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BARDEJOVSKO
SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 29 000 domácností

OPRAVÍM VÁŠ
POČÍTAČ

Preinštalovanie Windows
Prečistenie a opravy

Seriózne a dískretné
jednanie, rýchla dohoda

VÝKUP A PREDAJ
VOZIDIEL

Podstrana

Typ A, zo zamestnania

- Peniaze ihneď v hotovosti
- preberáme plnú zodpovednosť
za stav vozidla

First Minute 5% / lôžko
do 28.2.2019 pri platbe 100% ceny zájazdu.

85_0094

Výhodné ponuky pre rôzne skupiny
/školy, seniorov, obce, partie známych.../
V zastúpení CK: KOALA TOURS, Ferrotour, HYDROUTOUR,
Solvex, Jazzwelt, GLOBTOUR...

0944 954 155
0907 531 771

avvauto.info@gmail.com

85_0040

Spracovanie
DAŇOVÉHO
PRIZNANIA
Cena 10 €

0944 472 993

61_0033

CHORVÁTSKO

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

web: www.kickboxing-bardejov.eu
facebook: Edymax Kickboxing Bardejov

85_0019

N a š a 18. s e z ó n a

1. TRÉNING ZADARMO

85_0025

0903 539 712

85_0043

Aj u Vás doma

RETEC s.r.o., Duklianska 3726, 08501 Bardejov
tel.: 054/474 40 63, e-mail: info@retec.sk

MERANIE
ORTOPEDICKEJ
VHODNOSTI
MATRACOV

METABO KHA 18 LTX
aku kladivo, 2x3,5Ah LiHD

Ku každej
objednávke
darček

s dph

61_0044

web: www.sknabytok.sk tel.: 0903 653 703 facebook: SKNABYTOK
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61_0045

399 €

Stanislav Kvokačka - Nábytok
Komenského 2756
21. 2. 2019
od 9.30 - 17.30 hod.
085 01 Bardejov

Hotelová akadémia Jána Andraščíka
Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov

www.habj.edupage.org

054/488 51 26

e-mail: skola@habj.sk

V školskom roku 2019/2020
ponúkame študijné odbory:

0905 719 137

Bardejovsko-Svidnícko
- Stropkovsko

„Nejaká cigánočka“... a škola
Pôvodne som chcel písať o problematike hodnotenia. No reagujúc na aktuálnu
udalosť, presúvam túto tému do budúceho čísla. Zmenu spôsobilo verejné hanlivé vyjadrenie predsedu Národnej rady
Slovenskej republiky, ktorý odkázal opozičnej poslankyni, že „nejaká Cigánočka
(...) si na mňa nebude dovoľovať“. Nielenže tento výrok vo vzťahu k žene pôsobí hulvátsky, no okrem toho v danom
kontexte vyznieva hanlivo až rasisticky.
Popri tom ten istý pán hovorí o slušnosti, hrozbe nenávisti či o nebezpečnom
vzbudzovaní emócií.
Ako učiteľ nechcem politikárčiť, preto
sa nebudem venovať tomu, z akej politickej strany je, či tomu, aké iné prešľapy
spravil. V tomto prípade však politik
prekročil istú hranicu správania, ktorú
by mal človek jeho postavenia v každej
situácii vnímať. Uvedený výrok by sa asi
dal trestnoprávne postihnúť. Nejde tak o
význam slova „cigánka“ ako o to, že použitie tohto slova urážajúcim spôsobom
práve ústavným činiteľom je obrovským
zlyhaním. Len si skúsme predstaviť situáciu v práci, že by sme pred svedkami
označili kolegyňu za nejakú „cigánočku“.
Školy majú viesť žiakov k slušnosti,
morálke, dodržiavaniu zákonov. Z mi-

nisterstva školstva nám chodí plno nariadení na boj proti rasizmu, extrémizmu, o šírení rodovej rovnosti, o vedení
detí k bezúhonnosti a vlastenectvu. Na
chvíľu sa zamyslime, aký signál dajú
výroky popredného politika žiakom. A to
nehovorím o mnohých ďalších výrokoch
iných predstaviteľov štátu, dokonca svetových politikov. Vyznievame pred žiakmi smiešne, ak od nich požadujeme to,
čo zákonodarcovia popierajú. A že to deti
vnímajú, je fakt. Neostáva nám nič iné,
ako na toto všetko reagovať, rozprávať sa
so žiakmi a učiť ich odsudzovať neprístojné konanie akýchkoľvek politikov.
Musia si spraviť názor nie na politickú
stranu, ale na to, na akého človeka sme
natrafili. Ak k takýmto nenávistným
výrokom nezaujmeme žiadny postoj,
budú sa opakovať, môžu sa stať normou
a z mladých bude generácia, ktorá bude
tolerovať možno ešte vážnejšie priestupky. Aj keď majú známe osobnosti väčší
vplyv, je potrebné využiť aj ten náš v
rámci mikropriestoru školy, rodiny.
Verím, že tento nevhodný výrok povedie k ospravedlneniu sa občanom.
Ženy a rasy sa neurážajú, tak učíme žiakov.

» Ján Papuga

riaditeľ ZŠ

5-ročný
4-ročný
4-ročný

85_0080

4-ročný
4-ročný

Pre ľudí, pre budúcnosť, pre Slovensko
Na svojich cestách po Slovensku často
dostávam rovnakú otázku: “pán Mistrík,
prečo kandidujete na prezidenta?”
Som chlapec z hôr. Môj otec bol záchranár horskej služby, odvtedy viem, čo
znamená pomáhať ľuďom v núdzi. Ako
školák som vyhral okresné kolo chemickej olympiády a o mojej životnej dráhe
bolo rozhodnuté. Po úspešnom štúdiu v
zahraničí sa mi vo svete otvorili obrovské
možnosti, ale ja som túžil venovať svoj
talent Slovensku. Vrátil som sa domov a
založil firmu, ktorá dnes patrí medzi svetovú špičku. Svojou prácou pomáham lekárom bojovať proti zákerným chorobám
- a pomohol som aj nášmu olympionikovi Matejovi Tóthovi očistiť jeho meno,
keď bol krivo obvinený z dopingu.
Slovensko sa pohlo. Sme ďalej ako
pred desiatimi rokmi, a inde ako pred
rokom - no stále tu vládne korupcia,
nespravodlivosť, šikovní ľudia naďalej
húfne utekajú preč zo Slovenska. Preto je
teraz veľmi dôležité, aby sa všetci slušní
ľudia zomkli. Aby sme naše Slovensko
spoločne ubránili proti extrémizmu a
arogancii moci.
Súboj o prezidentský palác sa rozbehol naplno, no čaká nás ešte náročná
cesta. V marci bude zvolený nový prezident a ja považujem za kľúčové, aby
to bol človek, ktorý bude stáť na strane
spravodlivosti. Ktorý sa zastane slabších
a bude otvárať témy kľúčové pre Slovensko: nízke platy, zanedbané nemocnice
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a školy, či vydrancované lesy. Vyspelosť každej spoločnosti spoznáme podľa toho, ako sa dokáže postarať o tých
najslabších. Nasledujúce prezidentské
voľby rozhodnú aj o tom, či budeme mať
prezidenta, ktorý bude stáť vždy na strane ľudí, alebo o takýto hlas prídeme.
Uchádzam sa o vašu podporu ako
nezávislý občiansky kandidát, bez straníckych záväzkov a zákulisných dohôd.
Prioritou pre mňa je, aby prezidentský
úrad neskončil v rukách extrému, alebo
v rukách Smeru, hoci možno s usmiatou
„ľudskou“ tvárou. Som presvedčený, že
demokratickí voliči by do volieb mali ísť
čo najjednotnejší, preto je pre mňa kľúčová dohoda a spolupráca - nie hlúpe
hádky a podpásové útoky. Z tejto pozície
neustúpim ani v tejto vypätej fáze kampane.
Kandidujem na prezidenta, aby
som priniesol nádej pre ľudí, pre lepšiu
budúcnosť, pre Slovensko.

