrátane DPH. Akcia platí do 13. 11. 2019. Zodpovednosť za tlačové chyby je vylúčená. Spoločnosť Husqvarna neustále vykonáva vývoj výrobkov,
a preto si vyhradzuje právo zmeniť dizajn, špeciﬁkácie a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna je registrovaná ochranná známka.
Copyright © 2019 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.

sieť 39 regionálnych novín

uzávierka ďalšieho vydania je 19.09.2019
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STAVBA, DOMÁCNOSŤ

BARDEJOVSKO

DOMÁCNOSŤ, STAVBA,
GASTRO,GASTRO
SLUŽBY
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 €

€
7
3
5
Podľa normy EN 1627:2012

0

769 €

629 €

1

MONTÁŽ

Deň

BD2 MASTER 56 KR

AKUSTICKÉ DVERE

A:
OVANI
INANC 48€
F
A
M
4
FOR
cena:
Dvere a 226€
záloh
€
tka: 111
1. splá a: 111€
tk
2. splá ÝŠENIA!
V
A
N
BEZ

EŠENIA
PRENÁJOM L 72,

.com

orsky@gmail

landberg.jav

bj19-37_strana-

61_0011

61_0070
61_0120
61-0106

890 0
Kontakt: 0950

5

STROJOVÉ KOPANIE

STUDNÍ do 13 m
VŔTANIE STUDNÍ

HĽADANIE VODY

0905 186 889, www.kopaniestudni.com

Zemné výkopové práce

SKY
TROPNEJ DO
S
IE
N
E
V
O
T
O
ZH

61_0006
85-0052

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

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

Zemné výkopové práce

61_100

AKCIA platí do 30. 9. 2019

ZÁHRADA, DONMÁCNOSŤ

6
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HUMEX
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

85_0420

Tel.:

KRAKOW - VIEDEŇ - RZESZÓW - KATOWICE - BUDAPEŠŤ - BRATISLAVA

www.klamp-plast.sk
STREŠNÉ KRYTINY, ŽĽABY, OSB
dosky, Tatranský profil, parapety

01 AUTO-MOTO / predaj
»Kúpim
motocykel:
JAWA,CZ-125,175,250,350,
skúter-MANET,
TATRAN,STADION,PIONIER,
prívesný vozík PÁV 40-41,aj
nepojazdné-nekompletné+ ND., volať,alebo sms
0905450533
»Kúpim Babettu,alebo starú Jawetu v akomkoľvek
stave. 0905450533
»Predám malotraktor domácej výroby s predným
náhonom. Cena dohodou.
054/4792041

02 AUTO-MOTO / iné
03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
»Dám do prenájmu 2 izbový byt na ul. Komenského v
Bardejove. 0903054322

05 DOMY / predaj
»Predam pozemky vo Svidniku, t. 0903535536
»Predám dom s pozemkom v Stebníckej hute
0908335417
»Predám rodinný dom
(novostavbu) v Bardejove
časť BNV na 612 m2 pozemku. Viac info volajte
0903738901

925 657

169€

Farmárska motorová píla
Výkon: 2,6kW/3,5k
2 - MIX motor
Lišta: 37cm

499€

449€

»Predám plast. prepravky používané na ovocie
20ks cena 2,50e kus.
0908061500

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Darujem šteniatko nem.
špica
malého
fenku
0948409159
»Poľovníkom srbský trojfarebný durič na diviakov
a dohľadavku všetkej zveri
0903105537

11 HOBBY A ŠPORT
»individuálne hodiny angličtiny. 0948 895 991
»Predam CANON 5D MARK
III, 18000 cvakov, menena
zavierka, 1x baterka, obal,
krabica, 3x KARTA, cena
800eur alebo dohoda, gecijaro@icloud.com, 0903
419 567

SUPER CENA

199€

Krovinorez
Výkon: 0,75kW/1,0k
2 - MIX motor
Hmotnosť: 4,9Kg
V cene popruhy
a vyžínací nôž
+ žacia hlava
AutoCut 25-2
a kryt žacej hlavy
Zadarmo

VARI RL 84 H

HYDROSTAT

Záhradný traktor
Motor: GGP 7500 432 cm3
Výkon: 11,00 HP
Prevodovka: Hydrostat
Záber: 84cm, 2 nožový

07 REALITY / iné

14 RÔZNE / iné

STIHL MS 291

1599€
SUPER CENA

Farmárska motorová píla
Výkon: 2,8kW/3,9k
2 - MIX motor
Lišta: 37cm

559€

469€

VARI KF XP 200
Rotavátor
Motor: VARI XP 200
Výkon: 3kW/5k
Zaber: 60 - 80 cm
Šneková prevodovka

SUPER CENA

429€

Rozšírenie na malotraktor
(orba, vyorávanie
zemiakov),
bubnovú kosačku

CUB CADET LT2 NR92

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

HYDROSTAT

2249€

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj

219€

STIHL FS 55

09 DOMÁCNOSŤ

Motorová píla
Výkon: 1,4kW/1,9k
2 - MIX motor
Lišta: 30cm

249€

STIHL MS 271

08 STAVBA

06 POZEMKY / predaj

»Dám do prenájmu garáž
na ul. Ťačevskej v BJ. Cena
50€/mesiac alebo dohodou. TEL: 0905 368 321
»Predám pozemok 15ár
vedľa Kalvárie, výhľad na
BJ, vhodný na chatu. Cena
9€m2. 0908 572 700
»Predám stavebný pozemok v Bardejove, časť Mihaľov. Info na 0908879958
°Predám 9x pozemok
vhodný na chatu v obci

Motorová píla
Výkon: 1,2kW/1,6k
2 - MIX motor
Lišta: 30cm

Mokroluh. Tel. 0930 797
392
»Predám satelit. parabolu
80cm k tomu celú zostavu
málo používanú, cena 50e.
Použitú škridľu 0,08 cent.
za kus 0908061500
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682
»Predám sečkáreň na el.
pohon, propán-bután fľašu 33kg. Tel. 0930 797 392

STIHL MS 180

STIHL MS 170

2249€

IHNEĎ
K ODBERU

1799€
SUPER CENA

»Kúpim medaile šable
dýky odznaky slovenský
štát 1939-1945 0905133241

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

Chcete si podať inzerát?

