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Týždenne do 33 870 domácností

OPRAVÍM VÁŠ
POČÍTAČ
Preinštalovanie Windows

aj pre VŠ

0948 948 88

BARDEJOV

SADROKARTONISTI
Nástup ihneď, práca v Bratislave,
ubytovanie zabezpečené,
výborná cena

0908 751 442

52-0156

GOLDEN TAXI

0905 717 749

85_0251

POMÔŽEM
S MATEMATIKOU
85_0720

PREČÍTAJTE SI
ZADNÚ STRANU

031190175

61_0114

Aj u Vás doma
0903 539 712

85_0716

Prečistenie a opravy

SLOVENSKÁ 6, BARDEJOV

SHERLOCK

BEZPEČNOSTNÉ
A PROTIPOŽIARNE DVERE

NOVES

SLOVENSKÝ VÝROBCA
PLASTOVÝCH DVERÍ A OKIEN

GERFLOR

FRANCÚZSKE VINYLOVÉ PODLAHY
Diadoor Bardejov

Otváracie hodiny: PO - PIA 9.00 - 17.00 hod. I Predajňa sa nachádza oproti Kostolu svätej Anny
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61_0057

0944 538 034 I diadoor1@gmail.com I

2

ŠKOLA
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NA GYMNÁZIU SV. JÁNA BOSCA VRCHOLIA
PRÍPRAVY NA ĎALŠIU PARTNERSKÚ VÝMENU
S PODPOROU PROGRAMU ERASMUS+
Koncom októbra škola opäť privíta 24 študentov a štyroch pedagógov z
partnerskej školy Salesian School v Chertsey v Spojenom kráľovstve. Hlavnou
časťou spoločného programu bude projektové vyučovanie formou práce v anglicko-slovenských skupinkách. Študenti budú analyzovať rôzne témy z oblasti
dejepisu, geografie, náboženstva a informatiky pomocou stratégií kritického
myslenia. Práve kritické myslenie, jeho aplikácia do školského vzdelávacieho
programu a zmena tradičného vzdelávania, založeného na memorovaní faktov a
encyklopedických vedomostí na aktívne vzdelávanie, sú hlavnými cieľmi celého,
v poradí už tretieho projektu cez program Erasmus+. Okrem študijných aktivít
sú naplánované aj spoločné geografické vychádzky do blízkeho okolia, ale aj do
Vysokých Tatier, dejepisná exkurzia do Osvienčimu a návšteva niektorých kultúrnych pamiatok zapísaných v zozname UNESCO. Počas celého pobytu budú
študenti Gymnázia sv. Jána Bosca sprevádzať študentov z anglickej partnerskej
školy a tráviť s nimi voľný čas potulkami po meste, spoločnou večerou a pri
hodnotných filmoch v anglickom mini filmovom klube. Vyvrcholením stretnutia
bude súťaž rečníckych príspevkov „Public speaking competition“, kde budú anglickí pedagógovia hodnotiť schopnosť študentov komplexne spracovať vybrané
témy. Všetci veria, že to bude opäť vydarená a úspešná výmena, ktorá prinesie
veľa nových poznatkov, pekných zážitkov a nových kamarátstiev medzi študentmi aj pedagógmi z obidvoch škôl.

85_0044

CIRKEVNÁ SPOJENÁ ŠKOLA, JIRÁSKOVA 5, BARDEJOV
WWW.CSSBJ.SK | +421–54–472 28 48

bj19-43_strana-

2

BARDEJOVSKO

SKUŽBY / POLITICKÁ INZERCIA

3

TOMÁŠ
DRUCKER

JE VAŠA

DOBRAVOLBA����.SK

ČO PRESADZUJEME
Lepšie podmienky pre rodiny a mladých ľudí
viac nájomných bytov
škôlka pre každé dieťa
nižšie dane od počtu detí

Spravodlivé zdravotníctvo
garantovaná dostupnosť lekára a menej čakania
férové financovanie zdravotníctva
štátom garantovaný nárok pacienta podľa štandardných postupov

Dôstojný život pre seniorov a zraniteľných

OBJEDNÁVATEĽ: DOBRÁ VOĽBA, JAROŠOVA �, ��� �� BRATISLAVA, IČO: ��������

DODÁVATEĽ: ZARAGUZA CZ S.R.O, MEZIBRANSKÁ ����/�, NOVÉ MĚSTO, ��� �� PRAHA, IČO: ��������
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33-0037

jedna sociálno-zdravotná dlhodobá starostlivosť
viac komunitnej a terénnej pomoci
polovičné dane pre pracujúcich seniorov

POLITICKÁ INZERCIA / STAVBA , DOMÁCNOSŤ

4
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Zariaďujeme si menší byt
nezaobídete. A napokon - biela je biela,
netreba hádať odtieň. Dá sa tak k sebe
zladiť takmer všetko. Ak si chceme ešte
viac opticky zväčšiť obytnú plochu,
môžeme voliť pásy rôznych farieb, platí
však, že opäť čo najbledších. Vzorom sa
vyvarujeme.
Vychytávkou, lepšie funkčným
zlepšovákom je vymeniť klasické krídlové dvere za posuvné, prípadne, väčšinu
z nich odstrániť úplne. Dvere, ktoré sa
krídlovo otvárajú, sú v malom byte luxusom. Zbytočne totiž zaberajú miesto
pri otváraní. Navyše, aj keď sú otvorené
dokorán, za ne nemožno nič postaviť
alebo zavesiť. A keď už sme pri stenách,
zázraky s bytom urobia strategicky
umiestnené zrkadlá. Zrkadlo však nie
je vhodné umiestňovať oproti vchodovým dverám a do spálne. Naopak z takzvanej polizby spraví jedna zrkadlová
stena naozaj impozantný priestor.

DUKLIANSKA 15, BARDEJOV, 054 472 64 80, 0911 343 230

EMAIL: unikovbq@mail.t-com.sk

KRBOVÉ KACHLE
A SPORÁKY
THORMA FIĽAKOVO

61_0065

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

Tenkostenné oceľové dymovody 0,5 mm
Hrubostenné oceľové dymovody 1,5 a 2,0 mm
Krbové náradie - Komínové dvierka
Komínové striešky - Sporákové kovania
Liatinové platne a rošty - Komínové drôty a kartáče
Tmely na komíny, podpaľovače a čističe komínov
Tesniace šnúry a vymazávacie zmesi

V PONUKE

» red

V PONUKE

Stavebné úpravy máme za sebou,
tak sa pustime do zariaďovania. S
malým kontom máme tak akurát
na malý byt, ale nikde sa nepíše, že
útulný byt musí byť veľkorozmerný,
skôr naopak.
Na všetko po hrubých stavebných
prácach potrebujeme plánik. Plánik s
rozmermi izieb, ktorý sme si nakreslili,
nám slúži nielen na výpočet množstva
náterových hmôt, ale aj na zafixovanie približných rozmerov nábytku a na
prehľad o centimetroch, ktoré máme k
dispozícii. Je naozaj škoda, ak sa nám
v predajniach zapáči nábytok, ktorému
prečnievajú nejaké tie centimetre a v
tom okamihu sa stáva pre nás nepoužiteľný. Na odhad sa rozhodne neradno
spoliehať.
Výber farieb do interiéru je mimoriadne dôležitý. V zásade platí, že čím
svetlejšie, tým priestor pôsobí opticky
väčšie. Platí to nielen pre
steny, ale aj nábytok. V
extrémnom prípade bielymi stenami a bielym
nábytkom nič nepokazíte
a dokonca aj sanitárne
premaľovanie časom bude
bez problémov. Biely nábytok, ale aj steny, strop,
kuchynská linka a dokonca aj podlaha - biela má
schopnosť spraviť žiarivé
miesto aj z temnice a v malom byte sa bez tejto farby

Nie tým pádom, ale a preto, Slovenčina naša
prípadne a tak. Nie častokrát, ale často.

61-0035

elektroprojekty

ŠUMNÁ
STRECHA

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

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

0907 727 206

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

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

OKNÁ A DVERE - 0918 881 874

-

STAVEBNÉ PRÁCE - 0905 594 814

PRÍJEM OBJEDNÁVOK NA JESENNÉ MESIACE ZA ZVÝHODNENÉ CENY
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61_0009

0908 337 893

61_0092

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

MICHAL

OKNÁ DVERE

5
5

STAVBA, DOMÁCNOSŤ

BARDEJOVSKO

DOMÁCNOSŤ, STAVBA,
GASTRO,GASTRO
SLUŽBY

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

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

STIHL MS 170

199€

169€

STIHL MS 291

559€

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

449€

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

219€

STIHL MS 271

499€

STIHL MS 180

249€

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

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

469€

61_0200

PREDAJ PALIVOVÉHO DREVA

VEĽKÁ JESENNÁ
AKCIA
JESENNÁ
AKCIA

STIHL FS 55

VÝKOPOVÉ
a ZEMNÉ PRÁCE

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

MOŽNOSŤ aj PRENÁJMU

PÁSOVÉ RÝPADLO JCB 8018CTS
PRÍVESNÝ VOZÍK BRZDENÝ / SKLÁPAČ

SUPER CENA

219€

NOVÁ BETONÁREŇ

VÝROBA A PREDAJ
VŠETKÝCH DRUHOV
BETÓNOVEJ ZMESI.

Drvič záhradného odpadu
ELEKTROMOTOR
Výkon: 2200W
2 nožový
Maximálny priemer
konára: 40mm

85_0162

154,00€

119€

AKCIOVÁ CENA

Orba, prevoz , materiálu,
bubnová kosačka,
mulčovanie,
vyorávanie zemiakov, ...

VARI XP 200

1799€

VARI GSV 190

1899€

V cene 50L textílný
kôš na odpad

NÁKUP NA SPLÁTKY

1529€ 1729€

PLECHOVÉ GARÁŽE

PLECHY, voliery pre psov

0905 20 70 59

www.plechovegarazesk.sk

JM carpentry, s.r.o.
ULTRA NÍZKOENERGETICKÉ DOMY

390 EUR

MONTOVANÉ DREVOSTAVBY
MODULOVÉ a MOBILNÉ DOMY

MIMORIADNÉ
ZĽAVY !!!