» Robert Mistrík
nezávislýý kandidát na p
prezidenta SR

33-0001

6444 K
6445 K

hotelová akadémia
ekonomické lýceum
manažment regionálneho
cestovného ruchu
čašník, servírka
kuchár

Objednávateľ: Robert Mistrík, Bratislava. Dodávateľ: Unimedia, Panónska cesta 7, Bratislava 851 04, IČO: 3138099

6323 K
6325 M
6324 M

SPOJENÁ ŠKOLA
Juraja Henischa
Kontakt:
Spojená škola J. Henischa
Slovenská 5
Bardejov, 085 01
mail: ssjhbj@slovanet.sk
tel.: 0544861950
www: ssjh.sk

Pomaturitné štúdium

Možnosť študovať odborné vzdelávanie
2-ročné štúdium (výučný list + maturitné vysvedčenie)
2 – ročné pomaturitné kvaliﬁkačné štúdium pre absolventov stredných škôl, gymnázií,
stredných odborných škôl, bakalárskeho štúdia a vysokých škôl
Dĺžka štúdia: 2 roky
Forma štúdia: denná/ externá (pre pracujúcich)
Určené pre: chlapcov, dievčatá
Podmienky prijatia: bez prijímacích skúšok
V školskom roku 2019/2020 ponúkame nasledujúce študijné odbory pre pomaturitné štúdium:

2411 N mechanik nastavovač,
2682 N mechanik počítačových sietí,
2697 N mechanik elektrotechnik.
Ide o kvaliﬁkačné štúdium, ktoré trvá dva roky. Absolvent získa výučný list a maturitné vysvedčenie
z odborných predmetov.
V rámci kvaliﬁkačného štúdia záujemcovia získavajú odbornú kvaliﬁkáciu v inom odbore
vzdelania, než v ktorom vykonali maturitnú skúšku.
Prihlášky si vyzdvihnite na sekretariáte školy, e-mailom, prípadne
na www.http://ssjh.sk/pomaturitne-studium.php.
Podmienka otvorenia štúdia:
a) 17 žiakov v triede strednej školy v dennej forme štúdia,
b) 8 žiakov v triede strednej školy v externej forme štúdia

Nadstavbové štúdium

Pre absolventov trojročných učebných odborov,
možnosť získať maturitné vysvedčenie.
3757 L dopravná prevádzka
3659 L stavebníctvo
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85_0086

Štúdium trvá dva roky v týchto odboroch:

4
POLITICKÁ INZERCIA / INZERCIA

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

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

InzercIa

Jaroslav Geci
0905 719 137
Mgr. Daniela Lazurová 0907 727 206
distribúcia:
Bc. Milan Kunst
0905 805 851
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
dIstrIbúcIa (29 000 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

Milí priatelia, uchádzam sa o
podporu všetkých ľudí, ktorí majú
svoju hlavu a nenaletia na prázdne slová. Nie je pre mňa podstatné,
akú politickú stranu ste volili alebo
budete voliť v budúcnosti. Vylučujem
akékoľvek kupčenie a politické vyjednávania o podpore, vylučujem vzdanie sa kandidatúry. Mojou jasnou
ambíciou je vo voľbách zvíťaziť a
byť prezidentom všetkých občanov. Do volieb idem s víziou zachrániť štát, zachrániť tradičnú slovenskú
kresťanskú rodinu a zaviesť poriadok
v štáte, aby sa aj bežní občania dovolali práva a neboli šikanovaní svojvôľou ktoréhokoľvek štátneho úradníka.
Voľby nie su olympíjske hry, zúčastniť
sa nestačí.

že každé euro je potrebné pre rodinu.
Radšej budem mať finančne nenáročnú kampaň, no ak ma chcete morálne
podporiť, pošlite mi na účet aspoň
cent.

Kandidujem na prezidenta Slovenskej republiky ako občiansky,
národný, nezávislý a nestranícky
kandidát, bez peňazí oligarchov,
bez reklamného smogu a len s
podporou bežných ľudí. Moja prezidentská kampaň je najlacnejšia zo
všetkých, nemám ani jeden bilbord a
spolieham iba na podporu mojej rodiny, priateľov a bežných ľudí, aj preto
väčšina príspevkov na moju kampaň je v čiastkach 1 až 20 eur (všetko
o mojej kampani si môžete pozrieť
na www.harabin-2019.sk). Nežiadam
vás o finančnú podporu, lebo viem,

Tieto voľby budú patriť obyčajným
ľuďom, ktorí už majú plné zuby nespravodlivosti, politickej svojvôle a
arogancie vládnucich elít. Dozrel
čas, aby post prezidenta zastával
kandidát, pre ktorého sú záujmy
Slovenska a Slovákov prvoradé.

Teším sa, že mocní, ktorí sú v
pozadí článkov dehonestujúcich
moju osobu, majú z nadchádzajúcich prezidentských volieb obrovský
strach. Tento strach je oprávnený, ak
totiž vyhrá Štefan Harabin a stane
sa prezidentom, bude to katastrofa
pre oligarchov, korupčných politikov a pre lokajov parazitujúcich
na Slovenskom štáte. A prvýkrát
v histórii Slovenska sa tak môže stať
bez podpory politických strán, iba s
pomocou vás, milí občania.

JUDr. Št
Štefan Harabin
občiaanský kandidát
naa prezidenta SR

Svidník

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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bratislavsko Východ
bratislavsko Západ
dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
nitriansko
novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
senecko
senicko+skalicko
topoľčiansko+PE+BN
trenčiansko+DCA+IL
trnavsko
zlatomoravsko

stredné slovensko
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29.000
25.000
25.000
82.750
22.250
12.000
30.500
35.000
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

PREDÁM DREVENÉ
OBKLADY,
ZRUBOVÝ PROFIL
A DLÁŽKOVICU

AUTO - DODÁVKY

GAUČ - KOBEREC

ČISTENIE A DEZINFEKCIA PAROU

PRÍDEME AJ K VÁM DOMOV
KACVINSKÉHO 3340, BARDEJOV

FACEBOOK: Tomiwash BJ 0948 76 75 74

Kvalitne výrobky pre Vašu spokojnosť

hr. 1cm - 4 €
hr. 1,5 cm - 5 €
hr. 2 cm - 7,50 €
hr. 2,5 cm - 9 €
DOVOZ ZDARMA
0910 570 430

85_0079

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

Stropkov

Kvalitné značkové okna
SALAMANDER,
BLUEVOLUTION 82 a 92,
ALUPLAST, GEALAN
5/6/7-komorové profily s
trojitým tesnením
Rakúske kovanie MACO
Kvalitná, energetický-úšporná montáž.

