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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 33 870 domácností 

BARDEJOVSKO
SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO

Č. 46 / 15. NOVEMBER 2019 / 23. ROČNÍK

Jasličky pre vaše detičky
SME TU PRÁVE PRE VÁS:
- Celodenná starostlivosť od 6:30- 18:00 
   možnosť aj dlhšie 
   za príplatok  do 20:00.
- Opatrovanie detí počas víkendu a
   sviatočných dní. 
- Opatrovanie počas noci. 
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ODNAUČÍME VAŠE DIEŤATKO 
OD PLIENOČKY, A KOMUNIKUJEME S NÍM AJ ANGLICKY

ZA PRIJATEĽNÉ CENY

Rodinné prostredie, odpadá stres
z neosobného prostredia 
Neváhajte a kontaktujte nás: 

na tel. č : 0903 120 468
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Eparch. púť RÍM A VATIKÁN 27.6. – 2.7.2020   345 €

Dlhý rad 2561
(OD Centrum),BJ

0949 817 617
054/488 2636
info@tancin.sk
www.tancin.sk

KRAKOW + sv. omša vo Wieliczke
1.12. a 15.12.   od 33 €
KRAKOW + WIELICZKA
7.12.  od 32 €
VIEDEŇ + SCHÖNBRUNN
7.12. – 8.12.  od 52 €
BUDAPEŠŤ + TROPIKÁRIUM
14.12. od 38 €
ZÁŽITKOVÝ ĽVOV
14.12. -  5.12. od 107 €

ADVENTNÉ POZNÁVANIE
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Volajte na tel.0919 142 033

VÝKUP AUT

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

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

****predajte svoje auto rýchlo, pohodlne bez starostí a bez rizika*** 61
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ÚPRAVA NECHTOV 
( GÉL LAK, SHELAC )

LASEROVE BIELENIE ZUBOV - AKCIA 
 LÍČENIE- STUŽKOVA, SVADBA...

Radničné námestie 32/A - RM-AESTHETIC BARDEJOV

10 EUR

0911 544 219

GELOVÉ  NECHTY 15 EUR
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AUTODOPRAVA do 3,5 T
preprava nábytku 
stavebného materiálu a iné 0 9 4 4  1 3 3  7 7 4 85
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PREČÍTAJTE SI

ZADNÚ
STRANU

03
119

01
75

HOVÄDZIE 

MÄSO 

Z EKOLOGICKÉHO 

CHOVU BALENÉ 

V 10KG BALÍČKOCH 

/BEZ KOSTÍ/. 

P R E D Á M  

 

 

Cena je 

7 EUR/kg. 

Dovoz až k Vašim dverám! 

Pre objednávky, prosím, 

volajte na tel. č.  

0948 580 850
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Bardejov, Dlhý rad 30, 
Spišská Nová Ves
Drevárska 944/4. (vedľa priemyselného parku),
PO-PIA: 9.00-17.00, SO: 9.00-12.00  
tel.: 0911 142 300, 0904 071 021,  
email: info@sedacky-kykyn.sk,

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

OBJEDNAJTE  DO 

20.11. 2019

SEDAČKA DO VIANOC?
Zľava na 
svietidlá -20%!
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1119 €
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VAŠA KRVNÁ PLAZMA
VÁS VYLIEČI

Chirurgická ambulancia MUDr. Milan Jacko, MBA

Ambulantná ACP biologická liečba 
úrazov kĺbov, opotrebovaných kĺbov, 
šliach a väzivového aparátu 
v BARDEJOVE, je neoperačná 
a bezpečná metóda využívajúca 
krvnú plazmu.

kontakt: 054/478 84 40

vhodná pri:
- úrazoch kĺbov a šliach
- artróze
- bolestiach kĺbov
- tenisovom a golfovom lakti
- pri ostrohe päty, poškodenie meniskov a členkov
- zápaloch šliach a väzov ...
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ZÁPIS na JANUÁR 2020
2. a 3. december 2019 I 16.00 – 18.00 hod.

ŠTUDUJ U BREISKYCH

ANGLIČTINA 
vyučovaná priamou a tradičnou metódou
- všeobecná angličtina
- príprava na maturitnú skúšku
- príprava na bilingválne štúdium

NEMČINA,  ŠPANIELČINA  
FRANCÚZŠTINA  
vyučované priamou metódou

Inštitút cudzích jazykov, GLS, Jiráskova 12, BJ
Najlepšia jazyková škola Slovenska  2013 - 2019

Viac o metódach a ďalšie informácie: www.icj-bardejov.com
Marta Breisky: 0907 976 822, 054 474 82 86, 
breisky@mail.pvt.sk, Jana Vasilišinová: 0948 633 844
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Nie okay, spisovne je okej.
Nie móžem, ale môžem.Nie môžme, ale môžeme.