85_0012

Občianska
riadková
inzercia

Tel.: 0911

VEĽKÁ JESENNÁ AKCIA
JESENNÁ
AKCIA
199€

925 657

85_0415

Tel.: 0911

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

61_0040

85_0421

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

Návod nájdete na strane 11
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STAVBA, SLUŽBY, DEŤOM

BARDEJOVSKO

DOMÁCNOSŤ, STAVBA,
GASTRO,GASTRO
SLUŽBY

AKCIA

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

Viac

SŤ
MOŽNO U
NÁKUPTKY
Á
NA SPLÝŠENIA! LEN DO 30. 9. 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)

156
€
190

61_0200

173 €
KUCHYNE,
VSTAVANÉ SKRINE,

0908 288 350

61_0175

OPRAVA KOMÍNOV

0907 727 206

SCREEN ROLETY

16 EUR/m2

840x1460

87-0007

226 eur

ŽALÚZIE a ROLETY
VONKAJŠIE

GARÁŽOVÉ -- VÝKLOPNÉ
SEKČNÉ OD 446 EUR

BRÁNY

- ROLOVACIE

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
1. B.T - 2. B.T - 3. B.T

448 EUR

OD

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

Nie budem sa Slovenčina naša
sústrediť, ale sústredím sa.

PREČO REKL

INZERCIA U

AMNÁ

NÁS?

Patríme medzi najčítanejšie týždenníky
Poskytujeme riešenia, ktoré fungujú
Zvyšujeme konkurencieschopnosť
Šetríme starosti
Sme kreatívni a vieme počúvať

geci@regionpress.sk lazurova@regionpress.sk

bj19-37_strana-
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0905 719 137

0907 727 206

61_0006

STRIECH
KOSTOLOV

725 €

107 €

ŽALUZIE OD

85_0389

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

NÁTERY

od

v cene:

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

akcia platí pri objednaní prác

SIETE PROTI
HMYZU OD 18 eur/m2

MASÍVNE SCHODY

0949 190 503 NA MIERU

€

vymenených

balkónov ročne

Výmena balkónovej
steny 1.150 € -

1500

€
242

ako 100

PRÁVNIK RADÍ / SLUŽBY

Úprava výkonu rodičovských práv
a povinností k maloletému dieťaťu

gs welding

nu týchto práv a povinností je zverenie dieťaťa
do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch
rodičov za podmienok, že rodičia spolupracujú a je to v najlepšom záujme dieťaťa, na ktorý
sa vždy prvorado prihliada, alebo do osobnej
starostlivosti jednému z rodičov, a zároveň sa
určí rozsah vyživovacej povinnosti, prípadne
aj úprava styku rodiča s dieťaťom. Podmienkou, aby rodičia mohli vôbec vykonávať svoje
rodičovské práva a povinnosti je, že musia mať
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
Nakoľko rodičia maloletého dieťaťa nemôžu
zastupovať toto dieťaťa v súdnom konaní,
v ktorom sú účastníkmi rodičia a zároveň taktiež dieťa, tak súd po preskúmaní podmienok
konania ustanoví maloletému dieťaťu kolízneho opatrovníka, ktorý následne toto dieťa
zastupuje pred súdom. Súd by pri rozhodovaní
o výkone rodičovských práv a povinností alebo
pri schvaľovaní dohody rodičov mal rešpektovať právo maloletého dieťaťa na zachovanie
jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy by mal
prihliadnuť na záujem maloletého dieťaťa,
najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby,
stabilitu budúceho výchovného prostredia a
ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove
a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom.

Facebook: GS Welding, Kontakt: 0948 523 010

výroba a montáž:
• kovaných brán • nerezových zábradlí,
• prístreškov • pohonu na diaľkové ovládanie,
• železných a neželezných výrobkov

61_0157

Rodičovské práva a povinnosti, ich dodržiavanie a výkon patria medzi dôležité
faktory, ktoré priamo ovplyvňujú výchovu
a vývin dieťaťa.
Zákon o rodine zaraďuje do obsahu rodičovských práv a povinností najmä sústavnú a dôslednú starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu
a všestranný vývoj maloletého dieťaťa, zastupovanie maloletého dieťaťa a správu majetku
maloletého dieťaťa. Rodičia sa stávajú nositeľmi rodičovských práv a povinností narodením
ich dieťaťa. Potreba úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu
nastáva v prípade, ak sa rodičia dieťaťa rozvedú, alebo ak sa dieťa narodí mimo manželstva.
Úprava výkonu týchto práv je v kompetencii
súdu, ktorý ich na návrh jedného z rodičov,
resp. osoby, ktorá zabezpečuje starostlivosť
o dieťa rozhodnutím upraví. Pred samotným
rozhodnutím súdu sa rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu kedykoľvek dohodnúť na úprave výkonu ich rodičovských práv a
povinností. Rodičovská dohoda však musí
byť schválená súdom. Dohoda rodičov nie je
vykonateľná, pokiaľ s ňou nevysloví súhlas
súd. Nakoľko ide o veľmi významný zásah do
práv a povinností rodičov, súd uprednostňuje
rodičovskú dohodu predpokladajúc, že rodičia
dokážu najlepšie posúdiť potreby ich maloletého dieťaťa. Rozdielna situácia nastáva, ak
rodičia nedospejú v zásadných otázkach týkajúcich sa ich maloletého dieťaťa k vzájomnej
dohode, v takom prípade rozhodne na návrh
niektorého z nich súd. Súčasťou úpravy výko-

Najčítanejšie regionálne noviny

NEREZOVÉ
ZÁBRADLIA
fb: Svetnerezu.eu

tel.: 0918 896 779

61_0120

8

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

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

85_0534

85_0469

Nie realizovať práce, ale konať, Slovenčina naša
robiť, pracovať. Nie bednička, ale debnička.
Viac ako 200 kusov oblekov na sklade