DREVENÉ CHATY
STRECHY A TESÁRSKE PRÁCE
PREDAJ STREŠNÝCH KRYTÍN priamo od výrobcu

0908 658 910

ZLATÉ PÍSMO, MONTÁŽ,
LAMPÁŠ, VÁZA - NEREZ.

DOVOZ ZDARMA DO 100 KM.

85_0711

www.tesarstvojm.webnode.sk

1090 EUR

30 ROKOV NA TRHU
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85_0034

3 IZBOVÝ DOM 36 000 EUR

0905 719 137

STIGA
BIOMASTER 2200

59-0341

0905 480 575

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
61-0265

MONTÁŽ
STREŠNÝCH
SNEHOÝCH
ZÁBRAN

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

429€

Malotraktor
Motor: Honda GSV 190
alebo VARI XP 200
Výkon: 3,3kW/4,5k
3 rýchlosti vpred
jedna vzdad
Uzávierka: 4 polohy

Rozvoz domiešavačmi a betón pumpou do 25m

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

SUPER CENA

Šupa
VARI XP 200
VARI GSV 190

v Bardejove ( RAMBET s.r.o. )

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

61_0040

a do 3,5 t
autodoprav

61_0178

0948 182 171

VARI KF XP 200

6

ZÁHRADA A ZVERINEC

Najčítanejšie regionálne noviny

6,90 €

www.antikon.sk I 0907 491 881

MomoStick je univerzálny držiak a stojan
v jednom pre mobilné telefóny.
Výhodou je, že MomoStick má oveľa univerzálnejšie použitie.

www.momostick.sk
TÁ SPRÁVNA ŠPAJZA
PRE VÁŠ DOMOV
POTRAVINY V BIO KVALITE

KOTLY - TERMOSTATY
OHRIEVAČE TÚV

www.spajza-inak.sk

bj19-43_strana-
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85_0722

www.vaseteplo.sk

POLTICKÁ INZERCIA / STAVBA, DOMÁCNOSŤ

BARDEJOVSKO

7
7

DOMÁCNOSŤ, STAVBA,
GASTRO,GASTRO
SLUŽBY

DOMOV

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
PLASTOVÉ A HLINIKOVÉ
OKNÁ A DVERE
i
Vam
eur/m2
20 rokov s26,50
v cene je zahrnuté:
materiál, lešenie, práca

PONÚKAME:

Predaj:

KOMPLETNÉ PORADENSTVO
CENOVÚ PONUKU ZDARMA
ZAMERANIE ZDARMA
MIEŠANIE OMIETOK
DEMONTÁŽ A MONTÁŽ OKIEN A DVERÍ
NAJDETE NÁS:
MURÁRSKE VYSPRÁVKY
KACVINSKÁ ULICA /PRI NAKLÁDKE VAGÓNOV/

e-mail: ekodatbj@gmail.com, www.ekodat.sk
tel.: 054 488 10 76, 0908 402 947 - 0907 697 303

61_100

DVOJSKLO - TROJSKLO - TEPLÝ RÁMIK - 3 TESNENIA - PARAPETY - ŽALÚZIE - SIEŤKY - ROLETKY

www.balsyn.sk 22 rokov na trhu
tel: 054/472 24 47, email: info@balsyn.sk
facebook.com/balsyn.sk

KOMPLETNÁ REALIZÁCIA
20 rokov s Vami
VAŠEJ FASÁDY
PREDAJ PRÍSLUŠENSTVA
K FASÁDE

FASÁDNE ŠTÚDIO
MIEŠAME OMIETKY A FARBY PRIAMO U NÁS

AKCIA

139,- EUR

EKODAT BJ, KACVINSKÉHO 3219, BARDEJOV

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

85_0413

INTERIÉROVÉ DVERE

TEL.: 0907 697 303 - 0908 402 947 - 054 488 10 76, ,EKODATBJ@GMAIL.COM

Dominik Majda – DM Elmont
ELEKTRICKÉ NÁRADIE

• sekacie a vŕtacie kladivá 3,1 kg až 6,8 kg
• drážkovacia fréza
• priemyselné vysávače VC20, VC40
• brúska na sadrokartón D225
• uhlové brúsky D125, D230
• vibračná brúska
• odvlhčovač ... a mnohé iné

AKU NÁRADIE

• sekacie a vŕtacie kladivá
• uhlová brúska
• skrutkovač, uťahovák
• priamočiara píla
• okružná píla
• laserové merače

•
•
•
•
•
•
•
•

elektroinštalácie
bleskozvody
nn prípojky
elektrické kúrenia
slaboprúdové
rozvody
stavebné práce
inteligentné inštalácie

0907 374 948
majda.dominik@gmail.com

85_0638

PRENÁJOM EL. RUČNÉHO NÁRADIA

61_0040

učka cena od

zárubňou + kľ

PREDAJ NOVÉHO JEDNOHROBU
+ HROBKY
PRE DVOCH
NA CINTORÍNE
SV. MICHALA
V BARDEJOVE

Nie vzhľadom k, ale vzhľa- Slovenčina naša
dom na. Nie ako tomu bolo, ale ako to bolo.

bj19-43_strana-
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61_0154

so
Komplet dvere

POLYSTYRÉN POLYFORM (10cm) - 4,60 EUR/m2
ARM. SIEŤKA (145g - VERTEX) - 31,90 EUR/55 m2
FASÁDNA OMIETKA - AKRYL BIELA - 26,50 EUR/25 Kg
FASÁDNA OMIETKA - SILOXAN BIELA -33,50 EUR/25 kg

ZAUJALO NÁS

8
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Zaujalo nás
BARDEJOVSKO
Národný
park
SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO
Slovenský raj

redakcia:park Slovenský
Stöcklova 20raj sa rozNárodný
BarDeJOV
prestiera v severovýchodnej
časti
bardejovsko@regionpress.sk
Slovenského
rudohoria a ukrýva
množstvo prírodných krás, medzi
ktoré
patria náhorné planiny, hlVydavateľ:
boké
kaňony,
rokliny, vodopády,
REGIONPRESS, s.r.o.
povrchové
javy a atrakŠtudentskákrasové
2, 917 01 Trnava
tívne
priestory s kvapIČO:podzemné
36252417
reg. a
MKSR
EV 3676/09
ľovou
ľadovou
výzdobou. Toto
výnimočné
územie je turistom
InzercIa
sprístupnené
Jaroslav Geci celoročne.
0905 719 137

Mgr. Daniela Lazurová 0907 727 206
Spoznávať
Distribúcia: krásy Slovenského raja
môžete
aj vďaka
sieti
Jaroslav
Geci hustej
0905
719 turistických
137
www.regionpress.sk
chodníkov
a cyklotrás.
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor:
Ivan Brožík
Pešia
turistika
V DISTrIBúcIa
národnom(33.870
parku
Slovenský raj je
domácností)
vybudovaná jedna z najhustejších sietí
Mestá-obce (každý týždeň):
značkovaných
turistických
Bardejov, Bardejovská
Nová Ves, Bar-chodníkov
na Slovensku.
tam vyznačedejovská Zábava,Spolu
Dlhá Lúka,jeMiháľov,
Becherov, Belo- turistickej
nýchAndrejová,
268,2Bartošovce,
km značenej
Buclovany,
Cigeľka, Du- parku sa
trasy.veža,NaBrezov,
území
národného
binné, Fričkovce, Gaboltov, Gerlachov,
môžu
návštevníci
pešo
pohybovať len
Hankovce, Harhaj, Hažlín, Hertník, Herpo turistických
náučných
chodníkoch
vartov, Hrabovec,aHrabské,
Chmeľová,
a naJanovce,
miestach
Kľušov,vyhradených
Kobyly, Kochanovce,pre pohyb
Komárov, Koprivnica,
Kružlov,
Kurima,
návštevníkov
mimo
turistických
a náKurov,chodníkov,
Lenartov, Lopúchov,
Lukavica,
učných
a to
len v čase od
Lukov, Malcov, Marhaň, Mokroluh,
hodiny
východe
slnka
Nižný po
Tvarožec,
Osikov, Nižné
Raslavi-po hodinu
predce,západom
V zastavanom
Vyšné Raslavice,slnka.
Richvald, Rokytov,
Smilno,
Snakov,
Stuľany, Sverúzemí
obcí
a Stebník,
vo vyhradených
rekrežov, 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,
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Zejmarská roklina.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípafotokam
autor
peter olekšák
de, že viete o mieste,
naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

ačných areáloch na území národného
parku:západné
KošiarnySlovensko
briežok, Čingov, LetaBV
94.750 Bratislavsko
Východ
novský mlyn,
Podlesok,
Kláštorisko,
Bz 100.200 Bratislavsko Západ
Dobšinská
Ľadová
Jaskyňa, Stratenská
DS
33.080
Dunajskostredsko
31.290 Galantsko+Šaliansko
píla,GaDedinky,
Dobšinská Maša, HraHc
28.510 Hlohovecko+Sereďsko
bušice
- Biele Vody, je
KM - Píla,
16.370 Mlynky
Komárňansko
LV
31.310 Levicko
dovolený
pohyb
aj mimo vyznačených
Ma
27.450 Malacko
turistických
nr
54.930chodníkov
nitriansko bez časového
nz
34.140 novozámocko
obmedzenia.