Slovenčina naša

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

IBA
 SÚKROMNÉ TRÉNINGY
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ČAPOVANÁ EKO DROGÉRIA
PRÍRODNÁ A ORGANICKÁ KOZMETIKA
DOMÁCE POTREBY Z PRÍRODNÝCH MATERIÁLOV

RÝDZO SLOVENSKÝ 
A ČESKÝ SORTIMENT

EKO BUTIK@eko_butik_bardejov1

KLAŠTORSKÁ 26, BARDEJOV
ekobutikbj@gmail.com

0908 339 028
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REMEDIUM, s.r.o., 
Bardejovské Kúpele 2037, 086 31 Bardejovské Kúpele

OZNAM O OTVORENÍ 
2 NOVÝCH AMBULANCII:

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

 ORL AMBULANCIA
 MUDr. Katarína Ľuníková
 tel. č.: 054/ 477 7511
S PRACOVNOU DOBOU 
OD PONDELKA - PIATKA OD 07:30 HOD. DO 15:00 HOD.
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Partizánska 44 
(BOCIAN KOMPLEX)
085 01  Bardejov

tel.: 054 472 22 38
tel.: 0905 442 045
obchod@gates.sk

CHRÁŇTE SI SVOJ MAJETOK!
Zabezpečenie objektov, 
kamerové systémy
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Stanislav Kvokačka - Nábytok
Komenského 2756
085 01 Bardejov 
web: www.sknabytok.sk    tel.: 0903 653 703   facebook: SKNABYTOK

5. 12. 2019
od 10.00 - 17.00 hod.

MERANIE 
ORTOPEDICKEJ 

VHODNOSTI 
MATRACOV

Ku každej 
objednávke 
mikulášsky
darček
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Klasické a relaxačné 
masáže

NOVINKA! 

 
masáže tváre 

3D ultrazvukom
v BNV

0948 025 835
hancova.terka@gmail.com
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OPRAVA
 ELEKTRONIKY
  (LED TV, LCD TV,
  Plazma TV, PC,   
  Notebooky)
Tel.: 0902 140 131
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TEŠÍME SA 
NA VAŠU NÁVŠTEVU

ŠTOCKLOVÁ 19, BJ
MENU NA NAŠOM FB
DONÁŠKA V EKO OBALOCH
OBJEDNÁVKY: 054 472 77 77
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» Predám suché kvalitné 
drevo pre stolára: borovi-
cové foršne 5m dlhé 2m3, 
jedlové dosky orezaná 5m 
dhé 4m3, dubové foršne 
5m dlhé 4m3. Te. 0908 460 
040
» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 

» Predám 3ks elektromo-
tory a šajbu oska vhodné 
na cinkulár cena 160e t. 
0944255768 °Predám 32kg 
fľašu na propán-bután. 
0950 797 392 
» Predám rohový gauč z 
pravej kože, nový a kože-
né bundy. Cena dohodou. 
0908 445 203 
» Predám sečkáreň na el. 
pohon. 0950 797 392

» Ponúkam kurz/konver-
zácie francúzského jazyka 
0907474963

POLITICKÁ INZERCIA / STAVBA , DOMÁCNOSŤ Najčítanejšie regionálne noviny
4

GOOGLEFACEBOOKREKLAMA

0905 719 137
geci@regionpress.sk

Tel.: 0911 925 657
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Tel./fax predajňa: 054/ 472 60 57 mail: predajbj@anavek.sk
Štefánikova ul. 3348, Bardejov, výjazd na Starú Ľubovňu

PREPRAVA NA LETISKÁ

Tel.: 0911 925 657
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+421 903 385 843 - www.pali-transport.sk
KRAKOW - VIEDEŇ - RZESZÓW - KATOWICE - BUDAPEŠŤ - BRATISLAVA

Občianska
riadková
inzercia

» Predam peugeot 407 
combi, diesel, plna vy-
bava, 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 me-
taliza, polokoza, zimne a 
letne pneu,auto kupene 
na SVK,  5900EUR, Tel.: 
0905842 289
» Kúpim motocykel: 
JAWA,CZ-125,175,250,350, 
skúter-MANET, TATRA-
N,STADION,PIONIER, prí-
vesný vozík PÁV 40-41,aj 
nepojazdné-nekomplet-
né+ ND., volať,alebo sms 
0905450533 

» Prenajmem 2-izbový 
byt v Bardejove. 0908 
445 203 

» Kúpim murovanú ga-
ráž v blízkosti Tačevskej 
alebo Komenského ulice 
0910204934

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

11 HOBBY A ŠPORT   

03 BYTY / predaj 

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

PRÁCA PRE KAŽDÉHO
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0800 500 091 - www.konstrukter.sk
PRACOVNÉ PONUKY V ČR. MUŽI - ŽENY - PÁRY. Mzda od 850 do 1300 EUR

JAROSLAV GECI 
0905 719 137

geci@regionpress.sk

Mgr. DANIELA LAZUROVÁ
0907 727 206

lazurova@regionpress.sk
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podpory
 zverejnené 
na stránke 

www.