OBLEKOVÉ ŠTÚDIO

ZĽAVY

SPOLOČEN

Radničné námestie 7
(nad ČSOB), Bardejov

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

Kamenárstvo

AŽ DO

45%

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

Predajné miesto:
Štefánikova ul. 3348
085 01 Bardejov
výjazd na Starú Ľubovňu
85_0590

AKCIA NA JEDNOHROB

890 EUR

PRI OBJEDNANÍ HROBU:

ZDARMA

žulové hroby každého druhu 0907 451 324

bj19-37_strana-
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61_0054

Čierna zostane čierna

Tel./fax predajňa:
054/ 472 60 57,
mail: predajbj@anavek.sk

AT

SKÝCH ŠI

S
NASALÓN
VÝPREDAJ

- PÁNSKE OBLEKY
- KRAVATY
- KOŠELE
- DOPLNKY

85_0393

Inšpirujte sa
moderným dizajnom
krytín Tondach

9
9

ZDRAVIE / INZERCIA

BARDEJOVSKO

DOMÁCNOSŤ, STAVBA,
GASTRO,GASTRO
SLUŽBY

Špecifiká diét pre cukrovkárov
Je rozdiel, ak sa rozhodneme korigovať našu telesnú hmotnosť z estetických dôvodov a iné je, ak by sme to
mali spraviť na radu lekára. Oboje je
však pre nás zdravotne prospešné.

87-0012

predstavuje stravu s obsahom 10 gramov
cukrov, glykemický index je číslo na
stupnici od 0 do 100 a jeho hodnota závisí od toho, ako rýchlo sa rovnaké množstvo v potrave vstrebáva a ako rýchlo
ovplyvňuje hladinu krvného cukru v
Podstatou diét pre diabetikov je, že krvi. Čím je nižší GI, tým sa hladina cukpri ich dodržiavaní zásad je dosiahnutá ru zvyšuje pomalšie, čo je veľmi dôležité
regulácia príjmu cukrov – či už zlože- práve u ľudí s poruchou metabolizmu
ných alebo jednoduchých, tak potreb- cukrov. Naopak potraviny v vysokým GI
ných na pozitívne ovplyvnenie stravy a veľmi rýchlo a významne zvyšujú hladinu cukru v krvi. Kým u zdravých ľudí dometabolizmu diabetikov.
káže podžalúdková žľaza vyprodukovať
Množstvo cukrov spolu (jednodu- dostatočné množstvo inzulínu na zvládchých aj zložených) je vtedy 225 gramov nutie takejto situácie, u diabetikov to tak
na deň. Na porovnanie: bežná racio- nie je a hladina cukru v krvi sa zvyšuje.
nálna strava obsahuje 320 g cukrov. Z
toho vidieť, že diabetik si musí naozaj
Cukrovka je ideálnym príklastrážiť príjem cukrov v ich najrôznejších dom, kedy dodržiavanie režimových
podobách – nejde iba o sladidlá. Den- opatrení dokáže priaznivo ovplyvniť
né zníženie tohto príjmu u diabetikov hladinu krvného cukru,
predstavuje približne 22 sacharidových metabolickú kompenjednotiek (SJ).
záciu, dokonca až na
úroveň až na 80 perCelkové množstvo sa ale môže me- cent. Takže diabetici
niť podľa mnohých faktorov - hmotnosti môžu mať svoje ochodiabetika, fyzickej aktivity, pohlavia, renie vo svojich ruale hlavne aj podľa metabolických vý- kách.
sledkov. U diabetikov je dôležité si vy- » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
berať potraviny aj podľa glykemického
Diabetologička, odborníčka na poruchy
indexu (GI). Jedna sacharidová jednotka
metabolizmu a výživy

BETÓNOVÉ PLOTY

NOVÁ BETONÁREŇ
v Bardejove ( RAMBET s.r.o. )

AKCIA 1/2 DPH
Dodatočná zľava -10%

VÝROBA A PREDAJ
VŠETKÝCH DRUHOV
BETÓNOVEJ ZMESI.

pre domáce a hospodárske zvieratá
Pri nákupe nad 100 € poštovné zdarma!

agrohase@agrohase.sk
ag
0908 330 99 05

Platí do odvolania

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

0918 217 665

85_0162

10-0044

Rozvoz domiešavačmi a betón pumpou do 25m

27-0017-51

CHOVATEĽSKÉ POTREBY

F R É ZO VA N I E a
V L O Ž K O VA N I E
KOMÍNOV

> revízie komínov
ku kolaudáciám RD
> frézovanie a vložkovanie
komínov
> strojové čistenie
zadechtovaných
komínov
> fasádne komíny
> čistenie a kontrola
komínov

0905 279 418
obhliadka ZDARMA

Kontaktujte nás v pracovných dňoch
od 7,00 hod do 17,00 hod

Michal Hudáč

Okná a dvere
Hliníkové Odborná Exteriérové
SALAMANDER okná a dvere montáž
žalúzie

bj19-37_strana-
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Stavebné
puzdra