Spoznajte krásy Slovenského raja

Navštívte náučný areál
venovaný lúkam
Na juhu národného parku Slovenský raj pri Ekocentre Dedinky nájdete nový náučný areál. Priamo v
známom turistickom centre chce
Správa Národného parku Slovenský raj interaktívnou a zážitkovou
formou priblížiť návštevníkom prírodné hodnoty a význam lúk.
Dominantou tohto prekrásneho
miesta je ohrada, v ktorej sa pasú ovce.
Kedysi typický obraz slovenského vidieka. Súčasťou areálu je aj sedem zastávok s drevenými interaktívnymi tabuľami. Vďaka nim budete mať príležitosť
spoznávať ohrozené, ale aj liečivé rastliny lúk či pestrý svet hmyzu. Dozviete
sa aj to, ako sa správne o lúky starať.
Zaujímavou atrakciou je motýlia záhrada. Cestou si môžete oddýchnuť na drevených ovečkách či lavičke v tvare motýľa. „Nový náučný areál je prvý svojho
druhu v Národnom parku Slovenský
raj. Bude slúžiť najmä deťom, ktoré s
našimi pracovníkmi môžu absolvovať
kompletný výučbový program o lúkach.
Samozrejme prezrieť si ho môžu aj turisti, areál je voľne prístupný,“ objasňuje
riaditeľ Správy Národného parku Slovenský raj Tomáš Dražil.

Vychádzka náučným areálom
Drevený prístrešok
a ohrada pre ovce

Drevený prístrešok s ohradou pre ovce.

rozhodne nenechajte ujsť. Prezentujú
sa tam všetky vývojové štádia motýľov
Počas potuliek náučným areálom iste a živné rastliny motýľov. Ide o drevenú
vašu pozornosť upúta drevený prístre- konštrukčnú stavbu v tvare šesťuholníšok s ohradou pre ovce. Stavba pozo- ka so vstupom pokrytým sieťovinou.
stáva z chovného prístrešku a stabilného dreveného oplotenia slúžiaceho na Interaktívne tabule a hmyzí hotel
chov oviec. Súčasťou je tiež napájačka
V prehliadkovom chodníku je
na vodu, jasle na seno pre ovce a elek- umiestnených sedem drevených intetrický ohradník slúžiaci na dopásanie.
raktívnych tabúľ s otočnými prvkami.
Popisujú sedem envirotém a to: Náučný
areál Ekocentrum Dedinky, Jasoň červeMotýlia záhrada
Motýlia záhrada je miestom, ktoré si nooký, Lúka plná pohybu, Príbeh oveč-

PK
18.210 Pezinsko
Pn
38.810 Piešťansko+NM+MY
Sc
27.920 Senecko
Cykloturistika
Se
34.570 Senicko+Skalicko
Potulky
po území
národného parku
TO
40.560
Topoľčiansko+PE+BN
Tn
59.430
Slovenský raj siTrenčiansko+DCA+IL
môžu užiť aj cyklisti.
TT
46.550 Trnavsko
MajúzMtam 18.990
k dispozícii
110 km vyznačezlatomoravsko

ných cyklotrás. Cykloturistické trasy
Stredné Slovensko
sú prepojené do širšieho okolia Spiša
BB
50.530 Banskobystricko+BR
a Gemera.
Na Kysucko=CA+KM
území národného parKY
29.120
Liptovsko=LM+RK
ku aLIjeho35.020
ochranného
pásma sa môžu
Lc
30.690 Lučenecko+VK+PT
návštevníci
pohybovať
na bicykli mimo
MT
41.690
Martinsko+TR
Or
36.230územia
Oravsko=DK+NO+TS
zastavaného
obcí len po vyznaPB
28.230 Považsko=PB+PU
čených
PD cyklotrasách,
41.340 Prievidskoa to v čase od ho39.560 zvolensko+DT+KA
dinyzV
po východe
slnka po hodinu pred
27.490 Žiarsko+ZC+BS
zH
západom
slnka.Žilinsko+BY
Bicyklovať sa môžu aj
za
52.120
po cestách,
miestnych
komunikáciách
Východné
Slovensko
a v ochrannom
pásme národného parBJ
33.870 Bardejovsko+SK+SP
28.710 Gemersko
= RV+RS+RA
ku ajGepo účelových
komunikáciách,
ak
HU
26.640 Humensko=VT+SV+ML
pohyb
nich nie
je obmedzený alebo
Ke po 83.740
Košicko
20.730
okolie
KS
zakázaný.
MimoKošicko
povolených
cyklotrás
12.970 Ľubovniansko
SL
je cykloturistika
možná
len s doprovoMI
29.620 Michalovsko+TV+SO
41.130 vyškolených
Popradsko+KK
domPPodborne
cyklosprie42.845 Prešovsko+SB
PO
vodcov.
Zdroj:
Správa NP Slovenský raj
Sn
32.750 Spišsko+LE+GL

ky, Prírodná lekáreň, Kvitnúca krása,
Zelené obry. Súčasťou tohto chodníka
sú aj prvky drobnej architektúry, napríklad lavička v tvare motýľa, drevené
vyrezávané ovečky na sedenie pre deti
či hmyzí hotel.

Trieda v prírode

V náučnom areáli nájdete aj samostatné sedenie pre malú skupinu návštevníkov s atypickými stoličkami a
lavičkami prezentujúcimi biotop lesa
s ukážkou rôznych druhov stromov. V
okolí je vysadených osem druhov stromov pôvodných lesných drevín.

Prejdite si aj náučný chodník
Slovenský raj – Juh

Priamo v areáli začína zrekonštruovaný a rozšírený náučný chodník Slovenský raj – Juh. Pokračuje Zejmarskou
roklinou na Geravy a cez Stratenskú
Pílu sa vracia späť. Prírodu, históriu a
turistické zaujímavosti môžete objavovať vďaka 8 stanovištiam a 15 informačným tabuliam v slovensko-anglickej
mutácii. Oboznámite sa tak s témami
ako Život vo vode, Priehrada Palcmanská Maša, Zejmarská roklina, Planina
Geravy, Život mokradí, Stratenská Píla,
Lesy v Národnom parku Slovenský raj.
V náučnom areáli si môžte vyžiadať
sprievodcu náučným chodníkom vydanom v praktickom vreckovom formáte.
Zdroj ŠOP SR
foto autori: Peter Olekšák, Milan Barlog
Stranu pripravila Renáta Kopáčová

Interaktívna tabuľa Prírodná lekáreň.
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AUTO - MOTO

BARDEJOVSKO

DOMÁCNOSŤ, STAVBA,
GASTRO,GASTRO
SLUŽBY
mokavého materiálu, na ktorého lícnej
strane musí byť rovnoramenný biely
kríž s min. veľkosťou sedem centimetrov. Obal by mal vedieť odolávať teplotám od -20°C do 60°C. Treba zachovať
tiež rýchly prístup k autolekárničke,
teda niekde v batožinovom priestore a
zároveň musí byť umiestnená tak, aby
nedošlo k poškodeniu jej obsahu.
Zdravie je však veľmi krehké a
preto je dobré mať pri sebe pomôcky
na prvú pomoc aj počas turistiky či na
bajk. Individuálna lekárnička na cesty
pre jednu osobu by mala obsahovať leták o prvej pomoci, 10 ks náplastí s vankúšikom rôznej veľkosti, 2 ks trojrohú
šatku, 6 ks zatváracích špendlíkov, 1 ks
sterilný štvorec gázový 18 x 18 cm, 4 ks
čistiace tampóny, 1 pár latexových rukavíc (lieky podľa potreby a vlastného
uváženia).

AUTOSKLO KOBYLY
BEZHOTOVOSTNÁ VÝMENA
A OPRAVA AUTOSKIEL CEZ
ZAZMLUVNENÉ POISŤOVNE

CERTIFIKOVANÉ AUTOFÓLIE

NOVINKA
LEŠTENIE SVETLOMETOV
Tel. č.:

e-mail:

PRED

PO

0908 250 829

autosklopala@gmail.com

Slovenčina naša
Nie vodítko, ale vôdzka.
Nie čumák, ale ňufák. Nie rohlík, ale rožok.

GOOGLE
FACEBOO
REKLAMAK
geci@regionpress.sk

» red

0905 719 137

100 KUSOV
IHNEĎ K ODBERU

61_0070
61_0120
61-0106

Motoristi už si asi zvykli. Prakticky s
každou STK bolo potrebné vymeniť
aj autolekárničku. Našťastie, že nie
aj výstražný trojhulník.
Časy sa však menia a niekedy sa stane, asi nejakým zázrakom, že niektoré
nezmyselné zákony a s nimi súvisiace vyhlášky predpisy sa stanú časom
„zmyselné“. Takéto šťastie potrafilo najnovšie aj osud autolekárničiek. Už ich
nemusíme v pošte niekoľkých kusov vo
vyradenom stave skladovať ako lekárničky prvej pomoci v domácnostiach či
na chalupách.
Nová zákonná úprava totiž stanovuje, že kým vodič z nejakého praktického dôvodu nepoužije jednotlivé
segmenty v autolekárničke na účel, na
aký sú určené, dovtedy je považovaná lekárnička za vyhovujúcu. Inak a
podrobnejšie vysvetlené – ak použijete
čokoľvek z autolekárničky, čo je v nej
sterilne zabalené, musíte nahradiť buď
použitý segment novým, alebo nahradiť
celú lekárničku. Ak ju však iba vozíte,
jej spôsobilosť sa predlžuje teoreticky až
na celú dobu životnosti vozidla. Alebo,
do doby expirácie celej lekárničky.
Vyhláška ministerstva zdravotníctva predpisuje oranžový obal autolekárničky z teplovzdorného a nepre-

85-0702

Šetrnejšie s autolekárničkami

0% LÍZING

JUMPY FURGON
M BlueHDi 120 CLUB

17 000 € BEZ DPH

JUMPER FURGON
35+ L4H2 BlueHDi 160

TORNO, s.r.o. Jiráskova 15 - Bardejov, citroen@torno.sk, www.citroen.sk
Tel: +421 (54) 472 56 42 - Mob: +421 907 963 081
19512_Printy_A5sirka_Dealer_210x148_NEW.indd 1

61_0022

18 500 € BEZ DPH

Akcia platí od 1. 10. do 31. 10. 2019.