Oficiálny predajca výrobkov firmy WISNIOWSKI

PARTIA
SKÚSENÝCH
TESÁROV
VYKONÁVA
TESÁRSKE
KLAMPIARSKE
POKRÝVAČSKÉ
PRÁCE
0944 467 544
0949 637 734

85_0091

Bardejov

61_0015

Stöcklova 20
bardeJOV
bardejovsko@regionpress.sk

tel. 0949 812 555, email: marek@interius-bj.sk

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

Páči sa mi Bardejovsko - Svidnícko - Stropkovsko na facebooku
Staň sa fanúšikom a sleduj nové inzeráty, dôležité info, tipy na voľný čas priamo na FB.

bj19-05 strana-

4

85_0069

redakcia:

Harabin = Katastrofa pre oligarchov

33-0003

SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO

Objednávateľ: JUDr. Štefan Harabin, Bratislava

BARDEJOVSKO

5
STAVBA, REALITY, DOMÁCNOSŤ

NEREZOVÉ
ZÁBRADLIA

od A po Z
REKONŠTRUKCIE BYTOV A DOMOV.

61_0032

OBHLIADKA A CENOVÁ PONUKA ZDARMA

85_0092

0903 638 875

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

tel.: 0918 896 779

ZATEPĽOVANIE RODINNÝCH DOMOV
PRIJÍMAME OBJEDNÁVKY NA ROK 2019

POŽIČKY BARDEJOV

mail: svetnerezu@gmail.com fb: Svetnerezu.eu

85_0002

STAVEBNÉ PRÁCE

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

UNIVERZAL

- 2x 3bodový zámok

OCHRÁŇTE SVOJ DOMOV!

BD2 OPTIMUM

V HODNOTE 60 €

ZDARMA

Podľa normy EN 1627:2012

- 10

670 €

€
7
1
5

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

ANIA:
ANCOV €
N
I
F
A
430
FORM
cena:
e
r
e
v
D
226€
záloha : 102€
tka
1. splá a: 102€
tk
á
l
2. sp
IA!
VÝŠEN
A
N
Z
E
B

BD2 MASTER 56 KR

AKUSTICKÉ DVERE
Podľa normy EN 1627:2012

> strojové čistenie
zadechtovaných
komínov

0

769 €

> fasádne komíny

€
9
9
5

> čistenie a kontrola
komínov

0905 279 418
obhliadka ZDARMA

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

AKCIA platí do 15. 2 . 2019

Michal Hudáč

99-0013-1

www.kominar-poprad.sk
www.kominyfrezovanie.sk
Erimont s.r.o., Lučivná 315

1

MONTÁŽ

Bardejov - Slovenská 1/bývalý Agrostav,
Tel.: 0948 481 777, oknahnathbj@gmail.com
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Všetky typy dverí sú vystavené na našej
predajni (PRÍĎTE SA POZRIEŤ)

61_0006

HĽADANIE VODY

0905 186 889, www.kopaniestudni.com

TERAZ BETONÁŽ ZÁRUBNE
BEZPEČNOSTNEJ TRIEDY 2 a 3

Deň

STUDNÍ do 13 m
VŔTANIE STUDNÍ

Zemné výkopové práce

STROJOVÉ KOPANIE

85-0052

Zemné výkopové práce

61_0011

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
€
430 AKCIA

85_0059

6
STAVBA
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7
INZERCIA

AKCIA
Viac

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

SŤ
MOŽNO U
P
U
K
Á
N
ÁTKY
NA SPLÝŠENIA! LEN DO 15. 2. 2019
V
BEZ NA
20% lepšie izolačné vlastnosti profilu
- 5 komorový podparapetný profil s tesnením
- teplý rámček v skle (znižuje rosenie okien, zlepšuje izoláciu)

DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
motorest
Tarnov

€
4
6
1

52-0005-2

8 2
2
9
9
3
6
4
8 3 1 7

Bardejovsko-Svidnícko
- Stropkovsko

226 eur

ŽALÚZIE a ROLETY
VONKAJŠIE

- ROLOVACIE

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
OD

430 EUR

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

61_0006

85_0037

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

MONTÁŽ - PROJEKCIA - PREDAJŇA Duklianska 34, Bardejov
VYUŽITE
U NÁS DOTÁCIE S PROJEKTOM
podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach
KÚRENIE
Kotly na biomasu
Slnečné konektory
PLYN
VODA
TEPELNÉ ČERPADLÁ
ÚPRAVNE VODY
Tepelné čerpadlá
Fotovoltické panely
SOLÁRNE KOLEKTORY
KÚPEĽNE
KOMÍNY
KRBOVÉ VLOŽKY A PECE
0907 086 007 - 0907 864 359
instalatherm@gmail.com - www.instalatherm.sk
S VÝMENNÍKOM NA VYKUROVANIE

- 1500 €

- 1750 €

- 3700 €

- 2550+990 €

AJ TU MOŽE BYŤ
VAŠA REKLAMA

80%
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85-0072

1
6 5

€

840x1460

BRÁNY

- VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA
- VYPRACOVANIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA
- PERSONÁLNU A MZDOVÚ AGENDU

4

€
4
0
1

GARÁŽOVÉ -- VÝKLOPNÉ
SEKČNÉ OD 446 EUR

ZABEZPEČÍME:

3 2 7 5
8
1
3
3
4 1
4
7

725 €

SCREEN ROLETY

SIETE PROTI
HMYZU OD 18 eur/m2

RADNIČNÉ NÁMESTIE 20, BARDEJOV

Sudoku - ľahké

od

v cene:

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

akcia platí pri objednaní prác

16 EUR/m2

TALESA S.R.O.,

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

182

ŽALUZIE OD

Kontakt: 02/32202724, 0911 833 859,
krajicek@platitsaoplati.sk, www.platitsaoplati.sk

Výmena balkónovej
steny 1.150 € -

1500

Termín konania dražby:
dňa 21.02.2019 o 11:30 hod.
Miesto konania dražby:
Salónik 202, na 2. poschodí,
Hotel DUKLA, Nám. Legionárov
2, 080 01 Prešov, okres Prešov,
Prešovský kraj.
Dražobná zábezpeka: 22 700,00 EUR
Predmet dražby: Motorest súp.č. 211 postavený na parc.č. 1224/3
a pozemky parc.č. 1224/3 a parc.č. 1224/22 o celkovej výmere
3805 m2 . Predmet dražby je evidovaný na LV č. 421, k.ú. Tarnov.

vymenených

balkónov ročne

151 €

€
2
3
2

Najnižšie podanie: 227 000,00 EUR

ako 100

8
ZaUjaLo nás

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Treba odlíšiť chrípku od prechladnutia

Chrípku nepodceňujte, treba ju vyležať
Chrípková sezóna na severnej pologuli trvá od októbra do konca
apríla nasledujúceho roku. Toto
ochorenie by sme však podľa odborníkov nemali podceňovať. Ide o
vysoko nákazlivé a rýchlo sa šíriace infekčné ochorenie dýchacích
ciest, ktoré treba vyležať.

plného zdravia triaškou. Prechladnutie
nie je sprevádzané vysokou teplotou,
bolesťami kĺbov a svalov. Príznaky
bežného prechladnutia trvajú kratšie a
komplikácie ako zápal pľúc sa vyskytujú zriedka.