Vinylové Drevené Rámové
podlahy podlahy dvere

85_0047

Erimont s.r.o., Lučivná 315

99-0013-1

www.kominar-poprad.sk
www.kominyfrezovanie.sk

10

ZAHRANIČIE / GASTRO, ZDRAVIE, SLUŽBY

Najčítanejšie regionálne noviny

Predsudky a blahobyt verzus chudoba
Diskrimináciu a predsudky si väčšina z nás vysvetľuje ako prítomný spoločenský jav.
Tým isto je, ale majú aj veľmi nepriaznivý efekt. Nemálo (diskriminovaných, vylúčených) ľudí totiž dokáže za tri hodiny
vytvoriť hodnoty, ktoré by iní nevytvorili
za celý rok. Otázkou však je, či dostanú
príležitosť.
V Británii zaujíma zodpovedných, či
ste schopní svoju prácu vykonávať a je im
ukradnuté, či máte na hlave fez, turban alebo šiltovku. Áno, zriedkavo sa
vyskytnú prípady, keď je na voľnú pozíciu
prijatá žena v hijabe (zahaľuje vlasy, nie
burka, ktorá zahaľuje celú tvar), miesto
rovnako kvalifikovanej Britky, aby nedajbože nedošlo k obvineniu z intolerancie.
Vždy je to vec šéfa, či sa vie k veci postaviť
rozumne a stáť si za svojim výberom. Rasu
či národnosť nezmeníte, náboženstvo v
ktorom ste boli vychovaní, môžete, ale
prečo by ste to mali robiť?
A ak už, urobíte to ako svoje slobodné
rozhodnutie. Cassius Clay, najslávnejší
boxer histórie, si zmenil meno na Muhammad Ali pri prestupe na islam a povedal
vetu, za ktorú si ho veľmi vážim: „Nijaký
nátlak v otázkach viery!“ Úplne rovnaké je
to s rasizmom. Istá madam skritizovala v
Českej republike obchodný reťazec slovami „prečo sa vo vašich letákoch pre Českú
republiku objavujú modeli negroidného
typu?“ Tieto skvosty výrečnosti plodia
spravidla ľudia, ktorí sú natoľko hlúpi,
že si nevedia nájsť užitočnejšiu činnosť.

Ďalšou skupinou sú nezamestnaní, ktorí
tvrdia, že im inoverci a príslušníci iných
národnosti nadávajú, že im kradnú prácu,
pritom sú len konfrontovaní s normálnou
trhovou súťažou.
Aký má prístup s predsudkami vplyv
na ekonomiku? Zásadný! Ľudí s „iným“
pôvodom posiela automaticky na manuálne práce. Nie, že by neboli užitočné,
ale nevyužíva sa potenciál tých, ktorí by
mohli dať spoločnosti viac. Ak musia dnes
a denne dokazovať, že nie sú „podluďmi“, dvihnú radšej kotvy a ponúknu svoj
rozum tam, kde voči ním tieto predsudky
mať nebudú. No a na našej rodnej hrude
zostanú naozaj iba tí kopáči kanálov.
Najhoršie je to, čo sa deje s ich deťmi.
Rómske dieťa v osade je neraz odsúdené
do špeciálnej školy. Doktor to formálne podpíše, rodičia sú radi, že si splnili
povinnosť a ak zaváhajú, povie sa im
„Myslíte, že by to tam zvládol? Máte na dochádzku? Viete, čo ho tam čaká?“ Málokto
sa vzoprie. Týmto sejeme, hnojíme a zalievame semená, z ktorých vyklíčia a dozrejú
výsledky našich predsudkov.
Ekonomickým výsledkom týchto
predsudkov sú státisíce poberateľov dávok a spoločenským prehlbujúca sa priepasť medzi „nami“ a „nimi“. Ak nezmeníme prístup a nebudeme pozerať len po
ďalšie voľby, na dne tej priepasti skončí
väčšina i menšina. Začať sa musí tým, že
nebudeme podávať ruku zovretú v päsť.
» Pre REGIONPRESS Ondrej Putra
Veľká Británia

LÍČENIE - OBOČIE - MIHALNICE

NECHTOVÝ DIZAJN
AEROGRAFIA

KAŽD
Ý
ZÁKA NOVÝ
ZNÍK

ZĽAV
A

50%

NA M

ANIK

ÚRU

striekanie nechtov

KIARA SKY

NECHTOVÝ SALÓN BOĎA
Na autobusovej stanici, vstup pri fornetách. 0948 165 226

61_0207

BEZ POCITU PÁLENIA - metóda

0907 727 206

bj19-37_strana-
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85_298

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
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POLITICKÁ INZERCIA / GASTRO, KRÁSA
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» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

Klasická a športová masáž
Masáž lávovými kameňmi
Reﬂexná masáž chodidiel
Medová masáž
Pedikúra a manikúra
Ceragem a bankovanie
Elektro-terapia
Tejpovanie
Lash lifting
Aromaterapeutická relaxačná
masáž tváre

LYMFODRENÁŽ

0907 998 505 • 0907 441 087
Partizánska 4, 085 01 Bardejov

Chcete si

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.

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera BJ medzera
Príklad:
RP BJ12 Predám kočík,
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

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

0905 719 137

61_0216

o tom, ako Slovensko vydal napospas
mafii a prestal chrániť verejný záujem.
Ako s pojazdným cirkusom prišiel
na rokovanie so všetkými ministrami,
aj keď veľmi dobre vedel, že nám vládni
poslanci dodajú len 5 hlasov, čiže presne toľko, aby sa schôdza ani nemohla
začať. Následne Pellegrini prišiel so zbabelým „argumentom“, že ak ho chceme
odvolávať, tak my musíme zabezpečiť
aj prítomnosť všetkých Beblavého či
Kotlebových poslancov! Absurdné! Ako
my môžeme zodpovedať za prítomnosť
tých poslancov, ktorí nás pri zvolaní mimoriadnej schôdze nepodporili? Nijako.
Nuž čo už. Máme premiéra zbabelca,
ktorý sa bojí toho, že mu vykričím priamo do očí pred celým Slovenskom, že 19
rokov len poctivo slúžil mafii s názvom
Smer - SD. Poslušne kryl 19 rokov každú jednu špinavosť, ktorú Smer spáchal
proti ľuďom, poctivo kryl a obhajoval
každý jeden podvod Kaliňáka, Počiatka
či Fica. Tým sa stal spolupáchateľom, ktorý
je priamo zodpovedný za systém, ktorý
umožnil vyrásť netvorovi s menom Marián Kočner, ktorý si s
pocitom boha dovolil
rozhodovať o živote
nevinných mladých
ľudí.