07/10/2019 11:00

bj19-43_strana-
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ZDRAVIE, ZAMESTNANIE

Najčítanejšie regionálne noviny

Lieky v našom životnom prostredí
zo štátneho rozpočtu, teda my všetci na
ňu prispievame sumou vyššou ako
300.000 € ročne. Časť týchto liekov nebola nikdy použitá.
Je potrebné lieky pred odovzdaním upraviť? Áno, lieky samotné je
potrebné odovzdať iba vo vnútornom obale (fľaške, tube), netreba ich
vytláčať, vylievať a ani pevné formy
vyberať z fólií (blistrov). Vonkajšie
obaly (napríklad papierové „krabičky“,
plastové „kelímky“) spolu s písomnou
informáciou pre pacienta („letáčik“)
patria do separovaného odpadu
(papier, sklo, plast, kovy) podľa toho,
z akého materiálu sú vyrobené. Pacienti (spotrebitelia) môžu do lekární priniesť k znehodnoteniu aj použité ihly,
striekačky alebo ortuťové teplomery;
v týchto prípadoch je vhodné ich priniesť v použitých plastových fľašiach,
najmä kvôli bezpečnej manipulácii. Je
dôležité mať na pamäti, že odpad z
výživových doplnkov, z kozmetických prípravkov, zo zdravotníckych
pomôcok a z homeopatických liekov patrí medzi komunálny odpad,
preto by takýto odpad nemal putovať do lekárne.
Správnym zaobchádzaním s nespotrebovanými liekmi prispievame k čistejšiemu životnému prostrediu!

» PharmDr., Miroslava Snopková,PhD.

85_0318

2. viceprezidentka SLeK

za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458

87-0027

Predám
O
PALIVOVÉ DREV
0918 241 336

61-0278

Bardejovsko-Svidnícko
- Stropkovsko

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

MASÉR
s nástupom

IHNEĎ

Základná mesačná mzda:

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

bj19-43_strana-
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61_0030

573,00 eur
+ pobádacia zložka.

61_0147

Zavedenie moderných liekov ako
primárnych faktorov liečby na začiatku 20. storočia spôsobilo revolúciu v
zdravotnej starostlivosti.
Rokmi sa súčasne zvýšila svetová spotreba liekov na akútne stavy.
Štúdia skúmajúca obdobie rokov
2000 – 2010 v 71 krajinách sveta preukázala, že len spotreba antibiotík
vzrástla o 36 percent. Lieky, ponúkajú množstvo výhod pre ľudské zdravie,
pomáhajú predchádzať a liečiť ochorenia, avšak zároveň pri uvoľňovaní do
životného prostredia majú veľa nezamýšľaných dôsledkov.
Znečistenie životného prostredia
predstavuje jeden z hlavných problémov, ktorým ľudstvo v súčasnosti čelí.
Farmaceutické znečistenie v povrchových vodách predstavuje množstvo
rizík pre verejné zdravie a vodné ekosystémy. Kontaminácia farmaceutickými látkami bola zaznamenaná vo
vodných systémoch všetkých druhov vrátane sladkej a morskej vody,
podzemnej vody, povrchovej vody,
pitnej vody a odpadovej vody.
Spotrebitelia prispievajú k farmaceutickému znečisteniu nesprávnym
zaobchádzaním s nespotrebovanými alebo preexspirovanými liekmi.
Na Slovensku sa ročne zneškodní
v spaľovniach viac ako 100.000 kg
odpadu z nespotrebovaných liekov
od fyzických osôb (pacienti, spotrebitelia). Uvedená činnosť je hradená

ZAMESTNANIE

práca pre živnostníkov v Nemecku

Murár: 3000€/mes.
Sadrokartonista: 3200€/mes.
Obkladač: 3700€/mes.
office.redomabau@gmail.com
Podmienky:

- prax v odbore
- aktívna živnosť
2 mesiace
- vlastné auto
- základné náradie

Benefity:

- ubytovanie zabezpečené
a hradené firmou
- preplatená cesta do NJ
v plnej Sume
- mesačný príspevok
na cestovanie

85_0684

Redoma-Bau s.r.o.

11

0948 957 659

BARDEJOVSKO

Firma SK Qastrans s.r.oprijme

ŠOFÉRA DO TPP

0905 855 190

85_0715

na pozíciu vodič s posuvnou
podlahou (štiepka)
miesto výkonu:
práca okres BJ + SK
mzda 1200€/netto

Prijmeme na prácu v BJ a okolí
šikovných a spoľahlivých

MURÁROV
0905 594 814

KULL, s.r.o, Hurbanova 11 Bardejov

61_0009

plat: úkolová alebo hodinová mzda
( podľa dohody)

Slovenčina naša

Nie nakoľko, ale pretože,
keďže, prípadne aj lebo.
Nie deň, kedy sa stal,
ale deň, keď sa stal.
Prijmem

KUCHÁRA/KU
do pizzérie v BJ kúpeľoch ,
61_0269

HOTEL ALFA
Giraltovce

Ponúkame
práce pre

VRÁTNIK
– INFORMÁTOR

Dopravu a ubytovanie
hradí firma

www.konstrukter.sk

Plat od 1400 € v čistom
0907 944 837
U NÁS SI NÁJDE

Ponúkame prácu pre

Hodinová mzda:

PRÁCU KAŽDÝ

partiu TESÁROV - živnostníkov

3,- EUR/ hod

na stavbu parkovacieho domu
(práca celý rok, aj v zime)
85_0719

Kontakt: 0903 903 701

0907 944 837

bj19-43_strana-

od 850 do 1300 EUR

ZVÁRAČ - HORIZONTKÁR - VODIČ

10

€/m2

VZV - OPERÁTOR VÝROBY A INÉ
ubytovanie zabezpečené - aj pre páry

11

Bezplatná infolinka: 0800 500 091

85_0690

Prijíma na pozíciu:

email@hotel-alfa.sk

TESÁROV

61_0257

0907 930 986 - 0907 080 611

61_0053

plat v čistom 700 €,nástup IHNEĎ

031190175

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417
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KULTÚRA , GASTRO
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Týždenne do 33 870 domácností
predajné miesto:

CK Rebeka,
PARTIZÁNSKA 45

0915 154 585
NON-STOP
info
www.ckrebeka.sk

PREDVIANOČNÁ
BUDAPEŠŤ

termín: 14.12. 2019, cena: 28 €
IBA
SÚKROMNÉ TRÉNINGY

KOLLÁROVCI

O P S T A V E B N I N Y.SK

85_0028

Letecky do celého sveta

85_0059

WWW.T

termín: 15.12. 2019, cena: 25 €
85_0723

OBCHODNÉ CENTRUM AB-ČKO VEDĽA HOSTINCA
TERNO - MEDZIPOSCHODIE, NA PRAVEJ STRANE

PREDVIANOČNÝ KRAKOV

NOVOROČNÝ KONCERT
PREDPREDAJ VSTUPENIEK

TIK BARDEJOV
V CENE LÍSTKA TOMBOLA
SPAKGROUP
S.R.O

85_698

Stavebná spoločnosť

BJ19-43 strana-
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Keď píšem tento
článok, ešte neviem, či Pellegrini
naberie odvahu a
stiahne konečne
Glváča z funkcie
podpredsedu parlamentu. Cez týždeň som postupne zverejnil viac ako 900
Glváčových správ, ktoré si písal so strojcom vrážd Jána a Martiny - s mafiánom
Mariánom Kočnerom.
Z nich vyplynulo, že Glváč, ako vysokopostavený Smerák. podpredseda
parlamentu, minister obrany, pravá ruka
Pellegriniho a Fica - sa tajne opakovane
stretával s mafiánom, dohadoval s ním
kšefty, výhody, vynášal mu informácie
zo spisov, dával mu právne rady, vybavoval stretnutia s vysokopostavenými
úradníkmi ... a všetko tak, aby z toho mal
mafián Kočner veľký prospech a osoh.
Napríklad 15. mája večer (v nedeľu)
zorganizoval na žiadosť mafiána Kočnera
smerák Glváč stretnutie u „Feďa“ - zrejme
u prezidenta finančnej správy Františka
Imréczeho. Na stretnutie prišiel aj Dušan
Pátek, vtedajší šéf daňového úradu Bratislava. Po ich „porade“ a dohodnutí, čo
bude úloha Dušana Páteka, ho hneď na
druhý deň vymenoval prezident finančnej správy za svojho 1. viceprezidenta.
Kto je Dušan Pátek? Čuduj sa svete,
človek, ktorý „zakryl“ podvody Ladislava Bašternáka, kedy okrádal štát (čiže
všetkých nás) o desiatky miliónov eur.

Pátek vtedy poslal na kontrolu svoje
kontrolórky, ktoré za to, že Bašternákove
podvody odobrili, následne povýšil za
šéfky oddelení. Inak povedané - najprv
kamarát Fica a Pellegriniho - Bašternák
podvedie štát o desiatky miliónov ... ich
kamarát Pátek to potom zakryje na daňovom úrade ... a následne na žiadosť
mafiána Kočnera a za asistencie Glváča
zo špinavca Páteka za odmenu urobia viceprezidenta Finančnej správy.
Samozrejme v správach je aj kopa
dôkazov o iných Glváčových stretnutiach
s mafiánom Kočnerom - o ktorých predtým tvrdil, že sa nikdy neudiali. V správa
je napríklad informácia, že Glváč vedel
(a zrejme aj mafiánovi to umožnil) o tom,
že Kočner si dosadil aj zástupcu riaditeľa
SIS !!!
Kam sme to až klesli? Dá sa ešte
viac? Mafiánovi a objednávateľovi vrážd
aktívne pomáhali najmocnejší ľudia zo
Smeru, aby postupne ovládol políciu,
prokuratúru, súdy, ministerstvo spravodlivosti či SIS. Smeráci
tým mafii umožnili
si vytvoriť štát v štáte
a ako sa len najviac
dá, sa spreneverili záujmu svojich voličov.
Verím, že 29. februára
spoločne mafii krk
vykrútime.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

031190122 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Smerák Glváč slúžil mafii

OKNÁ - DVERE - BRÁNY
.