.sk
zelenadomacnostiam

ŠTIEPANÉ PALIVOVÉ 
DREVO BUKOVÉ
tel.: 0903 710 749

PONÚKAME NA PREDAJ 
SYPANÉ PALIVOVÉ DREVO: 

štandardná dĺžka - 33 cm

LESPOL – OLH, s. r. o 
BARDEJOV, Duklianska 38
085 01 BARDEJOV

CENA ZA 1PRMS / 38 EUR
- neštandardná dĺžka – na objednávku 

- 25 cm, 40 cm, 45 cm, 48 cm 
Drevo predávame v klietkach. 1 klietka/ 5 prms 

ZABEZPEČUJEME DOPRAVU:
vozíme 5 prms, 10 prms, 15 prms, 20 prms 

kamiónové dodávky v rámci SR – 
max. objem 60 prms
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Adresa predajne:
Duklianska 3516, Bardejov
smer Bard. Kúpele
linky MHD č. 1,3,12

Otváracie hodiny: Kontakt:
PO - PI: 9.00 - 17.00
SO: 9.00 - 12.00

Tel.: 054/486 18 60
trudon@trudon.sk
www.trudon.sk

�

Na vybraný tovar zľavy až do výšky 50%Na vybraný tovar zľavy až do výšky 50%

NAJVÄČŠIA PREDAJNÁ PLOCHA NÁBYTKU
V BARDEJOVE - 1200 m

NAJVÄČŠIA PREDAJNÁ PLOCHA NÁBYTKU
V BARDEJOVE - 1200 m 22
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Bardejovsko-Svidnícko 
- Stropkovsko
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UNIVERZAL

BD2 MASTER 56 KR
AKUSTICKÉ DVERE

Podľa normy EN 1627:2012
BD2 OPTIMUM

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

448€

537 €

629 €
769 €

670 €

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

1
MONTÁŽ

D
eň

TERAZ BETONÁŽ ZÁRUBNE
BEZPEČNOSTNEJ TRIEDY 2 a 3

V HODNOTE 60 €
ZDARMA

AKCIA platí do 30.  11. 2019

- 2x 3bodový zámok

- 10

Podľa normy EN 1627:2012

0

FORMA FINANCOVANIA:

Dvere cena: 448€

záloha 226€

1. splátka: 111€

2. splátka: 111€

BEZ NAVÝŠENIA!

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

OCHRÁŇTE SVOJ DOMOV!

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

 

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

www.jarotile.sk
tel.: 0907 624 467
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NOVÁ BETONÁREŇ 
v Bardejove ( RAMBET s.r.o. )

VÝROBA A PREDAJ 
VŠETKÝCH DRUHOV 
BETÓNOVEJ ZMESI.
Rozvoz domiešavačmi a betón  pumpou do 25m

PRIEMYSELNÁ 3811/34 BJ, 
Email: rambetsro@gmail.com

Tel.: 0905 560 879
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Dominik Majda – DM  Elmont
• elektroinštalácie
• bleskozvody
• nn prípojky
• elektrické kúrenia
• slaboprúdové
• rozvody
• stavebné práce
• inteligentné inštalácie

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 m a j d a . d o m i n i k @ g m a i l . c o m

0907 374 948

PRENÁJOM EL. RUČNÉHO NÁRADIA
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NEREZOVÉ 
ZÁBRADLIA
tel.: 0918 896 779fb: Svetnerezu

61
_0

12
0

Predám
PALIVOVÉ DREVO

0918 241 336 61
-0
27
8Bardejovsko-Svidnícko 

- Stropkovsko
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Nebuďme otrokmi slobody

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Položme si otázku – ako občania 
Európskej únie – koľkí z nás aspoň 
tušia, že existuje nejaká Charta zák-
ladných práv Európskej únie a koľkí 
z nás ju čítali?

Pritom sloboda sa stala, žiaľ, jed-
ným z najsprofanovanejších slov nie-
len politického slovníka za uplynulých 
tridsať rokov. Tridsať rokov od Novem-
bra 89. Od chvíle, kedy sme si mysleli, 
že sme do našej spoločnosti vpustili aj 
slobodu.

Vráťme sa však k spomínanej Char-
te. Tá tvrdí, že každý má právo, aby 
inštitúcie, orgány, úrady a agentúry 
vybavovali jeho záležitosti nestranne, 
spravodlivo a v primeranej lehote. Ide 
o právo každého na vypočutie pred 
prijatím akéhokoľvek individuálneho 
opatrenia, ktoré by sa ho mohlo ne-
priaznivo dotýkať, taktiež o povinnosť 
administratívy odôvodniť svoje roz-
hodnutia. Tých práv v Charte je samo-
zrejme oveľa viac, ale stačí, aby sme 
sa zamysleli nad (ne)napĺňaním tých 
vyššie spomenutých. Ak sa nebojíme 
myslenia. Tridsať rokov po...

Pápež František sa vo veľkonoč-
nej homílii veľmi konkrétne venoval 
pojmu a obsahu slova sloboda. Odpo-

rúčal klásť si otázky: „Som slobodný, 
alebo som otrokom ambícií, bohatstva 
či módy?“ Alebo sme ako svet, ktorý 
tak trochu schizofrenicky kričí „slo-
boda“, ale stáva sa ešte viac otrokom? 
To sú otázky pápeža Františka inšpi-
rované čítaním zo Skutkov apoštolov. 
„Premýšľajme dnes nad našou slobo-
dou.“ Povedal pápež František. „Som 
slobodný? Alebo som otrokom mojich 
vášni, mojich ambícií, mnohých vecí, 
bohatstva, módy? Zdá sa to smiešne, 
ale koľko ľudí je otrokmi módy! (...) 
Pomyslime na našu slobodu, tento svet 
je trochu schizofrenický, či nie? Kričí: 
„Sloboda, sloboda, sloboda!“ Ale je 
ešte viac otrok, otrok, otrok.“... 