HĽADÁTE

ZAMESTNANCA?
09 05 7 OVINÁU
07 19
72 137 CH
72
06

Peter Pellegrini
zlyhal v kľúčovej
chvíli. V momente
ako sa ukázalo,
že Monike Jankovskej Národná
kriminálna agentúra (NAKA) zhabala mobil pre závažné podozrenie,
že za úplatky vybavovala Kočnerovi
rozsudky „na želanie“ - mal Pellegrini
okamžite konať a Jankovskú okamžite
odvolať z najvyššieho poschodia ministerstva spravodlivosti. Odmietol to, zrejme len preto, lebo som ho o to žiadal ja.
Uprednostnil svoje ego pred verejným
záujmom a zlyhal v priamom prenose.
Vzhľadom na to, že ani na opakované naše žiadosti a ani po siedmych
dňoch protestov, ktoré sme zorganizovali pred ministerstvom spravodlivosti,
Pellegrini konať odmietol, zozbierali
sme potrebné podpisy, ako káže Ústava
- a podali sme návrh na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády ... a Peter Pellegrini sa rozhodol našu Ústavu v priamom prenose zneuctiť tak, ako doteraz
žiadny premiér.
Právo odvolávať premiéra je de facto jediný spôsob, ako môže opozícia vyvodiť zodpovednosť voči vládnej moci.
Na Slovensku a tak isto aj v celom demokratickom svete. Keď odvolávali Mečiara, strpel to. Keď Radičovú, strpela
to. Len Peťko pustil do gatí, lebo by mu
bolo veľmi nepríjemné počúvať hodiny
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Pellegrini zneuctil Ústavu
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Bj-Vinbarg B/9, Bj-Komenského 46, Kračúnovce 53, Hertník 301,
AKCIA trvá od 15. 9. 2019
do 22. 9. 2019 alebo
Malcov 134, Richvald 179, Koprivnica 133, Bartošovce 116, Gerlachov 133,
do
vypredania zásob!!!
Janovce 61, Hervartov 84, Sveržov85, Gaboltov 85,

INTERGRÁČIK SYR NA VYPRÁŽANIE
MAXX
PIŠKÓTY
TRADIČNÉ MASLO
130g, TVAROHOVÝ 100 g
- ENERGY
240 g, opavia KRÉM
125 g,
0,33€
DRING 250 ml

0,66€

0,33€

0,99€

0,44€

ŠTUDENTSKÁ PEČEŤ
180g, KOKOS

0,99€

KEČUP

1,33€

0,66€

0,44€

75 ml, 2 druhy

100g,MANYA

NESCAFÉ GOLD ISABEL - TUNIAK
200 g, RICH
& SMOOTH

5,55€

VÍNO PEREG
0,75 L, 11%

5,55€

NESTVILLE
WHISKY
0,7 L, 40%,

9,99€

VODKA
KUTUZOV
0,7 L, 38 %

4,44€

0,44€
KARPATSKÉ BRANDY
ŠPECIÁL V.S.O.P.,
0,7 L, 40%

25,99€

v paradajkovej omáčke,

3,55€ (3+1) 1x320g
MILA
50 g,

0,39€
85_634

1000 g, JEMNÝ

0,19€

0,49€

115 g, PIPI KRÉM,
SUPER KRÉM

35 g,

KAKAO

0,5 L, 10%, PLECH

NÁTIERKA, 2 DRUHY

MADAM
TYČINKA

SIGNAL - ZUBNÁ PASTA

ŠARIŠ,
ZLATÝ BAŽANT

bj19-37_strana-

11

KULTÚRA / INZERCIA

12

Verejne týmto deklarujem, že sa vzdávam členstva v Okresnej organizácii
SMER-SD v Bardejove a ako dôvody
udávam toto: nechcem mať nič spoločné s politikou tejto vraj sociálnej strany,
ktorá roky podvádza obyvateľov nášho
štátu a so sociálnou politikou ako má
vo svojom názve, nemá nič spoločné.
Členom tejto strany som sa stal v
roku 2010 po tom, čo po voľbách nedokázal Róbert Fico zostaviť vládu.
Keďže sa cítim byť sociálnym
demokratom, chcel som svojim postojom
podporiť túto myšlienku a byť nápomocný
aspoň ako radový člen tejto organizácie. Z krajského ústredia z Prešova
mi volali dvakrát a overovali si, či je to
naozaj pravda. Nevstúpil som teda do
týchto radov za účelom tým, aby som
bažil po nejakých funkciách či nebodaj
z materiálnych dôvodov. Fico už nebol
pri koryte a všetko bolo už aj tak sprivatizované alebo rozkradnuté. Stal som
sa tým čiernou ovcou rodiny, ale v kútiku duše som veril, že sa Fico spamätá a nastúpi naozaj v opozícii na cestu,
ktorá sociálnej demokracii patrí. Bohužiaľ som sa sklamal a potvrdilo sa mi, že
sociálna demokracia ostala len v názve
strany, ale v dennom živote sa čoraz
viac vytrácala. SMER-SD sa stala stranou oligarchov, ktorí určovali a určujú

dodnes, kto, kde a začo. Korunu všetkému dali niektorí čelní predstavitelia
tejto strany ako bývalí ministri Kaliňák,
Počiatek a Jahňátek, ktorí si pod záštitou SMER-u urobili zo svojich úradov
vlastné eséročky, aby zo štátnej kasy,
cez rôzne biele kone či firmy, prelievali
financie do vlastných vrecák. Ich napojenie na rôznych gangstrov typu Kočner,
Bašternák a iné nemá nič spoločné so
sociálnou politikou. A nezachránili to ani
rôznymi sociálnymi balíčkami ako: vlaky
zadarmo, či strava pre školákov. Klamanie, podvádzanie a oblbovanie občanov
Slovenska, odchod čelných predstaviteľov SMER-u z pozícií morálky a empatie viedlo až k vražde
novinára a jeho snúbenky a Slovensko sa dostalo na úroveň krajín tretieho sveta. Som dôchodca a
rozhodne nemienim dávať čo i len nepatrnú časť dôchodku na stranícke známky
organizácie, v ktorej mnohí čelní predstavitelia si na takéto známky prispievali
zlodejinou. Organizáciu SMER-SD rozhodne nepovažujem za stranu ktorej by
som mal byť členom. Svoj postoj som
dlho zvažoval a mienil som to urobiť už
pred rokom ale žijem dlhodobo v zahraničí. Čakal som, že to urobím na nejakom
okresnom fóre, ale bohužiaľ na takéto ma
už dlho nikto nepozval, takže to robím
touto cestou. Nakoniec, skoro denne sa
dozvedáme, čo je strana Smer zač. Je to
strana, ktorá obhajuje zločinné praktiky
rôznych banditov a ja rozhodne nehodlám
byť členom tejto mafiánskej strany.
Judr. Marián Kozák