Chrípku treba vyležať

Liečba chrípky je v kompetencii
klinických lekárov. Ochorenie by sa v
Chrípka patrí medzi najčastejšie ľud- žiadnom prípade nemalo prechodiť, je
ské infekčné ochorenia. Nákaza sa pre- potrebné ho vyležať. Liečba chrípky je
náša kvapôčkovou infekciou. V niekto- symptomatická. Spočíva v zmierňovaní
rých prípadoch môže mať chrípka vážny príznakov podávaním liekov na znížepriebeh s komplikáciami. Vírus chrípky nie telesnej teploty, proti kašľu, bolesti
naruší a oslabí sliznicu dýchacích ciest, hlavy, proti zápalu dýchacích ciest. Ide
čo uľahčuje jej bakteriálnu infekciu, o vírusové ochorenie, preto sa nelieči
takže súčasne s vírusovou infekciou, antibiotikami. Antibiotiká sa pri nekomalebo v nadväznosti na ňu, vznikajú aj plikovanom priebehu bežne nepoužívabakteriálne zápaly ucha, prínosových a jú, pretože na vírus chrípky neúčinkujú.
čelových dutín, nosa, priedušiek a zá- Používajú sa iba ak je chrípka komplipal pľúc. Vo vysokom riziku vzniku zá- kovaná sekundárne bakteriálnou infekvažných komplikácií chrípky sú staršie ciou. Za dôležitý sa považuje zvýšený
osoby, ľudia s chronickými ochoreniami príjem tekutín, vitamínov a pokoj na
(srdcovo-cievne, pľúcne, metabolické), lôžku. Únavu a malátnosť je však možné
osoby s oslabenou imunitou, tehotné pociťovať ešte niekoľko dní, či týždňov
ženy a malé deti. Komplikácie často vy- po ústupe chrípky. Z hľadiska ďalšieho
žadujú hospitalizáciu v nemocnici a u šírenia infekcie je veľmi dôležité, aby
vysoko rizikových osôb môžu spôsobiť choré osoby obmedzili na najnižšiu
mieru kontakt s ostatnými ľuďmi počas
až ohrozenie života.
trvania príznakov ochorenia, aj keď sú
tieto príznaky ľahké. Chorí by mali pouAko odlíšiť chrípku
žívať papierové vreckovky jednorazovo,
od prechladnutia?
Je náročné rozlíšiť chrípku od iných po použití ich zahodiť a umyť si ruky.
respiračných infekcií a mnoho ľudí si ju
mýli so silným prechladnutím. Chrípka
má náhly nástup príznakov z plného
zdravia, je sprevádzaná vysokou teplotou (38°C). Typickým úvodným prízna- Vírus chrípky prežíva na odeve, pakom je bolesť kĺbov, silná bolesť hlavy – pieri, vreckovkách 8 až 12 hodín. Na
často za očami, bolesť svalov. Prejavuje hladkých povrchoch je to dokonca 24
sa suchým a dráždivým kašľom, často až 48 hodín. Vzhľadom na tieto fakty
sa objaví zimnica a triaška, po 48 hodi- je umývanie rúk jednou zo základnách sa môže prejaviť nádcha a bolesť ných foriem prevencie chrípky. Dôlehrdla. Pokiaľ nevzniknú komplikácie, žité je použiť mydlo, najlepšie tekuté
príznaky po 3-5 dňoch odznejú, hoci v chránenej dávkovacej nádobe. Ruky
únava a slabosť môžu pretrvávať dlhšie. je dôležité navlhčiť teplou vodou, poK úplnému uzdraveniu obvykle dôjde riadne ich mydliť a nakoniec dôkladne
do dvoch až štyroch týždňov od prvých opláchnuť. Celá procedúra by mala trpríznakov. Ak hovoríme o prechladnutí,
tak medzi typické príznaky sa radí nád- Aká je liečba prechladnutia?
cha, kýchanie, slziace oči a podráždené
Liečba prechladnutia je podobná
hrdlo. Toto ochorenie je obmedzené na ako u chrípky. Pokiaľ má prechladnutá
horné dýchacie cesty, nevzniká náhle z osoba ľahké príznaky ochorenia, stačí

Chrípka nie je banálne ochorenie

Vírus chrípky prežije aj dva dni

Chrípku by sme nemali podceňovať.
zdržiavať sa pár dní v domácom prostredí, piť veľa teplého čaju, minerálky,
prípadne užívať voľne dostupné lieky,
ktoré odporučí lekárnik (nosové kvapvať 40 až 60 sekúnd. K mechanickému
čisteniu rúk treba podľa odborníkov
pristupovať zodpovedne a nevynechať
žiadnu časť dlane, chrbát rúk, priestor
medzi prstami aj pod nechtami. Najlepšie je po umytí použiť jednorazovú
utierku alebo čistý uterák. Ruky je
vhodné umývať bez prsteňov, náramkov či hodiniek. Ak nie je dostupná
čistá tečúca voda a mydlo, treba použiť
dezinfekčný prostriedok na alkoholovej báze. Celá procedúra by mala trvať
20 až 30 sekúnd.
ky, lieky na zmiernenie kašľa, prípadne
aj na zníženie horúčky). Pokiaľ ochorenie trvá dlhšie ako tri dni, telesná teplota sa zvyšuje a klinický stav sa zhoršuje,
odporúča sa kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, ktorý zabezpečí ďalší
postup na základe klinického stavu a
podľa toho, či sa jedná o vírusovú alebo o bakteriálnu infekciu a rozhodne o
vhodnej liečbe. Príznaky prechladnutia
zvyknú ustúpiť do dvoch až piatich dní.
Pri respiračných ochoreniach spôsobených baktériami, lekár rozhodne o potrebe podávať antibiotiká.

Ako sa chrípka šíri?