JESENNÉ AKCIE AŽ DO VÝŠKY

- 40%

BEZPEČNOSTNÉ
DVERE TR. 2
od 380 EUR

UŠETRITE PENIAZE A ČAS!
na Vašej streche inštaláciou krovu
touto technológiou

VÝROBA A MO
MONTÁŽ VÄZNÍKOVÝCH KROVOV

Najlepšia pizza v Bardejove. Klasická aj bezlepková, proste dokonalá.

Sme aj na FB:

Speedy Pizza-Bardejov
Tel.:

Bardejovsko-Svidnícko
- Stropkovsko

HĽADÁTE

ZAMESTNANCA?
regionpress.sk

inzerujte u nás

Kompletná ponuka na http://speedypizza.sk

PNEUSERVIS a AUTOSERVIS

0905 719 137
0907 727 206

v areáli bývalých Šarišských pekárňach a cukrárňach, Duklianska 16, 085 01 Bardejov

DIAGNOSTIKA-PRÍPRAVA NA STK

HĽADÁTE ELEKTRIKÁRA?

BRZDY - TLMIČE ČAPY - VÝFUKY SPOJKY
ROZVODY - ŠTARTRE ALTERNÁTORY
PNEUMATIKY - DOPLNKY

- Rekonštrukcie domových vedení a istenia
- Výmena svietidiel, zásuviek, vypínačov
- Kompletná elektroinštalácia novostavieb
- Revízia, záruka na práce 5 rokov

-

BONUS

61_0011

-veľkoobchodné ceny na materiál
-spracovanie cenovej ponuky zdarma

0917 859 253 - www.vomstel.sk

0944 940 777

od 18 EUR
od 15 EUR
od 20 EUR
od 10 EUR

KONTROLA PODVOZKU ZDARMA
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0911 142 449

www.drevovyrobavamas.eu

85_0727

info@drevovyrobavamas.eu

62-0037

RÝCHLO A KVALITNE
0907 208 278

85_0399

www.hasgroup.sk

Ponúkame kompletný návrh, výpočet ceny vrátane statického posudku,
výrobu väzníkov na profesionálnych zariadeniach a konečnú montáž krovu.

GASTRO

BARDEJOVSKO

3

Bj-Vinbarg B/9, Bj-Komenského 46, Kračúnovce 53, Hertník 301,
AKCIA trvá od 27. 10. 2019
Malcov 134, Richvald 179, Koprivnica 133, Bartošovce 116, Gerlachov 133,
do 3. 11. 2019 alebo
do vypredania zásob!!!
Janovce 61, Hervartov 84, Sveržov85, Gaboltov 85,
PIŠKÓTY

KAKAO

0,99€

0,55€

240 g, opavia

100g,

ŽIAROVKY

SIGNAL - ZUBNÁ PASTA

KAHANEC VEĽKÝ

0,66€

0,39€

220g, OLEJOVÝ

75 ml, 2 druhy

ÚSPORNE - 9W = 60W
3000 K - TEPLÁ BIELA
4100 K - STUDENÁ BIELA
EMOS

VELVET KÁVA,

1,39€

KAHANEC
GUĽA, SKLO

200 g,

3,77€

ČOKOLÁDA NA VARENIE

0,29€

100g, FIGARO

0,44€
EDIAM 45%

100 g, NA VYPRÁŽANIE
KRAJINA PÔVODU: NEMECKO

0,49€

0,33€

9,99€

0,5 L, 38%

5,55€

FERENT STOCK
CITRUS

GORAL VODKA
MASTER

SPIŠSKÁ
BOROVIČKA

VÍNO OSTROŽOVIČ

4,99€

9,99€

0,7L, 40%

0,75 L, 3 DRUHY, 11,5%
FURMINT, TOCCATA,
MUŠKÁT ŽLTÝ

5,99€

3,99€

0,5 L, 27%

0,7 L, 40 %

ANANÁS
- KOMPÓT

580 ml, GOLD PLUS

0,77€

85_0728

50 g,

0,7 L, 40%,

BECHEROVKA

85_0030

HORALKY

NESTVILLE
WHISKY

BJ19-43 strana-
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ŠKOLA / INZERCIA

Najčítanejšie regionálne noviny

Myslime pri prieskumoch

KRAKOW - VIEDEŇ - RZESZÓW - KATOWICE - BUDAPEŠŤ - BRATISLAVA

+421 903 385 843 - www.pali-transport.sk
925 657

01 AUTO-MOTO / predaj
» Predam peugeot 407
combi, diesel, plna vybava,
nove brzdy, klima, capy,
nova STK a EMISNA. Cena
dohodou. Tel.: 0949 086
464
» Predam peugeot 406 limuzina, diesel HDI, 2,0l ,
nova STK a EMISNA. Cena
dohodou. Tel.: 0949 086
464
» Predam auto HYUNDAI
I30, 1,6 diesel, automat,
r.v. 2013, najazdenych 117
000 km , cierna metaliza,
polokoza, zimne a letne
pneu,auto kupene na SVK,
5900EUR, Tel.: 0905842
289
» Predám 4ks disky na Škodu Fabia, cena 15€ /ks. 054
47 92 041

02 AUTO-MOTO / iné
»
Kúpim
Jawu
90,175,250,350a
CZ
125,150,175,250 aj nepojazdné.0949505827.
» Kúpim staré stabiláky
autá motorky jawa čz manet stadion iné 0911617537
»
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

06 POZEMKY
/ predaj
Tel.: 0911 925
657
» Predám 9 árový pozemok
pri Mokroluhu - chatová
oblasť. 0930 797 392

07 REALITY / iné
08 STAVBA
» Kúpim haki lešenie, 0908
532 682
» Predám suché kvalitné
drevo pre stolára: borovicové foršne 5m dlhé 2m3,
jedlové dosky orezaná 5m
dhé 4m3, dubové foršne
5m dlhé 4m3. Te. 0908 460
040

09 DOMÁCNOSŤ
» kupim starsi kuchynsky
sporak napr.fiko 0918 473
962
» Predám 32kg fľašu na
propán-bután. 0930 797
392
» Predám sečkáreň na el.
pohon. 0930 797 392
» Predám sečkáreň na el.
pohon, cena dohodou. 054
47 92 041
» Zháňam 2x BATERKU do
invalidného vozika zn. KARELMA, rozmer baterky:
21x13,7 x 23cm, Typ baterky:
LEAFTRON - LTL, IZ-55( 12V
55SAH). Andrej Tomondy Tel.: 054 476 72 02

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

riaditeľ ZŠ s MŠ

» Predam plast.prepravky na ovocie 20 kus. Cena
2.00e kus 0908061500

» Hľadám podnájom v Giraltovciach a okolí - 1 izbový
byť, garsónka alebo 1 izba v
dome. 0902 425 559
» Dám do prenájmu 2-izový
byt. BJ. Tel. 0903 602 508
» Dám do prenájmu Garzónku, Info: 0948 556 351

» Ponúkam kurz/konverzácie francúzského jazyka
0907474963

geci@regionpress.sk

0905 719 137

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

156

> strojové čistenie
zadechtovaných
komínov

13 RÔZNE / predaj

15 HĽADÁM PRÁCU

GOOGL
FACEBOEO
REKLAMAK

KOMÍNOV

12 DEŤOM

14 RÔZNE / iné

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, TT zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

> revízie komínov
ku kolaudáciám RD
> frézovanie a vložkovanie
komínov

11 HOBBY A ŠPORT

04 BYTY / prenájom

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

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

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

03 BYTY / predaj

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

> fasádne komíny
> čistenie a kontrola
komínov

0905 279 418
obhliadka ZDARMA

16 ZOZNAMKA

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

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

05 DOMY / predaj

Erimont s.r.o., Lučivná 315

Chcete si podať inzerát?

Michal Hudáč

Návod nájdete na tejtoi strane

BJ19-43 strana-
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Občianska
riadková
inzercia

ako zvolená. Potom sa celá snaha politického subjektu obmedzuje na snahu o umiestnenie. To stupňujú rôzni
analytickí „experti“, ktorí ľahkovážne
prezentujú, ktorá strana bude v parlamente a ktorá nebude. A ako mentalisti vyslovujú súdy o voličovej mysli,
pričom sa všetko verejne prezentuje.
Iba po analýze číselnej štatistiky sa
vnucujú výsledky volieb nekritickým
konzumentom informácií. Okrem toho,
prieskumov je niekoľko, diametrálne
sa od seba odlišujú a o ich dôveryhodnosti sa pochybuje. Napriek tomu sú
smerodajné pri aktivizácii voličov. Je to
presne tak, ako keď sa zostavujú rebríčky popularity škôl či nemocníc. Vychádza sa zo suchých čísel bez ohľadu na
to, že činnosť týchto inštitúcií je ťažko
merateľná, keďže sa individuálne pracuje s ľuďmi. Ľudia sú síce štatisticky
uchopiteľní, no ak sa budeme riadiť
hoci aj najobjektívnejšími číslami, prehliadnu sa skutočné hodnoty.
Návrh na obmedzenie prieskumov teda vítam, lebo potrebujeme
veľa času, kým volič pochopí, že čísla
z ankiet, teórie analytikov či kadejaké
dotazníky sú skrytou manipuláciou.
Možno, keď sa nebudú vymývať mozgy
prieskumami, volič siahne po programe politickej strany a konečne zistí, že
kvantita nie je kvalita, ako sa to u nás
vžilo.