Pre posilnenie pracovného tímu príjmeme pracovníkov
do tlačiarenskej prevádzky na pozíciu:

TLAČIAR - STROJMAJSTER
NÁPLŇ PRÁCE:

» obsluha rotačného offsetového
tlačiarenského stroja ROTOMAN (16, 32 strán)

POŽIADAVKY:

» min. 1 rok prax v oblasti offsetovej
tlače na pozícii tlačiar

BLIŽŠIE INFORMÁCIE:

» miesto výkonu práce - Trnava
» možnosť pracovať aj na vedľajší PP,
(živnosť, dohoda)

PONÚKANÝ PLAT:

» základná zložka mzdy
980 € (brutto) / mesiac
» + variabilná zložka, až do výšky 2 000 €

0905 555 044
85_0635

VEREJNÉ VZDANIE
SA ČLENSTVA
V OKRESNEJ
ORGANIZÁCII SMER-SD.

Najčítanejšie regionálne noviny

rado@regionpress.sk

Nie odparkovať (vozidlo), ale Slovenčina naša
zaparkovať. Nie (liter) burčiaku, ale burčiaka.

REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2,
917 01 Trnava

85_43

PRENÁJMEM
2-izbový byt.
na Vinbargu
0903 638 935

61_0042

Nie nepocho- Slovenčina naša
pil tomu, ale nepochopil to.

BEZ DEMONTÁŽE!

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

avvauto.sk

Slovenská firma

www.

NON STOP lin

0944 720 9ka
32
t ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
záruka minimálne 20 rokov

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

bj19-37_strana-
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85_0025

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

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

ŠTRK - ZEMINA
MAKADAM

2 28 80
0948 428 208 - 054/ 47

85_0276

OBNOVA STRIECH

13
13

INZERCIA

BARDEJOVSKO

DOMÁCNOSŤ, STAVBA,
GASTRO,GASTRO
SLUŽBY
Ponuka prace v ČR
pre

PRÁCA

MURÁROV

NEMECKO

sieť 39 regionálnych novín

ČESKÁ REPUBLIKA

uzávierka ďalšieho
vydania je 19.9.2019

EUR/HOD. NETTO

Doprava a ubytovanie
zabezpečene.

TEL.: 0949

Zálohy na turnus.
Plat načas
a podľa zručnosti
- HPP 5 až 7 EUR/ hod .
ŽL 6 až 8 EUR/ hod.

777 996

85_0603

Ubytovanie hradené
NÁSTUP: IHNEĎ
PLAT OD 5 DO 7

pokládla obrubníkov
a zámkovej dlažby a iné
stavebne prace.

PRÍJMEM DO
ZAMASTNANIA,

DO BARU CAPITOL, 600 EUR

Tel.:

Tel.č.: 0902 881 570

Stavebná firma HĽADÁ

Spoločnosť z PO

ŽELEZIAROV

prijme ľudí na rozvoz
a distribúciu kníh.

do panelárne
v Nemecku.

0904 996 772

85_0232

0907 736 115

45-0273

ZDARMA
doprava + ubytovanie

83-0328

Požadujeme vlastné auto,
ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

TPP, 2300€/mes. netto

...........................

85_0631

ČAŠNÍKA/ ČKU.
85_0605

0903 910 961
p. Seman

BARDEJOVSKO - SVIDNICKO - STROPKOVSKO

INZERUJTE v najčítanejších
regionálnych novinách
KONTAKTUJTE SVOJHO
OBCHODNÉHO ZÁSUPCU:
geci@regionpress.sk
lazurova@regionpress.sk
6%

Báječná žena

MYnoviny

Plus7dni

6%

5%

Život

7%

REGIONPRESS

Čítanosť týždenníkov

11 %

34.000 VÝTLAČKOV TÝŽDENNE


Najčítanejšie regionálne noviny
Najväčšia distribúcia
Vydávané každý týždeň
Grafika v cene inzerátu
FACEBOOK REKLAMA - GOOGLE REKLAMA

Zdroj: MML-TGI, SR, 3-4. 2017
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Zaujalo nás

Po stopách trnavských turistov

Osemdňová výprava za krásami Šariša
Každoročne počas leta zbalia členovia trnavského Klubu slovenských turistov Spartak Trnava
svoje batohy a vydajú sa na osem
dní trvajúce dobrodružstvo, počas
ktorého objavujú krásy niektorého
zo slovenských prípadne českých
pohorí. Tentokrát sa im do hľadáčika dostal Šariš. A tak sa vyzbrojení chuťou spoznávať nepoznané,
mapami a dobrými turistickými
topánkami vydali na cestu.

Viskupič.