Chrípka je sprevádzaná vysokou teplotou.

foto zdroj: guvo 59 pixabay

Prameňom pôvodcu chrípky je chorý človek v akútnom štádiu ochorenia. Chrípka sa rýchlo šíri vzduchom
(kvapôčkovou infekciou) a infekčným
aerosólom vznikajúcim pri kašli a kýchaní. Zriedkavo dochádza k prenosu aj
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foto zdroj pixabay
nepriamo – predmetmi a rukami kontaminovanými výlučkami horných dýchacích ciest alebo spojovky. Vstupnou bránou sú horné dýchacie cesty a spojovky.
Obdobie nákazlivosti, teda obdobie,
kedy sa od chorého na chrípku môžu
nakaziť ľudia v jeho okolí, je 3 – 5 dní
od vzniku príznakov u dospelých a do 7
dní u malých detí. Najvyššia nákazlivosť
je na začiatku ochorenia. Treba mať na
pamäti, že chrípka môže postihnúť kohokoľvek a závažné problémy súvisiace
s chrípkou sa môžu vyskytnúť v akomkoľvek veku. Na imunitu voči chrípke
vplýva vek a zdravotný stav.

Chrípkou sa môžeme nakaziť
viackrát za sezónu

Príčinou je premenlivosť vírusu
chrípky a existencia viacerých typov
chrípkových vírusov. Preto sa nedá
vylúčiť, že chrípkou sa možno nakaziť
viackrát za sezónu, nakoľko medzi ľuďmi počas sezóny cirkulujú viaceré typy
vírusov chrípky a imunita voči jednému
vírusu nemusí chrániť pred druhým. Z
toho dôvodu sa nová chrípková vakcína
pripravuje na každú sezónu, jej zloženie
je navrhnuté odborníkmi Svetovej zdravotníckej organizácie. Očkovanie sa odporúča najmä ľudom vo vysokom riziku
vzniku závažných komplikácií chrípky,
je potrebné ho absolvovať v priebehu
októbra a novembra, aby sa dostatočne
včas vytvorili protilátky. Očkovanie hradia všetky zdravotné poisťovne, stačí
navštíviť svojho všeobecného lekára.
Informácie poskytol
Odbor epidemiológie Úradu verejného
zdravotníctva SR, Referát komunikačný

Stranu pripravila Renáta Kopáčová

9
INZERCIA
výpočtová technika
registračné pokladne
software
E - shop

Potešte svoju
milovanú osobu

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

61-0002

BardComp s.r.o.
Hurbanova 22
Bardejov

Rád sa zoznámim

na Valentína
0915 052 025

Tel: 0901 92 28 46

85_0095

Poukážky 2+1 a 5+1 si zakúpite na adrese: Relax u Mariky, StöckLova 17, 085 01 Bardejov

85_0058

na vážny vzťah.

85_0088

61-0034

VOĽNÉ PRAC. MIESTA, INFO TELEFONICKY,
od 700€ netto + variabilná zložka

85_0089

POKLÁDKA ZÁMKOVEJ DLAŽBY
OPORNÉ MÚRY, PLOTY

bj19-05 strana-
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SLUŽBY, AUTO - MOTO
Občianska
riadková
inzercia

11 HOBBY A ŠPORT

01 AUTO-MOTO / predaj
» Predám: Toyota Auris,
rv02/2011, 1,6 valvematic,
97kw, výborná spotreba, k
autu letné aj zimné pneu
na elektrónoch originál
Toyota. Zachovala, servisovaná, 1. majiteľ. Cena 6900
+ dohoda. Tel.0944 383 151

» Predám lyžiarský set.
Lyže zn Head, výška 175cm,
s viazaním, k tomu lyžiarské topánky č.6-7 zn Nordica (nové). Cena dohodou.
0944 265 050

NEVYNAŠLI
NEVYNAŠLI
SME RODINU,
RODINU,
SME
ALE AUTO,
AUTO,
ALE
ČO SA
SA K
K NEJ
NEJ HODÍ.
HODÍ.
ČO

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
» Predám orechy a kopačky,
0908301393
» Predám prvorepublikový
nábytok z masívu vo výnimočnom stave. Kontakt:
alena.ulicnikova@gmail.
com

02 AUTO-MOTO / iné
03 BYTY / predaj
» Predám 4,5izbový byt po
rekonštrukcii na Tacevskej,
0903826673

14 RÔZNE / iné

04 BYTY / prenájom

» Predam 4 clanky na kotol
Viadrus U 26. Lacno. Tel.:
0949 330 726
» Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

08 STAVBA

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj

15 HĽADÁM PRÁCU

07 REALITY / iné
08 STAVBA
09 DOMÁCNOSŤ

NOVÝ CITROËN
CITROËN BERLINGO
BERLINGO
NOVÝ
UŽ OD
UŽ OD

14 990
990 €
€
14
Obrázky vozidiel sú ilustračné.
vozidiel
ilustračné.
Spotreba 4,1 – 5,7 l/100 km, Obrázky
emisie CO
108 –sú130
g/km.
2
Spotreba 4,1 – 5,7 l/100 km, emisie CO2 108 – 130 g/km.

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

TORNO, s.r.o. Jiráskova 15 - Bardejov, citroen@torno.sk, www.citroen.sk
Tel: +421 (54) 472 56 42 - Mob: +421 907 963 081
85_0022

» Predám zemiaky 0,30€/
kg 0948007174
» DARUJEM ŠTENIATKA, 0917
115 485
» Predám malé prasiatka,
odčervené a vykastrované.
Cena dohodou. Tel.: 0915
181 078
» Predám Barana, 8 mesačný. Aj na POLKY. cena Dohodou . 0905 805 977

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 15 dolu.
19.09.2018 16:52:59
19.09.2018 16:52:59

17963 - Berlingo kampaň dealer 90X124+5.indd 1
17963 - Berlingo kampaň dealer 90X124+5.indd 1

Kamenárstvo- Peter Klimek

30 rokov na trhu 1989 - 2019

0903 204 761 0910 375 936

rok 2
0

19

KAMENÁRSTVO

Stropkov

návo
k na

www.filarsky.sk

Príje
m

objed

ZLATÉ PÍSMO, MONTÁŽ, LAMPÁŠ
VÁZA - NEREZ
DOVOZ DO 100KM ZDARMA
256 079 SK - 0902 919 401

85_0034

AKCIE DO 31. 03. 2019

SP - 0905

16 ZOZNAMKA
» Rád sa zoznámim
s nezadanou štíhlou
30/40ničkou, ktorá by
chcela mať stáleho partnera na vážny vzťah.
Mám 53/174/75.Tel: 0901
92 28 46

E
VYUŽIT NE
N
Ó
Z
E
MIMOS Y.
V
A
ZĽ

- Výkop hrobu + zhotovenie hrobky
- Vyhotovonie kvalitných
žulových kompletov
- Rekonštrukcie starých pomníkov
- Dopisovanie dátumov
- Služby spojené s pohrebom
/otvorenie a uzavretie hrobu poterom/

- Poradíme Vám pri výbere najlepšej
cenovej možnosti

záruka predlžená na 7 rokov!!!