Škoda, že slová svätého otca nevní-
majú ani mnohí tí, ktorí sa oháňajú Bo-
hom, nosia ho na transparentoch a vy-
krikujú jeho meno vo svojich heslách, 
vo svojom otroctve k svojej 
modle, ktorou je na Slo-
vensku, žiaľ, čoraz viac 
moc, peniaze a sláva.

Takže – aká to vlast-
ne sloboda, keď sme 
jej otrokmi? Nie je 
najvyšší čas čosi 
zmeniť?

Nie jedna (ako základná číslovka), ale 
jeden. (Jeden dva, tri...) Nie za päť minút, ale o päť minút.

Slovenčina naša

0901 716 757, 0905 716 757

Bardejovská Zábava 13
085 01, Bardejov

www www.kozuby-vano.sk 
www.stylkozvan.sk

vano.kozuby@gmail.comm
ail

KVALITA

RÝCHLOSŤ

FLEXIBILITA

KREATIVITA

Komínové systémy

Krbové vložky Krbové kachle

Elektrické krby Biokrby

Príslušenstvo

3000ks tovaru skladom

teplo Vášho domova
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KUNDREX  
STAVEBNINY

jedine u nás
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Kacvinského 1238/14
085 01,Bardejov

ZHOTOVENIE STROPNEJ 
DOSKY s debnením DOKA 

- PERY NA KĽÚČ - 0948 959 696

0948 428 208
OBRÚBNIK

SILIKÓNOVÁ 
OMIETKA BIELA

BOLIX BALANCE 25 KG
- hladená omietka so zrnitosťou cca 1,5 mm
- možnosť jednoducho a rýchlo namiešať až 80 
- módnych farebných odtieňov zo vzorkovníka 
   farieb Balance
- veľmi dobrá spracovateľnosť, jednoduchá 
   realizácia
- vysoká odolnosť proti poveternostným - 
   podmienkam
- paropriepustná a hydrofóbna
- dobrá odolnosť proti riasam a plesniam
- ručné alebo strojové nanášanie

ZEMINA - ŠTRK 
MAKADAM - DOVOZ 

27,99 € 
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BARDEJOV • Partizánska 2850
0905 456 780 • bardejov@slovaktual.skwww.slovaktual.sk

Plastové a hliníkové
okná a dvere

Príjmeme MONTÁŽNIKOV na výpomoc pri vačších zákazkách
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JESENNÁ AKCIA NA
PRENÁJOM LEŠENIA

0950 890 072
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1 tona - 170 €
10 kg - 1,90 €

PREDAJ DREVENÝCH 
BRIKIET RUF

Tel.: 0949 064 523
Mail.: stavbyvychod@gmail.com
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elektroprojek�

0905 719 137 - 0907 727 206

MONTÁŽ
STREŠNÝCH
SNEHOÝCH
ZÁBRAN
0905 480 575
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Čo nám prináša výročie Novembra
17. novembra 2019 si pripomenieme 30. výročie Nežnej revolúcie. Okrúhle výročie 
nás núti zamyslieť sa nad hodnotami, ktoré zmenili naše dejiny. Úrad vlády SR 
a  Ministerstvo kultúry SR sú hlavnými organizátormi podujatí, ktoré nám majú 
pripomenúť významný historický míľnik. Opýtali sme sa ministerky kultúry Ľubice 
Laššákovej, ako vníma s odstupom času udalosti z roka 1989 a čo nás čaká.

8́9
■ Pani ministerka, 17. novembra uplynie 
30 rokov od pádu totalitného režimu. 
Ako hodnotíte s odstupom času udalosti 
z roka 1989? 

■ Ľubica Laššáková: Ak máme plnohod-
notne chápať význam a odkaz Nežnej revolú-
cie, musíme sa zamyslieť nad historickým 
vývojom, ktorý zmenil spoločnosť a jej hod-
noty. Všetko čo sa stalo, nebolo bez príčiny. 
Človek, rodina, spoločnosť a  v  konečnom 
dôsledku štáty po 1. svetovej vojne hľadali tr-
valo udržateľné hodnoty, ktoré mali priniesť 
prosperitu a blaho civilizácii. Vyvolávalo to 
konfl ikty a sled udalostí, z ktorých vzišla aj 
samostatná Slovenská republika, založená 
na demokratických princípoch. 20. storočie 
je unikátnym storočím, plným spoločens-
ko-politických zmien a  transformácií hod-
nôt. V  našich geopolitických šírkach sme 
prešli vývojom od monarchie, spoločnej 
republiky, cez politickú hegemóniu riadenú 
vtedajšou superveľmocou k samostatnej re-
publike. Minulosť nedokážeme zmeniť, ale 
dokážeme sa z nej poučiť a tak vytvoriť hod-
notnejšiu a slobodnejšiu budúcnosť. Udalo-
sti z roka 1989 nám dali príležitosť, aby sme 
spravodlivosť, slušnosť a  úctu jedného k 
druhému aplikovali do  praxe. To je podľa 
mňa pravý odkaz Nežnej revolúcie.

■ Po Nežnej revolúcii sme začali žiť 
v demokracii. Má podľa vás toto zriadenie 
perspektívnu budúcnosť?