Lesný náučný chodník Sigord

Z rekreačného strediska Zelený breh
Kokošovce vás modrá značka privedie
až k Náučnému chodníku Sigord. Nachádza sa v pohorí Slanských vrchov.
Po trase sa môžete dozvedieť niečo z
histórie lesníctva, získať informácie o
Delnianskom plavebnom vodnom kanáli ako aj o lesnej železničke. Cestou
sa môžete zastaviť v Pamätnom háji
Alžbety Bavorskej, ktorá údajne toto
Za týždeň nachodilo štyridsaťsedem miesto navštívila v roku 1895, kedy prizanietených trnavských turistov spo- cestovala do Šarišskej stolice. História
ločne 3725 kilometrov, pričom najusi- a krása lokality Slanských vrchov jej
lovnejšia z nich ich prešla za týždeň 126. vraj veľmi učarovala. Podľa rozprávaní
Objavili veľa očarujúcich miest a nie- práve na lúke pri hornom minerálnom
ktoré z nich vám vďaka ich postrehom prameni Kyselka bol pre cisárovnú a
môžeme priblížiť aj na stránkach našich jej sprievod pripravený obed. Keď bola
v Ženeve v roku 1898 cisárovná Alžbeta
novín.
zavraždená, bola na jej počesť a pamiatku na tomto mieste postavená kamenná
Kojšovská hoľa
Kojšovskú hoľu nájdete v horskom mohyla s pamätnou tabuľou nad studkrajinnom celku Volovské vrchy. Kojšov- ničkou s názvom studnička Sisi.
ka, ako ju tiež zvyknú nazývať, je vrch
nachádzajúci sa v nadmorskej výške Opálové bane
1246 metrov a spoločne so Zlatoidskou
Pri potulkách pohorím Slanských
horou tvoria akýsi turistický dvojvrchol. vrchov by ste určite nemali vynechať
Na pochod môžete vyraziť z dedinky návštevu opálových baní, ktoré boli v
Zlatá Idka po zelenej turistickej značke, minulosti známe po celom svete. „Ak
ktorá vás dovedie na Spálenicu, odtiaľ
môžete pokračovať po červenej značke
k Chate Erika a ďalej po žltej značke až
na Kojšovskú hoľu. „V letných mesiacoch chodí zo Zlatej Idky na chatu Erika
turistický vláčik tam aj späť a dá sa ním
dostať asi kilometer od Kojšovskej hole
aj takýmto pohodlnejším spôsobom,“
radí Daniel Viskupič, predseda trnavského Klubu slovenských turistov Spartak Trnava. Kojšovka je pokrytá trávnym
porastom a rozloha plochy vrchu je
približne 100 hektárov. „Naskytne sa
vám z nej prekrásny kruhový výhľad na
panorámu Nízkych a Vysokých Tatier,
ako aj celej východnej časti Slovenska.
Pri dobrej viditeľnosti môžete vzhliadnuť aj časť územia Maďarska a Ukrajiny. Lačnovský kaňon.
Na vrchole Kojšovky bola v roku 1988
vybudovaná meteorologická stanica a zájdete do obce Červenica, pešia trasa
na jej juhozápadnom svahu, približne dlhá približne tri kilometre vás privedie
240 metrov od meteorologickej stanice k zrekonštruovanému vchodu štôlne
sa nachádza 49 stĺpov mieru,“ hovorí D. Jozef. Ak sa rozhodnete pre prehliadku

Pamätný háj Alžbety Bavorskej.

Kojšovská hoľa.
baní, jej okruh má celkovú dĺžku 1 280
metrov. Vchod a východ sú v rovnakej
nadmorskej výške. Pobyt v banských
podzemných priestoroch trvá asi 45 až
60 minút. Teplota v banských priesto-

ským potokom. Ide o úžinu lemovanú
strmými svahmi a skalnými stenami,
plnú prekrásnych prírodných scenérií,
akými sú napríklad vodopády, ale aj
očarujúce skalné útvary. Najznámejším
z týchto útvarov je takzvaná Kamenná
baba. Povesť hovorí, že ide o zlú macochu, ktorá chcela svoje nevlastné dieťa
zhodiť zo skaly, no než tak stihla urobiť,
skamenela. Po Kamennej babe je pomenovaná tiež chránená prírodná rezervácia, na území ktorej Lačnovský kaňon
leží. Môžete tam nájsť vzácne druhy
rastlín a živočíchov. „Lačnovský kaňon
je prístupný náučným chodníkom, ktorého východiskami sú obec Lipovce a
osada Lačnov. Tento chodník prekonáva rôzne prirodzené prekážky, viackrát
prekračuje koryto potoka, vedie šikmými skalami a okolím vodopádov. Ťažko
prístupné miesta sú vybavené kovovými
schodmi, rebríkmi a pomocnými reťazami, vďaka čomu možno túru absolvovať
aj bez špeciálnej výbavy. Od cintorína v
roch počas roka kolíše od +0,5 °C do obci Lipovce vás k Lačnovskému kaňo+6,4 °C,“ objasňuje D. Viskupič. Drahý nu privedie viacero turistických trás, z
opál, ktorý sa v baniach v minulosti ťa- ktorých si môžete zvoliť podľa toho, na
žil si obľúbili aj členovia rodiny cisára koľko kilometrov sa budete cítiť,“ radí
Napoleona. Cisárovná Jozefína nosila skúsený turista.
najslávnejší opál Oheň trójsky. Najväčší
opál menom Harlekýn našli v roku 1775 Hervartov
na dne potoka v obci Červenica. Vážil
Milovníci histórie by počas svojich
594 g a ohodnotili ho na 700 tisíc ho- potuliek Šarišom rozhodne nemali obísť
landských guldenov. Dnes je uložený v ani obec Hervartov. Jej veľkou pýchou a
prírodovednom múzeu vo Viedni. Z dô- dominantou je drevený gotický kostolík
vodu zlej ekonomickej situácie ukončili sv. Františka z Assisi, ktorý bol zapísaný
v lokalite Libanka ťažbu opálu v roku spolu s ďalšími drevenými chrámami
1922 a v roku 2012 ju Spoločnosť Opálové východného Slovenska do zoznamu
bane Libanka opäť obnovila a sprístup- svetového kultúrneho dedičstva UNESnila banské diela aj pre turistov.
CO. Ide o rímskokatolícky kostol z konca 15. storočia, ktorý má svojim dvojLačnovský kaňon
dielnym pôdorysom, vysokou strechou
Ďalšou zastávkou na výprave za krá- a ďalšími znakmi v exteriéri a interiéri
sami Šariša je pohorie Branisko, kde sa čisto gotický charakter. Je zhotovený z
medzi obcou Lipovce a osadou Lačnov červeného smreka.
ukrýva jedinečný dva kilometre dlhý
TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ
Lačnovský kaňon vytvorený LačnovFoto autor: Ivan Gajar, Daniel Viskupič
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ZAMESTNANIE