Objednávky: Radničné nám. 4, Bardejov alebo u Vás

bj19-05 strana-
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85-0006

» Predám klavír zn.Scholze,
svetlý. - cena 800 Euro. Tel.
0907104629
» Predám starší kuchyn. plynový sporák
Mora 212+plyn.rúra, plne
funkčný, zachovalý. Tel:
0948245440
» Predám staršiu veľmi
zachovalú obývačku, rozkladací gauč, dub. stôl, 4
stoličky, koberce, 2 valendy
s ulož. priestorom. Ceny dohodou 0907274664

» Pomôžem s matematikou.
Tel: 0905 717 749
» Hľadám opatrovateľku
3x v týždni na noc. 0902
197 538
°Hľadám prácu v chránenej
dielni, ZŤP 80%, Tel: 0907
639 012
» Zaopatrím vaše dieťa
alebo starých rodičov, skúsenosti mám. Tel: 0907 639
012
» Hľadáme opatrovateľku
na výpomoc k milej, staršej
pani. Nejedna sa o ležiacu
pacientku,len
potrebuje
pomôcť pri vstavani,obliekaní atď.Viac info na
tel.č.+421 908 851 900. Volať iba v prípade vážneho
záujmu

Rodinné vozidlá Renault

11
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Limitovaná séria Winter Edition

Bohatá výbava pre každodenný rodinný život
Zimné pneumatiky
5 rokov záruka Renault

Ponuka je len informatívna a nie je záväznou ponukou na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Akciová ponuka 4 ks zimných pneumatík platí podľa rozmeru pneumatík v základnej výbave konkrétnej verzie vozidla pri záväznej objednávke nového vozidla od 1. 1. do 28. 2. 2019.
Značka pneumatík závisí od aktuálnej dostupnosti a jej voľba nie je možná. Zmluvná záruka Renault 5 rokov/100 000 km (podľa toho, čo nastane skôr) sa riadi konkrétnymi záručnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Viac u predajcov
Renault. Renault SCENIC: kombinovaná spotreba 4,0–8,6 (l/100 km), emisie CO2 127 –162 (g/km); Renault MEGANE: kombinovaná spotreba 3,5–7,7 (l/100 km), emisie CO2 102–140 (g/km); Renault CAPTUR: kombinovaná spotreba 4,2–6,0 (l/100 km), emisie CO2
111–137 (g/km); Renault CLIO/ CLIO Grandtour: kombinovaná spotreba 4,0–5,2 (l/100 km), emisie CO2 104–118 (g/km). Uvedené spotreby paliva a emisie CO2 sú zmerané metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov vyžadovaných pre homologizáciu
vozidla. Vyobrazenie vozidiel je len ilustratívne.
Renault
doporučuje
Renault
odporúča

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

61_0007

11
AUTO - MOTO

12
ZÁBAVA

Krížovky s úsmevom
3. as
tajni ky

mužské
meno

chlap

liehový
nápoj zo
skvasenej
ryže

smútia,
žialia
(kniž.)

natri
nie ím
maz avým
druh
afrického
dreva

Ráno príde generálny riadite do svojej kancelárie
a zdúpnie. Za jeho písacím stolom sedí
štvor lenný vrcholový manažment spolo nosti
a všetci sú opití:
- o ste sa zbláznili? o sú to za poriadky?...
- Šéfe, - b aboce jeden z nich, - máme na to
pádny dôvod! Vaša sekretárka je tehotná!...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

bol uložený na
odpo inok

mzda

starý
zna ka
holandský
názov
pre abvolt
pre liter

4. as
tajni ky

kopala
(expr.)
as
vajca

semitský
boh

mužské
meno
zasnúbenie

úder
v boxe

skr. pre
General
Motors
kvalita

mužské
meno
jednoklonný
adi ový
nerast
Pomôcky:
agama,dakota, aga,
asorta

hltavo
pilo
(hovor.)

rumunské
platidlo
pridá
hrozne,
hrozitánsky

dolu
kruhovitá
ozdoba
na zápästí

rímska
bohy a
bez prerušenia
citoslovce
pohrozenia
hlava
(expr.)

nadutec,
povýšenec
(kniž.)
islamský
sudca
spevavý
vták

prúdenie
vody

zna ka
radónu

!
druh
jaštera

chy !

dopo ítal
skratka
okresného výboru
úradník
v Turecku
citoslovce
nesúhlasu

miešaná
zelenina

skr. pre
a podobne
obrnený
transportér

štyrikrát,
štyri razy

1. as
tajni ky

2. as
tajni ky

!

skratka
Európskeho parlamentu

typ amerického
jednoplošníka

Pomôcky:
abura, jab,
Lua, kádi,
kan,bonita

www.scalpermedia.sk

www.facebook.com/krizovkysusmevom
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12

13
EDITORIÁL / RELAX

A svetla pribúda...
cii – iba pripomíname, že už niekoľko
týždňov zverejňujeme aj politickú reklamu, ale výlučne v intenciách zákona a s
poznámkou, že názory vydavateľstva sa
nemusia zhodovať s názormi inzerentov.
Vnímame to ako službu pre vás, aby ste
dostali možnosť spoznať kandidátov na
post hlavy štátu aj z iného uhla.
A, skoro sme zabudli, máme tu
predsa Hromnice! Hromnice patrili k
najvýznamnejším pranostickým termínom. Ľudia napríklad verili, že ak na
Hromnice zo strechy tečie, zima sa dlho
povlečie, ale ak je silný mráz, treba sa
ponáhľať so zimnými prácami, lebo jar
je predo dvermi. Všeobecne platilo, že čím väčšia
zima na Hromnice, tým
lepšia úroda, teplejšie
leto a skorá jar. Tak sa
pomaly chystajme privítať ju.
Pekný a pokojný týždeň

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Zažite chuť Talianska
v pohodlí domova...

Dostali ste chuť na pravé talianske espresso
z čerstvo namletej kávy?
Alebo to skôr bude jemné latte?
Či capuccino s kvalitne našľahanou penou?
Teraz už nemusíte robiť kompromisy.
Všetky tieto druhy Vám vo vysokej
kvalite pripraví kávovar nemeckého výrobcu

Melitta Caffeo Solo & Perfect Milk.