PONÚKAME:

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

85_0421

Tel.: 0911

85_0420

PREPRAVA NA LETISKÁ

Nedávno som písal o kritickom
myslení. Že chýba veľkej časti národa, o tom svedčí to, čo sa deje v mediálnom svete, ako ľahko sa ľudia
manipulujú rôznymi informáciami.
Slováci nie sú pripravení spracovať
informačnú explóziu a zdevastované
školstvo nevytvára dostatočný priestor
na systematické vedenie žiakov k prijímaniu a interpretácii informácií. Otázkou je, či je dnes možné odlíšiť pravé
informácie od falošných, zavádzajúcich, chybných. Isté je, že v súčasnosti
médiá či iné subjekty ťažia z toho, že
ľuďom chýba informačná kompetencia. Využíva sa to najmä na marketing,
zvyšovanie preferencií a politický boj.
Dospelo to do stavu, keď aj o dôveryhodných informáciách pochybujeme
alebo ich ignorujeme.
V týchto dňoch sa hovorí o zákaze
predvolebných prieskumov na dlhšie
časové obdobie pred voľbami. Aj keď
je zámer legislatívcov zištný, súhlasil
by som aj s výraznejším obmedzením.
Najmä v situácii, keď sa prieskumy
zjavujú skoro každý týždeň, médiá ich
prezentujú ako fakty a veľká časť voličov ich nekriticky prijíma a riadi sa
nimi vo voľbách.
Je všeobecne rozšírené, že strane,
ktorá sa nenachádza v prieskumoch na
vyššom mieste, sa nevenuje pozornosť,
nech by mala ten najlepší program.
A naopak, strana aj bez programu s
vysokými preferenciami sa prijíma už

Chcete si
podať
inzerát?

61_0011
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DOMÁCNOSŤ, DROGÉRIA

BARDEJOVSKO
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BETÓNOVÉ PLOTY

AKCIA 1/2 DPH
Dodatočná zľava -10%

HĽADANIE VODY

0905 186 889, www.kopaniestudni.com

85_0043

Zemné výkopové práce

STUDNÍ do 13 m
VŔTANIE STUDNÍ

85-0052

STROJOVÉ KOPANIE

Slovenčina naša
Nie
jedná sa o..., ale ide o....

Slovenčina naša
Nie
akonáhle, ale len čo.

VŠETKO POD JEDNOU
F. P.
STRECHOU
STAVEBNINY

DUKLIANSKA 12, BARDEJOV

0950 890 072

NAJŠIRŠIA PONUKA
STAVEBNÉHO MATERIÁLU
WWW.TOPSTAVEBNINY.SK

MOBIL: 0903 902 251
MAJITEĽ: 0902 239 195
Mail: stavebninyfp@gmail.com

85_0059

PRENÁJOM LEŠENIA

61_0011

JESENNÁ AKCIA NA

85_0367

Zemné výkopové práce

0918 217 665

27-0017-61

Platí do odvolania
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PRÁVNIK RADÍ / ZAMESTNANIE

Blízka osoba

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

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

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

MAKOS,a.s., Mičkova 31, 085 01 Bardejove, mail: makos@makos.sk
Spoločnosť z PO

PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ
A DISTRIBÚCIU KNÍH.

z Bardejova - Svidníka - Stropkova a okolia
Platové podmienky:
728€/Brutto + diéty, mesačné odmeny

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

0904 996 772

MAKOS, a.s.,
Prijme do pracovného pomeru

VODIČA SK. “C“

- kvalifikačná karta vodiča, karta do tachografu
- mzda 624,- EUR + osobné ohodnotenie
Žiadosti so štrukturovaným životopisom a telef.číslom posielajte na adresu:-

MAKOS,a.s., Mičkova 31, 085 01 Bardejove, mail: makos@makos.sk

POLÍCIA PÁTRA

uzávierka ďalšieho vydania je 30.10.2019

sieť 39 regionálnych novín

Hľadáme
nových
kolegov!!!
Pozícia Operátor šitia v Košiciach

VRÁBELOVÁ LINDA – HĽADANÁ OSOBA

• nevyžaduje sa prax s priemyselným šitím, zaučíme vás
• práca v sede, v 3 zmennej prevádzke, víkendy voľné!
• vhodné pre ženy a aj mužov
• potrebujete len manuálnu zručnosť, pozornosť a ochotu naučiť sa niečo nové

Na 24-ročnú Lindu Vrábelovú z Bratislavy II vydal Krajský súd
v Bratislave príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody pre
trestný čin lúpeže. Hľadaná sa úmyselne skrýva, nakoľko vie, že sa
voči nej vedie trestné konanie a v súčasnosti by sa mala zdržiavať
na neznámom mieste na v lokalite svojho predchádzajúceho bydliska v okrese Bardejov, kde má rodinu. Menovanej predchádzajúce
meno bolo Slavomíra Vrábelová.

Čo ponúkame?

DOPRAVA zabezpečená ZADARMO
z rôznych smerov!!!!

0915 829 s-3h3r.s9k

POPIS OSOBY: výška 170 - 180 cm, čierne dlhé vlasy (predpoklad prefarbenia), hnedé oči.

panykova@ario

Informácie k osobám v pátraní môžete poskytnúť na telefónnom čísle 158 alebo na ktoromkoľvek útvare Policajného
zboru.

0907 740 8h4r.s2k

» PREZÍDIUM POLICAJNÉHO ZBORU

s-

sebakova@ario

BJ19-43 strana-
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• základnú mzda brutto 520,-€ / mesačne
+160,-€ bonusy
• stravné lístky v hodnote 3,90 €

85_0008

mzda 624,- EUR + príplatky

83-0390

rodinný alebo obdobný pomer a ďalšou
podmienkou, ktorá musí byť súčasne splnená je, že ujmu, ktorú by utrpela jedna
z nich, by druhá dôvodne pociťovala ako
vlastnú. Rodinným pomerom v tomto
prípade je príbuzenský vzťah, ktorý nemožno zaradiť do prvej skupiny. Obdobný pomer sa musí skúmať so zreteľom na
skutočnosť, ktorá definuje vznik vzťahu
medzi osobami, napríklad pestúnsky
vzťah k dieťaťu, opatrovateľský vzťah
k opatrovníkovi, vzťah manžela k dieťaťu druhého manžela, ktoré nie je jeho
dieťaťom. Definíciu blízkych osôb obsahuje na účely trestného práva aj Trestný
zákon. Takou osobou je príbuzný v priamom pokolení, osvojiteľ, osvojenec, súrodenec a manžel; iné osoby v rodinnom
alebo obdobnom pomere sa pokladajú za
navzájom blízke osoby len vtedy, ak by
ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá
právom pociťovala ako ujmu vlastnú. V
zmysle presne vymedzených trestných činov sa blízkou osobou rozumie napríklad
aj bývalý manžel, druh, bývalý druh, rodič spoločného dieťaťa a osoba, ktorá je
vo vzťahu k nim blízkou osobou, ako aj
osoba, ktorá s páchateľom žije alebo žila
v spoločnej domácnosti.

MAKOS, a.s.,
Prijme do pracovného pomeru

721190278

Právna úprava blízkych osôb je
v Občianskom zákonníku upravená
v dvoch ustanoveniach.
V prvom je definovaný pojem blízkej
osoby a druhé ustanovenie upravuje určenie stupňa príbuzenstva. Blízkou osobou sa podľa Občianskeho zákonníka
rozumie príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel. Ide teda o príbuzných
v priamom rade. Patria sem dieťa – rodič
- starý rodič - prastarý rodič, súrodenec
a manžel. Iné osoby v pomere rodinnom
alebo obdobnom sa pokladajú za osoby
sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú
utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú. V zásade sa rozlišujú
tri kategórie blízkych osôb, a to príbuzní,
manželia a iné osoby, ak sú splnené ďalšie podmienky uvedené v zákone. Príbuznými sú bez obmedzenia všetci príbuzní
v priamom rade, čiže predkovia a potomkovia. Príbuznými sú aj súrodenci. Právne je bezvýznamné, či ide o plnorodých
alebo polorodých súrodencov, či majú
spoločných oboch rodičov alebo len jedného. Manžel sa považuje za blízku osobu, taktiež vtedy, ak nie je členom domácnosti, manželia spolu nežijú, nebývajú
v spoločnom dome alebo byte, prípadne
ak sú v rozvodovom konaní. Aj osvojením
sa medzi osvojiteľom a osvojencom vytvára vzťah blízkych osôb a naopak biologickí rodičia prestávajú nimi byť.
Iné osoby nemožno pod pojem blízkej osoby zaradiť automaticky. Predovšetkým musí medzi nimi byť preukázaný
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úrad kriminálnej polície
odbor pátrania a kriminalisticko - technických činnosti

85_0008
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ZAMESTNANIE

BARDEJOVSKO
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku, aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• máme stále dostatok ponúk
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža
• 20 rokov pomáhame opatrovateľkám v Rakúsku

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

www.aiw.sk

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!
Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44
a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

Facebook: aiwsk

32-0137

Kritériá
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov
Prijmeme do trvalého pracovného pomeru

HOTELOVÝ
RECEPČNÝ / RECEPČNÁ
Plat: 3,60 € brutto /hodina

podmienka znalosť anglického alebo
nemeckého jazyka
Žiadosť so životopisom a tel. číslom posielajte:
85_0729

mail: info@hotelsaris.sk

tel: 0917 483 658

0915 549 895
Ihneď zamestnáme ELEKTRIKÁROV
a pomocných elektrikárov:

ZATEPĽOVAČOV
MURÁROV
PLAT: 7,00€/hod.

tel.: 0917 393 957

85-0701

57-0085

V pripade zaujmu nas kontaktujte telefonicky alebo emailom

lucia.vojtassakova@euromicron-deutschland.de

Príjmeme na prácu v SR

Slovenčina naša
Nie naprieč spektrom,
ale všade, v každej politickej strane.

Agentúra Helfende Hand,s.r.o.
Prijme

www.sToMex.sk

OPATROVATEĽKY
A ZDRAVOTNÉ SESTRY

pracovná ponuka
šička do odevnej výroby

do Nemecka a Rakúska

prevádzka Bystré (VT)

na 2 a 3 týždňové turnusy.

Trvalý pracovný pomer, 1 smenná prevádzka.
Mzda od 720 eur + výkonnostné prémie
83-0405

0907 995 602

Sme partnerom rakúskej agentúry 13 rokov, živnosť vybavíme za Vás.