■ Ľubica Laššáková:  Či má alebo nemá, 
záleží čisto od nás a  od toho, k  akým 
hodnotám sa prikloníme. Interpretácia 
slobody v  demokracii nie je o  tom, že si 
môže každý z nás robiť čo chce. To by bola 
anarchia. Naše konanie má svoje prirodzené 
mantinely. Sloboda každého z nás sa končí 
tam, kde sa začína sloboda druhého. 
V princípe je to o tom istom, ako keď niekto 
v prázdnom a plnom kine zakričí – „horí“. 
Naše počínanie nesmie žiadnym spôsobom 
negatívne vplývať na toho druhého. 
Demokracii musíme odovzdať slušnosť, 
zdvorilosť, vzájomnú úctu a  toleranciu. 
Podieľame sa tak na kreovaní najlepšieho 
politického zriadenia, aké ľudstvo doposiaľ 
vymyslelo. Ak zlyháme a  neuchránime 
predmetné hodnoty demokracie, naše deti 
budú čeliť novým výzvam spoločenských 
zmien. Nesmieme dopustiť, aby sa budúce 
generácie pozerali na našu prítomnosť tak, 
ako sa my pozeráme na totalitné režimy. 
V takom prípade by odkaz Nežnej revolúcie 
stratil svoj pravý význam.

■ Z  Vašej iniciatívy vláda SR schválila 
fi nančné a  organizačné zabezpečenie 
podujatí pri príležitosti okrúhleho 
výročia November ´89. Pripravený je 
program?

■ Ľubica Laššáková: Ministerstvo kultúry 
v spolupráci s organizáciami v jeho zriaďo-
vateľskej pôsobnosti a ďalšími spoluorga-
nizátormi pripravilo kultúrny program, 
ktorý sa tematický dotýka roka 1989. Výročie 
je zároveň vhodným rámcom pre rôznorodé 
aktivity, ktorými si pripomenieme ne-
spochybniteľný hodnotový potenciál pre 
dnešok. Pripravili sme interaktívne webové 
stránky, originálne výstavy či zaujímavé 
fi lmové cykly a divadelné podujatia. V prie-
storoch Dvorany Ministerstva kultúry SR 
je verejnosti prístupná až do 29. novembra 
výstava Zuzany Mináčovej s názvom Čo mi 
komunizmus vzal. Pani Mináčová dlhé roky 
fotografovala nápisy, ktoré hyzdili nielen 
naše ulice, ale aj naše životy. Zhromaždi-
la približne 5000 diapozitívov agi-
tačných tabúľ komunistickej strany, 
ktoré boli umiestnené v nevkus-
nom umeleckom prevedení 
všade: pri cestách, na poliach, 
vo výkladných tabuliach ob-
chodov namiesto tovaru. Ne-
bolo možné ich prehliadnuť. 
Jej tvorba nás núti zamys-
lieť sa nad skutočnými 
hodnotami v  spoločnosti. 
Slovenská národná galéria 
spustila interaktívnu web 
stránku www.1989.sng.sk. 
Digitálny projekt Čas-opis 
1989 platformy Lab.SNG uka-
zuje menej známu podobu Nežnej 
revolúcie. Prostredníctvom fotografi í, 
plagátov, letákov, audio a video ma-
teriálov skúma vizuálnu kultúru No-
vembra 89, hlavné idey a spôsoby ich 
komunikácie. Štátne divadlo Košice 
prináša predstavenie Václav Havel: 
List Gustávovi Husákovi. Provokatív-
na inscenácia Havlovho listu, 
adresovaného Gustávovi 
Husákovi, je adreso-
vaná našej Občian-
skej Spoločnosti 
pri príležitosti 30. 
výročia jej zro-
du. Štátny ko-
morný orches-
ter Žilina sa 
predstaví k 
30. výročiu 

Nežnej revolúcie dielami exilových autorov 
Kolkoviča a Kupkoviča v konfrontácii s ne-
tradične poňatým Mozartom a beatlesovka-
mi v barokovom šate. Saxofón evokuje jazz 
a jazzová hudba je jedným zo symbolov 
slobody. V nedeľu 17. novembra v Slovens-
kom národnom divadle oslavy vyvrcholia 
galaprogramom, ktorý bude cez RTVS vysi-
elaný naživo. Tých akcií doma i v zahraničí 
je skutočne veľmi veľa. V  prípade záujmu 
odporúčam sledovať webovú stránku min-
isterstva kultúry alebo kultúrnych orga-
nizácií, na ktorých nájdete všetky informá-
cie k programu 30. výročia Nežnej revolúcie. 
Verím, že takýmto spôsobom prezentujeme 
slobodu myslenia v  kultúrnom kontexte, 
ktorá je základným hodnotovým pilierom 
súčasnej doby.

Ľubica Laššáková
Ministerka kultúry Slovenskej republiky
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V týchto dňoch si pripomíname 30. 
výročie Nežnej revolúcie. Takto pred 
30 rokmi sme si slušným, no ráznym 
spôsobom vybojovali slobodu. 

Vďaka tejto slobode môžeme my, 
kresťania, v západnom svete vyznávať 
Krista a žiť jeho odkaz v každodennom 
živote. Uplynulo 30 rokov odkedy sa pre 
svoju vieru nemusíme báť prenasledo-
vania, alebo diskriminácie. Môžeme 
chodiť do kostola, verejne sa modliť, 
hovoriť o viere v Boha a snažiť sa uká-
zať krásu viery aj spoločnosti. Žiaľ, nie 
všetci bratia a sestry vo svete majú ta-
kéto šťastie. V skutočnosti každý sied-
my kresťan žije v krajine, v ktorej je pre 
vieru znevýhodňovaný, alebo utláčaný.