20x32x45,5 cm

NAJMENŠÍ
PLNOAUTOMATICKÝ
KÁVOVAR NA SVETE !
Objednávky:

0907 / 727 205

kavovary@regionpress.sk

499

EUR

CENA VRÁTANE 12KG KÁVY

+KÁVA NA POL ROKA ZADARMO*

61_0011

Opäť po týždni všetko dobré, milí a
vážení naši čitatelia. Je február, mesiac z
takmer ešte stále nového roka je za nami.
Ale – hoci to celkom pravda nie je – svetlo pribúda priam závratným tempom. Aj
keď, treba ho asi hľadať všade inde, len
nie v tej záplave správ, ktoré sa na nás
sypú zo všetkých strán. Možno aj preto
niektoré informácie už ani nevnímame.
A to je zle, zjavne to niekto tak chce. Čoraz viac sa ukazuje, že ide o zámer.
Aj preto v tomto čísle našich novín
publikujeme výzvu európskych intelektuálov pred májovými voľbami do Európskeho parlamentu. Šíri sa našim starým kontinentom, len u nás sa jej akosi
priestoru ešte nedostalo. Kto vie, prečo?
Ale, chceme byť aj praktickí, opäť si nájdete v čísle poučné informácie našej dopisovateľky, pani doktorky Ilavskej, alebo „zamyslenie do duší nielen rodičov“
pána učiteľa Jána Papugu.
Nazrieme, ak nám to inzertný
priestor umožní, do našich viníc, kde sa
v uplynulých dňoch rodil nový ročník
ľadového vína. A keď už sme pri tej inzer-

*6 BALÍKOV 1 KG KÁVY FERLUCCI (40% ARABICA,
60% ROBUSTA) VYSTAČÍ NA POL ROKA PRI
SPOTREBE 4 KÁV DENNE

DOPRAVA ZADARMO

bj19-05 strana-

13

14
PRÁVNIK RADÍ, ZDRAVIE / PRÁCA

Metabolizmus, bazálny metabolizmus, potreba energie (dokončenie)

príjmeme
KUCHÁRA/KU

20 - 24 eur/mesiac
podľa vyťaženosti

MZDA

20 - 24 eur/mesiac
podľa vyťaženosti

distribucia.bj@regionpress.sk

0905 732 953

MURÁROV
A TESÁROV

ZATEPĽOVAČOV, MURÁROV,
MALIAROV A INÝCH
STAVEBNÝCH ROBOTNÍKOV

5,90 €/ hod. brutto
+ variabilné poplatky
85_0016

HĽADÁ
ŽELEZIAROV

PREVÁDZKARA

HĽADÁTE

penziónu s reštauráciou v BJ.

požiadavky:

do panelárne
v Nemecku.

ZAMESTNANCA?

0905 732 253
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prax, odbornosť
plat: 3,85 €/hod. brutto
+ variabilná zložka

TPP + od 2200€/mes.

0907 736 115

0902 950 989 / 0903 910 697

Hľadáme

Stavebná firma

v čistom
............................

alebo na tel. čísle 0908688739.

Stavebná firma hľadá
NA PRÁCU v BARDEJOVE

0917 554 221

sieť 39
regionálnych
novín

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Viac informácii nájdete na www.energospolsk.sk

na stavby v Prešove a okolí.

bardejovsko@regionpress.sk

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Firma ENERGOSPOL prijme do TPP
pracovníkov na pozície:
INŠTALATÉR / VODÁR / KÚRENÁR
Plat: od 4,50 €/ hod + odmeny

Stavebná firma
prijme

45-0036

info:

MZDA

do reštaurácie
pri Bardejovských Kúpeľoch.
Plat:
3,85€/hod brutto.

kJ (600kcal).
Koľko je 2000 kilokalórii na tanieri?
alebo v celodennej strave?
Pri vhodnom výbere je to 5 porcií
denne v dostatočnom množstve na zasýtenie, prísun živín, vitamínov a minerálií. Ale môže to znamenať aj iba jeden
napríklad obed s nesprávnym zložením
– napríklad vyprážaný syr s tatarskou
omáčkou a hranolkami, sladkým nápojom a zákuskom.
Ak si sledujem príjem kalórii, pomôže mi to schudnúť? Alebo mi to nepomôže?
Je to hlavná cesta, ako sa dopracovať
k túženej hmotnosti. Ale môžu na to
slúžiť aj rôzne už vypracované diéty, kde
niekto pred vami kalórie spočítal
Môžem schudnúť aj bez počítania kalórii? V akých prípadoch?
Počítanie kalórií nie je nevyhnutné,
ak si človek vie rozkázať a naozaj menej
zjesť – znamená to zredukovať každú
porciu napríklad o tretinu, obmedziť sladkosti,
posledné jedlo jesť 4-5
hodín pred spánkom.
Napríklad 1 malý keksík
denne navyše znamená
vzostup hmotnosti
o 1-2 kg ročne.

85_0089

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

Chceš si
privyrobiť
roznášaním našich
novín?
KRAČÚNOVCE
LUKAVICA
REŠOV
VYŠNÁ VOĽA

Aký je rozdiel medzi metabolizmom
a trávením?
Trávenie je súbor všetkých dejov v tele
človeka, pri ktorom dochádza k spracovaniu potravy tak, aby mohla byť využitá v metabolizme. Pokiaľ metabolické
deje prebiehajú v každej časti ľudského
tela, v každej bunke, tráviace procesy
sú lokalizované v tráviacom trakte. Trávenie je nevyhnutným predpokladom
k premene živín, k metabolizmu.
Čo sú to kalórie a koľko ich potrebujeme denne?
Kalória je jednotka energie. Je to fyzikálna veličina a predstavuje množstvo
energie, ktorá dokáže zvýšiť teplotu 1
gramu vody o 1o C. Podľa správnosti
podľa platnej normy sa nám má používať jednotka metrickej SI sústavy – teda
joul (džaul).
V oboch prípadoch sa v praxi požívajú jednotky tisíckrát väčšie – kcal, teda
kilokalória a podľa SI sústavy kilojoul
(kilodžaul). Prepočet medzi kilokalóriami a kilojoulami je 4,185 kJ (v praxi
sa zaokrúhľuje na 4,2 kJ), teda 1 kilokalória je 4,185 kilojouvov. Pre predstavu
1 jablko (100gramové) má energetickú
hodnotu asi 55 kcal, 230 kJ, rovnako
vážiaca mrkva polovičnú. 100 gramový
vyprážaný bravčový rezeň má energetickú hodnotu 2000kJ (teda 470 kcal),
dusený pstruh 550 kJ (130kcal). Jedna
stogramová mliečna čokoláda asi 2500

a to za podmienky, že sa narodí živé. Deti
a potomkovia predstavujú tzv. neopomenuteľných dedičov, ktorí dedia vždy, pokiaľ
majú právnu spôsobilosť, dedičstvo neodmietli a neboli platne v súlade so zákonom
poručiteľom vydedení. Druhú dedičskú skupinu tvoria manžel, poručiteľovi rodičia a tí,
ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu
jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej
domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali
o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Dedičia v druhej
dedičskej skupine dedia rovnakým dielom,
manžel však dedí vždy najmenej polovicu
dedičstva. Tretiu dedičskú skupinu tvoria
poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku
pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a
ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. V prípade, že nededí niektorý z poručiteľových súrodencov, nadobúdajú jeho
dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti.
Do štvrtej dedičskej skupiny patria prarodičia poručiteľa, ktorí dedia rovnakým dielom, pričom ak nededí žiaden z prarodičov
poručiteľa, dedia rovnakým dielom ich deti.