Registrácia opatrovateliek pon.-pia.od 9.00-16.00
na tel.č. 0903 625 076, 0915 932 952

BJ19-43 strana-
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99-0199

- 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

REDAKČNÉ SLOVO / KULTÚRA, KRÁSA

8
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Neobyčajne obyčajné dni
pár dní vstupujeme do mesiaca november. Pred tridsiatimi rokmi sme z námestí
súdruhom odkázali, že takto nie. Vtedy
sa zľakli, ale odkaz bol príliš pokorný.
Takže – veľmi rýchlo sa vrátili. Pochopili,
že ich aroganciou moci sa dá veľmi ľahko
poraziť slušnosť ľudu, zamat revolúcie.
O pár dní sa vyberieme na cintoríny
a budeme spomínať na našich predkov.
Medzi nimi sú mnohí, ktorí pre dnešné
generácie mrzli v novembri 89 na námestiach, postavili sa za ne vo fabrikách a
úradoch, dokonca aj vo vtedajších médiách, na odpor svojvôli moci. Vtedy vraveli - „aby naše deti nemuseli...“
Nuž, my, tie „naše deti“
- ako sa postavíme nad ich
hroby? S akými pocitmi?
Nie sme im čosi dlžní?
Krásny a zodpovedne
prežitý významný týždeň, milí čitatelia! Je
čas na zmenu časov... Už naozaj
definitívnu.

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

GOOGL
FACEBOEO
REKLAMAK

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

geci@regionpress.sk

0905 719 137

LYMFODRENÁŽ

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

61_0216

Nie pod Babiou horou,
ale pod Babou horou.
Nie pôstiť sa (v pôstnom
období), ale postiť sa.

Viac ako 200 kusov oblekov na sklade

OBLEKOVÉ ŠTÚDIO

AT

SKÝCH ŠI



S



A
N
SALÓN
VÝPREDAJ

SPOLOČEN

- PÁNSKE OBLEKY
- KRAVATY
- KOŠELE
- DOPLNKY
Radničné námestie 7
(nad ČSOB), Bardejov

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

85_0393

Slovenčina naša

85_0600

A máme tu definitívnu bodku za
letným obdobím, letným časom, teraz
už aj časom minulým. Zmena letného
času na zimný prichádza v nedeľu 27.
októbra. Vrátime sa o hodinu a to znamená, že minimálne to bude krásna
noc pre spáčov – o hodinu dlhšia. Určite na to nezabudneme, hoci ide iba o
hodinu. Jednu jedinú.
Naopak, žiaľ zabúdame na to, že vo
viacerých oblastiach nášho života sa
vraciame o celé roky, je to smutné, ale v
niektorých – napríklad vo vnímaní moci
nad občanmi štátu aj o tridsať rokov späť.
Akoby všetko v tomto našom ešte stále
navonok mladom štáte, vrátane nás, bolo
výlučným osobným vlastníctvom kohosi
a nás by do toho nemalo byť nič. A koho
do toho aj niečo je, stáva sa starým známym „triednym nepriateľom“, škodí štátu a jeho svetlým zajtrajškom. Nič vám to
nepripomína, najmä vám, skôr narodeným? Tým, ktorí tu žili, dreli, snažili sa aj
pred rokom 1989?
Alebo, zvykli sme si? Veď už tak bolo,
tak prečo by tak nemalo byť aj naďalej? O

BJ19-43 strana-
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AUTO - MOTO

BARDEJOVSKO

9
BARDEJOVSKO
SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO

NOVY AUTOSALÓN
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Renault MASTER

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

Riešenie šité na mieru

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

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
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

Motorizácia 2,3 dCi s výkonom až 132 kW/180 k
Značkové financovanie 103 % s preplatkom iba 3 %*
* Platí pri akontácií 35% a dĺžke splácania 36 mesiacov. Ponuka sa vzťahuje len na podnikateľov a firmy. RENAULT FINANCE znamená financovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Renault MASTER: spotreba 6,8 – 9,5 (l/100 km),
emisie CO2 177 – 247 (g/km). Uvedené spotreby paliva a emisie CO2 sú zmerané metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov vyžadovaných pre homologáciu vozidla. Vyobrazenie vozidla je iba ilustratívne.
Renault
doporučuje
Renault
odporúča

ALD Mobil s.r.o., Štefánikova 3803, Bardejov
Tel.: 0901 712 237
www.aldmobil.sk

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

61_0007

Východné Slovensko

SLEDUJTE NÁŠ FACEBOOK: BARDEJOVSKO - SVIDNICKO - STROPKOVSKO

BJ19-43 strana-
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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

EUROOKIENKO / POLTICKÁ INZERCIA, INZERCIA

INZERCIOU
v naších novinách

0905 719 137

85_0079

DOVOZ ZDARMA
0910 570 430

STOLÁRSTVO
NA MIERU

0944 937 521

85_0706

INTERIÉR
EXTERIÉR

V ponuke viaceré
druhy masáží,
Uvoľňovanie krčnej
chrbtice
a odblokovanie
stresov a psychických
blokov.
www.dobrymaser-stropkov.wbl.sk

BardComp s.r.o.
Hurbanova 22
Bardejov

» red
Foto: Zbigniew Ładygin

výpočtová technika
registračné pokladne
software
E - shop

PREDAVAČKU

textil-obuv-hr

3€ brutto/ ho

d.

0911 588 997

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

ačky

140 131

Bardejovsko-Svidnícko
- Stropkovsko

ZÁHRADNÉ CENTRUM "Mičurin" Bardejov

OVOCNÉ STROMY
Dekoračné štrky

Po-Pia 8,15-17,00 So 8,15-12,00

BJ19-43 strana-
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/kamienky/
na hroby aj do skalky
mob.: 0904/563755, mail: zahrady@gmail.com

Slovensko je zamotané v chápadlách. Našou
úlohou je vymaniť našu krajinu z mafie, korupcie a rozkrádania. Odťať chobotnici chápadlá.
A samozrejme, spolupracovať a diskutovať. Pretože keby sme mali na všetko rovnaký názor, alebo by nás spájali kšefty, sme pekne všetci v jednej strane a tíško šúchame nohami. Navyše by to
bola ideálna príležitosť, aby vznikla ďalšia nová
strana. Nemusíme sa na všetkom jednohlasne
zhodnúť, aby sme vedeli spolu vychádzať.
Dôležité je, že máme spoločný cieľ – vymeniť
túto korupčnú vládu a priniesť zmenu. Koalície
sa tvoria až po voľbách, pretože rozhodnete vy, milí voliči. My však
chceme byť pripravení, aby sme
potom nemuseli strácať čas.
Veríme, že po voľbách pretavíme našu spoluprácu do funkčnej
vlády.
predseda SaS

ELEKTRONIKY
(LED TV, LCD TV,
Plazma TV, PC,
Notebooky)

Tel.: 0902

My v strane Sloboda a Solidarita sme si už niečo preskákali, sme poučení z minulosti a vieme,
že zmena príde vtedy, keď dokážeme prekročiť
svoj tieň. Tento týždeň sme ho spoločne dokázali
prekročiť priamo v Liberálnom dome. Zástupcovia demokratickej opozície prijali moje pozvanie
a absolvovali sme historicky prvé pracovné rokovanie lídrov opozičných strán v tejto zostave.
Ani jedna pripravená stolička nezostala prázdna
a pre mňa je to znak v tom pokračovať.

Richard Sulík

OPRAVA

ŠTRK - ZEMINA
MAKADAM

2 28 80
0948 428 208 - 054/ 47

61_0237

DOBRÝ MASÉR-STROPKOV
V priestoroch krytej plavárne
0948 553 559

61_0279

SKÚSTE TO

Máme nádej, komunikácie
demokratickej opozície začala

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

85_0276

ZAMESTNANCA?

mieste včelám zabezpečí skorší prísun
výživy v podobe peľu či nektáru i lepší rozvoj včelstva. Včeličky teda presťahovali do nižšie položenej včelnice
v nadmorskej výške 920 metrov nad
morom. Včelám sa podľa pozorovaní v
budúcnosti bude aj naďalej v najvyššie
položenej včelnici na Slovensku dobre
dariť. V tomto roku priniesli približne
70 kíl medu. Včielky sa okrem znášky
medu podieľali aj na opeľovaní rastlín
v okolí, čím veľmi pomohli aj tatranskej
prírode.
Projekt „Včely v horách“ sa na streche hotela FIS*** začal pred rokom.
Úle s ľudovými motívmi sú umiestnené
na streche v zadnej časti hotela tak, aby
mali včely možnosť vyletieť priamo do
lesa. Projekt je realizovaný v spolupráci
s Občianskym združením Apis Carpatica.