Podľa Správy o stave náboženskej 
slobody, ktorú každoročne vydáva na-
dácia ACN, kresťanom často hrozí ob-
medzovanie slobôd, nútené konverzie 
na iné náboženstvo, nemožnosť vzdelá-
vať sa, alebo horšie – ublíženie na zdra-
ví, či smrť. Toto je realita, v ktorej žije až 
300 miliónov kresťanov po celom svete. 
A situácia sa, žiaľ, neustále zhoršuje. 
Naše posledné prieskumy ukazujú, že 
až 70 percent nábožensky motivova-
ných útokov je namierených proti kres-
ťanom.

Za týmito obrovskými číslami sa 
skrývajú príbehy konkrétnych ľudí. 
Každý jeden z nich trpí pre Krista, kaž-
dý iným spôsobom. To, čo ich však spá-
ja, je viera a nádej. Kým týmto trpiacim 
ľuďom neostáva nič iné, len dôverovať 

Bohu, my máme viacero možností. A 
tým pádom, myslím si, aj viac zodpo-
vednosti.

V ACN Slovensko preto pri príleži-
tosti 30. výročia Nežnej revolúcie vy-
hlasujeme prvý ročník Týždňa pomoci 
prenasledovaným kresťanom. V rámci 
neho príde na Slovensko vzácny hosť 
z Pakistanu kňaz Emmanuel Yousaff, 
ktorý podá svedectvo o živote v krajine, 
kde kresťania tvoria len pol percento 
populácie a čelia systematickému pre-
nasledovaniu. Okrem toho pri tejto prí-
ležitosti vychádza aj publikácia Trpiaci 
a zabudnutí - odborná publikácia s viac 
ako 100 zdrojmi, ktorá podrobne mapu-
je stav prenasledovania kresťanov vo 
svete.

Slovensko sa uznesením parlamen-
tu nedávno prihlásilo k ochrane nábo-
ženskej slobody. Nestáva sa často, aby 
za uznesenie hlasovali predstavitelia 
všetkých politických strán. Pridajme sa 
teda ako krajina, ale najmä jednotlivo, 
každý z nás, k zástupu 
tých, ktorým sloboda 
nie je ľahostajná.

Konkrétne mož-
nosti pomoci a viac o 
akcii Týždeň pomoci 
prenasledovaným kresťa-
nom nájdete na www.
prenasledovani.sk

Ako chutí sloboda

» Dominik Harman
Pápežská nadácia ACN Slovensko 

– Pomoc trpiacej Cirkvi 

.

OKNÁ - DVERE - BRÁNY

www.hasgroup.sk

BEZPEČNOSTNÉ 
DVERE TR. 2 
od 380 EUR

JESENNÉ AKCIE AŽ DO VÝŠKY

- 40%
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DIAGNOSTIKA-PRÍPRAVA  NA STK
BRZDY - TLMIČE ČAPY - VÝFUKY SPOJKY
ROZVODY - ŠTARTRE  ALTERNÁTORY 
PNEUMATIKY - DOPLNKY
- 
- 
- 
- 

od 18 EUR
od 15 EUR

od 20 EUR
od 10 EUR

KONTROLA PODVOZKU ZDARMA

PNEUSERVIS a AUTOSERVIS
v areáli bývalých Šarišských pekárňach a cukrárňach, Duklianska 16, 085 01 Bardejov
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ČISTENIE A DEZINFEKCIA PAROU

PRÍDEME AJ K VÁM DOMOV

KACVINSKÉHO 3340, BARDEJOV

TEPOVANIE

0948 76 75 74

AUTO - DODÁVKY
GAUČ - KOBEREC

TOMIWASH
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PÍLENIE A OREZÁVANIE
RIZIKOVÝCH STROMOV
ohrozujúcich majetok a zdravie. S postupným 
spúšťaním. Ponúkame orez orechov.
Kontakt: 0915 926 755
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BARDEJOVSKO
SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO

Jaroslav Geci  0905 719 137
Mgr. Daniela Lazurová 0907 727 206
Distribúcia:
Jaroslav Geci               0905 719 137
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Mestá-obce (každý týždeň): 
Bardejov, Bardejovská Nová Ves, Bar-
dejovská Zábava, Dlhá Lúka, Miháľov, 
Andrejová, Bartošovce, Becherov, Belo-
veža, Brezov, Buclovany, Cigeľka, Du-
binné, Fričkovce, Gaboltov, Gerlachov, 
Hankovce, Harhaj, Hažlín, Hertník, Her-
vartov, Hrabovec, Hrabské, Chmeľová, 
Janovce, Kľušov, Kobyly, Kochanovce, 
Komárov, Koprivnica, Kružlov, Kurima, 
Kurov, Lenartov, Lopúchov, Lukavica, 
Lukov, Malcov, Marhaň, Mokroluh, 
Nižný Tvarožec, Osikov, Nižné Raslavi-
ce, Vyšné Raslavice, Richvald, Rokytov, 
Smilno, Snakov, Stebník, Stuľany, Sver-
žov, Šarišské Čierne, Šiba, Tarnov, Tro-
čany, 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, Ša-
rišský Štiavnik, Vyšný Mirošov, Vyšný 
Orlík, Železník, Želmanovce, 