61-0011

Dedenie predstavuje všeobecný prechod
práv a povinností zo zomrelej osoby, resp.
poručiteľa na iné osoby. Slovenský právny
poriadok rozlišuje dva dedičské tituly, resp.
dôvody, z ktorých možno dediť. Sú nimi dedenie zo zákona a dedenie zo závetu, tzv.
testamentárne dedenie. Iné dôvody zákon
nepripúšťa. Tieto dedičské dôvody sa navzájom nevylučujú, to znamená, že dediť
možno súčasne na základe oboch týchto
dedičských dôvodov alebo jedného z nich.
Dedením zo zákona sa rozumie prechod práv a povinností z poručiteľa na
dedičov, ktorých zákon zoradil do štyroch
dedičských skupín, ktoré tvoria osoby v príbuzenskom pomere, alebo inom zákonom
kvalifikovanom vzťahu, pričom medzi týmito dedičskými skupinami existuje vzájomný
vzťah subsidiarity. V súlade s týmto vzťahom subsidiarity môžu osoby z nasledujúcej
dedičskej skupiny dediť len v tom prípade,
že nededia osoby z predchádzajúcej dedičskej skupiny. Prvú dedičskú skupinu tvoria
vo všeobecnosti najbližšie osoby poručiteľa,
a to jeho deti a manžel/manželka. Predpokladom pre dedenie v rámci tejto dedičskej
skupiny je existencia aspoň jedného poručiteľovho potomka. Dedičia v tejto skupine
dedia rovnakým dielom. V prvej dedičskej
skupine môže namiesto dieťaťa poručiteľa
dediť poručiteľov vnuk či vnučka, prípadne ďalší poručiteľov potomok. Podľa nášho
právneho poriadku prislúcha právo dediť aj
počatému, ale ešte nenarodenému dieťaťu,
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inzerujte u nás

0905 719 137

61_0046

Dedenie vo všeobecnosti a dedenie
zo zákona

15
PRÁCA
Prijmem do Prahy na stavbu:

Murár, Tesár

85_0068

plat 1000 eur a pomocníkov plat 800 eur
práca turnusová cca 200 h/mesiac. Poskytujeme zálohy,
dopravu a ubytovanie hradene firmou a iné .
Živnostníkov podľa dohody.

0903 910 961

PSS SVIDNÍK, a. s.,

Prijmem

MONTÁŽNIKA
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH OKIEN
61-0009

NA DLHODOBÝ PRACOVNÝ UVÄZOK
--- úkolová mzda ---

0918 881 874

Prijmem
do obsluhy. Práca
v Bardejovských Kúpeľoch.
Plat: 4,50 €/hod. v čistom

ZVÁRAČ

- elektrotechnické vzdelanie,
- osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa
vyhlášky č. 508/2009 Z.z. §21,
- prax v odbore vítaná.
Mzda: 4 € / hod., podľa úkolu

0907 727 206

- znalosť čítania strojárskych výkresov,
- základný kurz zvárania Z-T3
alebo certifikát podľa STN EN 287-1:141,
- možnosť pracovať na živnosť,
Mzda na hlavný pracovný pomer:
3,60 € - 7 € / hod., podľa úkolu

Upozornenie: Prihlásením sa na pozíciu uchádzač súhlasí s tým, že poskytnuté osobné údaje budú spracúvané v našej organizácii výlučne pre potreby evidencie
uchádzačov o zamestnanie po dobu 5 rokov a následne budú zlikvidované. Nevyžiadané dokumenty likvidujeme skartovaním. V prípade žiadosti o ukončenie
spracúvania pred uvedeným termínom, nám to písomne oznámte.

PSS SVIDNÍK, a.s.
Sovietskych hrdinov 460/114
089 01 Svidník, Slovakia

sieť 39
regionálnych
novín

TU

tel.: +421/54/7862231
fax:+421/54/7520904

HP Steel SK s.r.o

mohla byť Vaša reklama

info@pss-svidnik.sk
www.pss-svidnik.sk

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

Strojárska firma
v Bardejove
Ponuka práce

príjme do pracovného pomeru

- Programátor/Technológ
-práca s CAM-CAD,
HSM WORKS, SOLID CAM
-Práca s interným
softvérom pre riadenie
výroby

LEKÁRA
Termín nástupu: 01.03.2019

tel.:

Info: 0905 719 137

, a.s

0908 974 489

Prijme do pracovného
pomeru

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

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

PREDAVAČKY

BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s.
oddelenie riadenia ľudských zdrojov
086 31 Bardejovské Kúpele

DO POTRAVÍN mzda 624,- EUR + príplatky

email: sekretariat@kupele-bj.sk

85_0008

Žiadosť spolu so životopisom a tel.číslom zasielajte na adresu:
MAKOS, a.s., Mičkova 31, 085 01 Bardejov, sekretariat@makos.sk

85_0003

bardejovsko@regionpress.sk
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Bližšie informácie: tel.: 054/4774252, 4774390, 4774245
alebo osobne na Generálnom riaditeľste
spoločnosti BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s.
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61_0020

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.

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

ELEKTRIKÁR

85_0076

Príklad:
RP BJ12 Predám kočík,
0987 654 321.

85_0083

Tel.:0908 039 926

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

- VŠ vzdelanie strojárskeho zamerania,
- prax v odbore vítaná,
- tvorba technologických postupov,
Mzda: 840 € mesačne (brutto)
+ variabilná zložka
- VŠ vzdelanie strojárskeho zamerania,
- prax v odbore vítaná,

- SŠ/VŠ vzdelanie technického zamerania,
- prax v odbore vítaná,
- znalosť čítania výkresovej dokumentácie
vítaná,
Mzda: 750 € mesačne (brutto)
+ variabilná zložka

ČAŠNÍKA/ČKU

Chcete si
podať
inzerát?

TECHNOLÓG

SUPERVÍZOR

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tQonukyBKQrFNVžov-oQBtrovBtFǥov

Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

www.aiw.sk

www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk
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600 000
Stannah

0800 162 162
www.stannah.sk

52-0025
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85-0005

OPERÁTOR VÝROBY
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Facebook: aiwsk

32-0007

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!

Vyrobené v Turecku

LINBERK
BYTOVÝ TEXTIL - DOPLNKY
BARDEJOV - VESTIBUL AUTOBUSOVEJ STANICE

OTVÁRACIA DOBA: 8.30 - 17.00 HOD.
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Práca v Českej republike
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+421 918 607 897
+421 917 650 018
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prijme

09-23

Í
VYŠ

- VODIČ VZV - ZVÁRAČ CO2 - OPERÁTOR VÝROBY (ŽENY - MUŽI - PÁRY)
- ELEKTRIKÁROV - PRACOVNÍKOV
DO PLASTOVEJ VÝROBY (ŽENY - MUŽI - PÁRY)
85_0090

Tel. kont

VÝBORNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

Firma REMIREL s.r.o., CZ

85_0093

- TEFLÓNOVÉ OBRUSY
- PREHOZY NA GAUČ
- PREHOZY NA POSTEĽ
- ZÁCLONY
- PAPLÓNY
- VANKÚŠE
- UTERÁKY
- OSUŠKY
615
akt: 0940 812