BARDEJOVSKO

DOMÁCNOSŤ, STAVBA,
GASTRO,GASTRO
SLUŽBY

Hydrauli

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

SK

s.r.o

Výroba, Predaj a Servis Hydrauliky
Príjmeme do pracovného pomeru:

príjme do pracovného pomeru

ÚDRŽBÁRA – INŠTALATÉRA
DO HOTELOVÝCH PREVÁDZOK

Montážny pracovník hydraulických valcov

Mzda: základná mzda 517 Eur/mesačne
+ zákonné príplatky a variabilná zložka mzdy

950 Brutto + DOHODA

Priemyselná 2977
Bardejov 08501

Platobné podmienky sú zavislé na preukazateľnej praxi v odbore

85_0414

Sústružník Obsluha CNC (Prax Fagor, Sinumerik výhodou)
Kontakt:
1100 Brutto + DOHODA
Sústružník - Obrábač kovov klasika Mob:
0905 341 240
email: hydrauli@hydraulisk.sk
1000 Brutto + DOHODA

Termín nástupu: ihneď
Svoje žiadosti zasielajte na adresu:
BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s.
oddelenie riadenia ľudských zdrojov
086 31 Bardejovské Kúpele

Slovakia s.r.o.
Obuvnícka firma príjme do zamestnania muža na pozíciu

Operátor výroby - balenie

email: sekretariat@kupele-bj.sk

Plat: 705 EUR/BRUTTO
Elten Slovakia s.r.o., Priemyselná 1379/71, Bardejov,
08501, Telefon: 0905 801 105, e-mail: slovakia@elten.com

61_0233

Kontakt::
61_0020

Bližšie informácie: tel.: 054/4774252, 4774319
alebo osobne na oddelení riadenia ľudských zdrojov

PONUKA PRÁCE NA POZÍCIE V ČR
OPERÁTOR VÝROBY
VODIČ VZV
ZVÁRAČ ZM1, 135
PRÁCA S POČÍTAČOM
(PRÍJEM TOVARU, ŠTÍTKOVANIE)

ZORAĎOVAČ
BEZPLATNÁ INFOLINKA:

0800 500 091

NÁJDEME
PRÁCU
U
KAŽDÉM
I - PÁRY
ŽENY - MUŽ

85_0629

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ - MZDY OD 915 EUR NETTO

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

HĽADÁME

POMOCNÚ
KUCHÁRKU

ŠOFÉR SK C

PLAT: 3,20€/HOD.
V ČISTOM.
TEL. KONTAKT:
85_0636

0944 218 437

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

PRACOVNÍK BALIČKY

0915 549 895

Bližšie informácie na telefónnom čísle
Telefónny kontakt.: 0908 993 965,
Žiadosť spolu so životopisom zasielať
na e-mail: office@cimbalak.sk

Ihneď zamestnáme ELEKTRIKÁROV
a pomocných elektrikárov:
- Nemecká pracová zmluva na dobu neurčitú
- Turnusová práca: 3 týždne sa pracuje a týždeň máte voľno
- Poskytujeme ubytovanie, služobné vozidlo, pracovné oblečenie
a pracovné náradie
- Mzda: 12-13€ na hodinu brutto
+ 8€ netto za odpracovaný deň

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

bj19-37_strana-

61-0213

HRUBÁ MZDA: 520 EUR
+ ÚKOL DO VÝŠKY 300 EUR

57-0085

V pripade zaujmu nas kontaktujte telefonicky alebo emailom

lucia.vojtassakova@euromicron-deutschland.de

Nemáte prax? Radi VÁS zaučíme!

15

61-0213

HRUBÁ MZDA: 624 EUR
+ ÚKOL DO VÝŠKY 300 EUR

PRÁCA V ČR

PRACUJ
U NÁS

MZDA
OD 850 € DO 1300€

0800 500 091

85_0005

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku - aj muži!
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tmámestále dostatok ponúk
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

STAJAN SLOVAKIA PRIJME
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PRACOVNÍKOV:

- ELEKTROTECHNIK/
ELEKTROMONTÁŽNIK

na prácu

S VYHLÁŠKOU §21
(732€ + 50€ + 50€ + 15€
+ stravné lístky + ubytovanie )
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- MUŽI/ŽENY DO VÝROBY
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(OBSLUHA LIS. ZARIADENIA, LISOVANIE GUMY)

( 520€/mesiac + 0,12€/hod. + 1,20€/
hod. + odmeny + ubytovanie )
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KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk

PRÁCA
PRE KAŽDÉHO

spoločnosť pre prieskum trhu,
médií a verejnej mienky

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODM

HĽADÁ

externých spolupracovníkov

IENKY

schopných vykonávať aj náročnejšie
projekty
(rozhovory s respondentmi)

REGRUTÁTOR/KA

33-0032

(získavanie respondentov do
rôznych projektov)

0905 552 537
0915 971 823

PRAVA zabezpečené
UBYTOVANIE a DO
V, ŽENY aj PÁRY
VHODNÉ PRE MUŽO
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Beauty cosmetic
SV. & Andrea

CALL CENTRUM:

Balenie
čokolády / ČR
Vodič VZV a
Retrák /Praha / ČR
Výroba mopov/ ČR

ANKETÁR/ANKETÁRKA

Kremnická 6, 851 01 Bratislava V
02/208 508 14, e-mail: anketari@median.sk

Miesto práce: DOLNÉ VESTENICE

16

VAŠA PLEŤ SI PO LETE
ZASLÚŽI HYDRATÁCIU
MÁME PRE VÁS OŠETRENIE
EXPRES HYDRA
S PROFESIONÁLNOU
IZRAELSKOU KOZMETIKOU HL

85_0626, 85_630

131190333

do

0944 113 140

Miesto práce: NOVÉ MESTO N. VÁHOM

85_0617

9. 25
20 %
19
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ZLEPŠUJE VLÁČNOSŤ PLETI,
OMLADZUJE JU A DODÁVA
PRUŽNOSŤ

0908 278 354
STOCKLOVA 20

61_0234

Facebook: aiwsk

32-0077

www.aiw.sk

85_0026

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