bardejovsko@regionpress.sk

redakcia: Stöcklova 20 
BarDeJOV

západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
Bz 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
Ga    31.290 Galantsko+Šaliansko
Hc    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
Ma    27.450 Malacko
nr   54.930 nitriansko
nz    34.140 novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
Pn    38.810 Piešťansko+NM+MY
Sc    27.920 Senecko
Se    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
Tn   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
zM    18.990 zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
Lc   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
Or   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
zV   39.560 zvolensko+DT+KA
zH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
za    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
Ge     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
Ke    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO    42.845 Prešovsko+SB
Sn    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTrIBúcIa (33.870 domácností)
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NOVY AUTOSALÓN 
RENAULT a DACIA v Bardejove  

Stefánikova ul. 3803
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Bardejovsko-Svidnícko 
- Stropkovsko

0905 719 137 - 0907 727 206
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KRBOVÉ KACHLE 
A SPORÁKY 

THORMA FIĽAKOVO

DUKLIANSKA 15, BARDEJOV, 054 472 64 80, 0911 343 230
EMAIL: unikovbq@mail.t-com.sk

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
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Diabetes mellitus je ochorenie, ktoré 
často nemá žiadne ťažkosti, chorý si vô-
bec nemusí uvedomovať, že má nejaké 
ochorenie. Cukrovka nebolí. 

Typické príznaky sú – smädenie, časté 
nutkavé močenie, chudnutie, avšak sú 
typické iba pre pokročilé, plne rozvinuté 
štádium. Stále platí, že na jedného pozna-
ného diabetika platí jeden nepoznaný. Na 
Slovensku máme približne 400 000 diabe-
tikov. 

Človek, ktorý má cukrovku, ale o nej 
nevie, môže prísť k odborníkovi až v štádiu 
plne rozvinutých ťažkostí a  komplikácií. 
A  tie bývajú závažné, hlavne zo strany 
srdcovo-cievneho systému, ohrozujúce 
kvalitu a dĺžku života. Ak je pri vyšetre-
ní zistená glykémia nalačno viac ako 5,6 
mmol/l, ide už o potenciálneho diabetika, 
alebo minimálne o  človeka s  jeho pred-
stupňom – prediabetom. Pritom platí, že už 
pred diagnostikovaním cukrovky, hladina 
krvného cukru stúpa v  priemere 8-15 ro-
kov a podklady na budúce komplikácie sa 
postupne v  tele rozvíjajú. Včasné zistenie 
preto znamená významnú prevenciu pred 
neskoršími komplikáciami.
Ako často vyšetrovať glykémiu? 

Pri každej preventívnej prehliadke u 
osôb bez rizikových faktorov pre vznik 
DM ako súčasť preventívnych prehliadok 
raz za dva roky v ambulancii všeobecné-
ho lekára.
Kedy je potrebné ísť na vyšetrenie a kedy 

je väčšia hrozba vzniku cukrovky
• nadváha alebo obezita  s BMI ≥25kg/m2
• málo pohybu, fyzická inaktivita
• pozitívna rodinná anamnéza, potvrdená 
cukrovka u príbuzného prvého stupňa
• u žien, ak porodili dieťa s vyššou pôrod-
nou hmotnosťou ako  ≥ 4000 g alebo mali 
počas tehotenstva zistenú tehotenskú cuk-
rovku
• v prípade známej hypertenzie, opakova-
ne nameranému vyššiemu tlaku krvi
• pri poruche metabolizmu tukov - LDL 
cholesterol > 2,6 mmol/l, HDL cholesterol u 
mužov < 1,0 mmol/l, u žien < 1,3 mmol/l a/
alebo triacylglyceroly > 1,7 mmol/l
• pri poruche glukózovej tolerancie alebo 
hraničnej glykémia nalačno pri predchá-
dzajúcich vyšetreniach, teda pri potvrde-
nom prediabete  
• stavy spojené s inzulínovou rezistenciou: 
syndróm polycystických ovárií, acantosis 
nigricans, obezita ťažkého stupňa 
• kardiovaskulárne ochorenia - ischemic-
ká choroba srdca, cievna mozgová prího-
da, ischemický syndróm dol-
ných končatín) 
• príznaky typické pre cuk-
rovku – smäd, suchosť úst, 
časté močenie, chudnutie, 
únava najbližšie k hodno-
tám zdravého človeka.

Kedy je podozrenie na vznik cukrovky, 
kedy je potrebné ísť na vyšetrenie? 