Príjmem

LA GO GO

HĽADÁTE

Pripravení prevziať
zodpovednosť

PREDÁM DREVENÉ
OBKLADY,
ZRUBOVÝ PROFIL
A DLÁŽKOVICU

61-0002

Mestské včely sú včely chované v meste za účelom opeľovania,
záchrany včelej populácie a získavania netradičných druhov medu
(gaštanový, mätový...). Úle sú obvykle umiestnené v parkoch, na
strechách budov alebo na terasách
a balkónoch.
Včela sa na rozdiel od osy o naše
potraviny nezaujíma. Má jediný cieľ –
priniesť do svojho úľa dostatok zásob,
aby bolo z čoho kŕmiť robotnice a živiť
matku. Príklady dobrej praxe z veľkomiest ako sú New York, Londýn, Paríž
či susedná Viedeň a dnes už aj Zvolen
a Bratislava nám ukazujú, ako môžu
včely obohatiť mestské prostredie.
Bez toho, aby obťažovali obyvateľov, a
pritom ešte vyprodukovali množstvo
chutného a kvalitného medu.
Mestskí včelári v zahraničí už roky
chovajú včely na strechách, dvoroch,
balkónoch, či v mestských parkoch a
záhradách. Včely nájdeme aj v Bratislave - v záhradách alebo v mestských lesoch, poznáme tu dokonca aj jedného
balkónového včelára. V roku 2015 osadili mestské úle do Lučenca, Kežmarku, Považskej Bystrice a Žiliny. Včielky
sa zabývali aj na streche hotela FIS***
na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách. Na zimu však zmenili svoju trvalú
adresu. Nakoľko na Štrbskom Plese sú
extrémne zimné podmienky, skorý nástup zimy a neskorý príchod jari, práve
prezimovanie na nižšie položenom

Najčítanejšie regionálne noviny
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Školstvo

Gröhling: Reforma školstva?
Už teraz ju robíme
Branislav Gröhling pracuje ako poradca pre
školstvo na Bratislavskom samosprávnom kraji.
Tam ukazuje, že školstvo sa dá reformovať aj zdola, bez podpory parlamentu či ministerstva.
Gröhling pracuje pre Bratislavský kraj už dva
roky. Odvtedy začal v krajskom školstve prinášať
nové riešenia. Kraj už druhý rok učiteľom prepláca
krúžky a aktivity po vyučovaní, začínajúcim učiteľom navyšuje plat o 100 eur, končiacim zvyšuje
odchodné a všetkým učiteľom umožňuje bezplatne študovať cudzí jazyk.
„Motivovaný učiteľ je spokojný učiteľ. Preto učiteľom preplácame aj krúžky, za ktoré doteraz neboli platení. Ide na to cez 100 000 eur mesačne,“
hovorí Gröhling.
Okrem toho na školách v kraji zavádzajú moderné odbory či podporujú využívanie fondov a projektov, vďaka ktorým si učitelia aj študenti môžu
vycestovať do zahraničia a spoznať tam školstvo.
Za dva roky záujem o školy, ktoré zriaďuje Bratislavský kraj, narástol až o 25 %.
„S reformou školstva netreba čakať na ministerstvo. Na župe nechceme školy iba udržiavať pri
živote. Chceme školstvo zlepšovať
pre žiakov aj učiteľov,“ hovorí
Branislav Gröhling, ktorý je zároveň poslancom NR SR za SaS
a tímlíder pre školstvo.

Branislav Gröhling
poslanec NRSR

03-00171 Objednávateľ: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., Priemyselná 8, 82109 Bratislava, IČO42139333 Vydávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Naučme sa spolunažívať so včelami

61_0271
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SPRAVODAJSTVO SERIÁL / INZERCIA

BRATISLAVSKO západ

rokov

NOVEMBER 89

11

SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii

3

Desaťročie rozpadu režimov a vznik nových štátov
Pád komunizmu v r. 1989 prepísal nielen dejiny, ale aj hranice. Do troch rokov sa rozpadol Sovietsky zväz,
Juhoslávia aj Československo. V Európe pribudlo 22 nových diplomaticky uznaných republík.

Národný populizmus

V každej krajine sú nejakí nacionalisticky ladení
populisti. A spravidla sú to tí, ktorí sa oháňajú
národnými vlajkami a symbolmi. Slovenskí
populisti sú dobre známi; vo svete koná podobne
Národný front vo Francúzsku či Alternatíva pre
Nemecko v zjednotenom Nemecku. Stavajú sa
nielen do pozície bojovníkov za vlasť, ale aj do
anti-európskych pozícii. Práve v EÚ (či NATO) často
vidia najväčšieho nepriateľa národa. Rovnako sa
prezentujú aj naši fašisti či nacionalisti.

■

Demokratickí národovci

Rozdiel vidno v správaní demokratických,
pro-EÚ či prozápadných strán u nás a vo svete.
Napríklad tie vo Francúzsku, Dánsku aj Holandsku
sú jednoznačne za členstvo v EÚ, ale zároveň sú

OBNOVA STRIECH

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

BEZ DEMONTÁŽE!

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

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

Slovenská firma

Hotelová akadémia Jána Andraščíka,
Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov

NON STOP lin

ka

0944 720 932

zverejňuje obchodné verejné súťaže na podávanie
návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na
prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do
správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej
verejnej súťaže

t ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

• zapísaného na LV 6448, katastrálne územie
Bardejov, súpisné číslo stavby 871, na parcele
registra KN C parcelné číslo 216 v meste Bardejov
na ul. 29. augusta 4A.
• zapísaného na LV 14730, katastrálne územie
Bardejov, súpisné číslo stavby 3158, na parcele
registra KN C parcelné číslo 3490/10 v meste
Bardejov na ulici Pod Vinbargom 3

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
záruka minimálne 20 rokov

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov zverejňuje obchodnú verejnú
súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže
• zapísaného na liste vlastníctva č.6352, súpisné čislo 1521, na parcele č. 3186/1 katastrálne
územie Bardejov.

Bližšie informácie ohľadom obchodnej verejnej
súťaže získate na www.po-kraj.sk alebo
na telefónnom čísle 054/488 51 26
Ponuky je potrebné doručiť v termíne do 8.11.2019
do 13.00 hod. v zalepenej obálke s označením
„Obchodná verejná súťaž
– Nájom – Malá telocvičňa – neotvárať!“
„Obchodná verejná súťaž
– Nájom – Veľká telocvičňa – neotvárať!“
na adresu školy:

Ponuky je potrebné doručiť v termíne do 08. 11. 2019 do 12.00 hod. na adresu Spojená škola
Juraja Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov v zalepenej obálke s označením
„Obchodná verejná súťaž - Nájom nebytových priestorov – neotvárať!“,

85_0253

Potrebné informácie ohľadom obchodnej verejnej súťaže získate na:
www.po-kraj.sk alebo na t.č. 054/4861 956 alebo 0911 190771.

U NÁS SI PRÁCU NÁJDE KAŽDÝ

www.konstrukter.sk

MZDA OD 850 DO 1300 EUR Bezplatná infolinka: 0800 500 091
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■

hrdo pro-národné. V EÚ otvorene bojujú za záujmy prispôsobovať jej pravidlám. To však už 15 rokov
krajiny. Vedia, čo ako krajina chcú a potrebujú a v neplatí, už dávno by sme tie pravidlá mali písať aj
Únii si to bezostyšne chránia. Systematicky menia my, spolu s ostatnými členskými krajinami.
EÚ vo svoj obraz tak, aby Európska únia posilnila
ich záujmy, ich hodnoty, ich diplomaciu alebo ich ■ Dedičstvo „delenia“
hospodárstvo.
Keďže nositeľom nápadu samostatnosti
Slovenska
bol najmä Vladimír Mečiar, v hlavách
V Mečiarovej tradícii oháňania sa
mnohých prozápadne orientovaných demokratov
vlajkou dnes pokračujú tie najmenej
sa — celkom pochopiteľne — idea štátnosti
demokratické strany. Ale naše štátne
postupne spojila s korupciou a autoritárskym
symboly si túto spoločnosť nevybrali.
režimom. V Mečiarovej tradícii oháňania sa
Naopak, treba si dvojkríž a trikolóru
vlajkou dnes pokračujú tie najmenej demokratické
prisvojiť a zabojovať za ne.
strany. Ale naše štátne symboly si túto spoločnosť
Lebo tie najúspešnejšie
nevybrali. Naopak, treba si dvojkríž a trikolóru
demokratické sily a najšikovnejšie
prisvojiť a zabojovať za ne. Demokratické sily sa
národy si nevyberajú medzi
nemali postaviť proti vlajke pred parlamentom.
národom a Európou.
Mali by hrdo pod ňou osobne vystupovať. Lebo tie
Majú jedno aj druhé.
najúspešnejšie demokratické sily a najšikovnejšie
národy si nevyberajú medzi národom a Európou.
■ Slovenské rezervy
Majú jedno aj druhé.
Tomáš Valášek
V EÚ sa dnes učíme povedať, čo nechceme
- napr. povinné kvóty pre azylantov. Ale už
podstatne menej často vieme povedať, čo vlastne
O autorovi
chceme a ešte si to aj presadiť. Nie sme v takejto
Tomáš Valášek je riaditeľom euspoločnosti sami – ani napr. Česko či Slovinsko
rópskych operácií Carnegie nadácie
na tom nie sú zásadne lepšie – ale to by nám
pre medzinárodný mier a bývalým
nemalo byť útechou. Ešte stále príliš veľa našich
veľvyslancom Slovenskej
úradníkov rozmýšľa, ako keby bol rok 2004 a my do
republiky pri NATO.
EÚ ešte len vstupujeme: vtedy sme sa totiž museli

85_0724

Rozpad Československa bol oproti násiliu,
ktoré sprevádzalo rozpad ZSSR či Juhoslávie,
až čítankovo pokojný. V Európe bol „zamatový
rozvod“ dlho vyzdvihovaný ako model riešenia
nešvárov medzi národmi. Prečo sa len na Balkáne
nedalo dohodnúť rovnako civilizovane? Ale to, že
rozchod prebehol pokojne, ešte neznamená, že
zostal bez následkov. Niektoré z nich cítiť dodnes.
Napríklad v tom, aký má časť našej demokratickej,
na Európu a na Západ orientovanej opozície
problém zobrať do úst slová ako vlasť či národ.

INZERCIA

Najčítanejšie regionálne noviny
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STRECHY
KROVY - ODKVAPY

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

predaj a realizácia

PLECHY PRIAMO OD VÝROBCU
NAJVYŠŠIEJ KVALITY

85_0541

0917 969 466

avvauto.sk
85_0025

www.

PRÍDEME AJ K VÁM DOMOV

TOMIWASH
TEPOVANIE
KACVINSKÉHO 3340, BARDEJOV

AUTO - DODÁVKY

MATERIÁL
NA KAMENNÝ
KOBEREC
SKLADOM
AJ NA

SPLÁTKY

85_0725

0948 76 75 74

85_0069

GAUČ - KOBEREC

ČISTENIE A DEZINFEKCIA PAROU

MIEŠANIE
MOZAIKOVÝCH
OMIETOK AJ
NA POČKANIE

85_0721
85_0721

85_0711

0908 658 910

aj u vás doma

TEPOVANIE
ČISTENIE
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