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy

OPRAVÍM 
VÁŠ
POČÍTAČ
Preinštalovanie Windows

Prečistenie a opravy

0903 539 712
Aj u Vás doma
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6 Relax u Mariky, StöckLova 3, 

085 01 Bardejov, 0915 052 025

KLASICKÁ MASÁŽ
REFLEXNÁ MASÁŽ

LYMFODRENÁŽNA MASÁŽ 
ODBORNÉ PORADENSTVO
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3,00 Eur/m2

40.00 Eur/ks

20.00 Eur/ks

KEREX - kúpeľňové štúdio, Priemyselná 3003,
budova SNAHY, Bardejov

Sledujte nás na:

www.kerex.eu 
0915 280 480 

VÝPREDAJ 
Keramické dlažby od
Kúpeľňový nábytok od
Umývadlové a vaňové batérie od

- 60 % 
ZĽAVY AŽ 
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SPAKGROUP

S.R.O

Stavebná spoločnosť

NOVOROČNÝ KONCERTNOVOROČNÝ KONCERTNOVOROČNÝ KONCERTNOVOROČNÝ KONCERTKOLLÁROVCIKOLLÁROVCIKOLLÁROVCI
PREDPREDAJ VSTUPENIEKPREDPREDAJ VSTUPENIEKPREDPREDAJ VSTUPENIEK

TIK BARDEJOVTIK BARDEJOVTIK BARDEJOV

V CENE LÍSTKA TOMBOLAV CENE LÍSTKA TOMBOLAV CENE LÍSTKA TOMBOLA
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Redakcia novín

Bardejovsko
0905 719 137 

Technická špeci�kácia:
300 g vizitkový papier
rozmer 9 x 5 cm
tlač - hárkový o�set
jednostranná plnofarebná tlač
Všetky ceny sú uvádzané
bez 20% DPH

200 ks za 14 €
0,070 € / ks

1000 ks za 33 €

0,033 € / ks

400 ks za 24 €

0,060 € / ks

Kvalitné
VIZITKY

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera BJ medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. 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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, BJ zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

V  našej spoločnosti sa na vymáhanie 
súdnych alebo akýchkoľvek poplatkov 
hľadí negatívne. Pri vymáhaní súd-
nych poplatkov je na jednej strane ne-
uhradený poplatok a na strane druhej 
je povinný, ktorý ho má uhradiť. 

Súdnymi pohľadávkami sú pohľadáv-
ky z  rozhodovacej činnosti a  inej čin-
nosti súdov, a to najmä súdne poplatky, 
trovy výkonu rozhodnutia o  výchove 
maloletých detí, pokuty, svedočné, zna-
lečné a  iné náklady súdneho konania, 
napríklad náklady tlmočenia. Najdôle-
žitejšou inštitúciou v súvislosti s vymá-
haním súdnych poplatkov je Justičná 
pokladnica s  pôsobnosťou pre celé 
územie Slovenskej republiky. Zámerom 
jej zriadenia bola centralizácia správy 
a  vymáhania súdnych pohľadávok, 
spájanie konania vo vzťahu k  jednému 
povinnému, zavedenie nových infor-
mačných technológií a zefektívnenie 
systému vymáhania súdnych pohľadá-
vok. Pred zriadením Justičnej poklad-
nice boli súdne poplatky spravované a 
vymáhané tými súdmi, ktoré o súdnom 
poplatku rozhodli. Justičná pokladnica 
spravuje a vymáha súdne pohľadávky, 
zastupuje štát ako oprávnenú osobu. 
V prípade, že sa súdom stanovený súd-
ny poplatok neuhradí, stáva sa z neho, 
po uplynutí  stanovenej lehoty na jeho 
úradu, súdna pohľadávka. Súd, na kto-
rom súdna pohľadávka vznikla, zašle 
o  tejto pohľadávke výkaz Krajskému 
súdu v Bratislave. Vykonávacie konanie 

začína v deň doručenia výkazu Justičnej 
pokladnici. Zákon stanovuje, že ak to 
Justičná pokladnica považuje za účelné, 
písomne môže vyzvať povinného, aby 
v  lehote do 15 dní odo dňa doručenia 
výzvy uhradil súdnu pohľadávku, ale 
je to na jej zvážení. Justičná pokladnica 
má limitované spôsoby výkonu rozhod-
nutia, a to konkrétne zrážkami zo mzdy 
alebo prikázaním pohľadávky. Pokiaľ 
Justičná pokladnica nevykonáva roz-
hodnutia sama, môže týmto výkonom 
poveriť súdneho exekútora, ktorého 
oprávnenia sú širšie. Súdny exekútor 
môže vykonať rozhodnutie zrážka-
mi zo mzdy, prikázaním pohľadávky, 
predajom hnuteľných vecí, predajom 
cenných papierov, predajom nehnuteľ-
ností, predajom obchodného podielu 
alebo predajom podniku. Každé súdne 
rozhodnutie musí obsahovať poučenie, 
ale nie v  každom poučení sú uvedené 
platobné informácie, a  preto povinný 
častokrát ani nevie, ako má poplatky 
uhradiť. Splatné súdne pohľadávky sú 
evidované a verejne prístupné na portáli 
splatných pohľadávok štátu, ktorý vedie 
ministerstvo spravodlivosti a zverejňuje 
ho na svojom webovom sídle. 

Vymáhanie súdnych poplatkov

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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MAKOS, a.s., 
Prijme do pracovného pomeru

PREDAVAČKY DO POTRAVÍN 
mzda 624,- EUR + príplatky

Žiadosť spolu so životopisom a tel.číslom zasielajte na adresu:
MAKOS,a.s., Mičkova 31, 085 01 Bardejove, mail: makos@makos.sk
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VIDOSA s.r.o. 
Pri štepnici 1, 085 01 Bardejov 

príjme TPP mužov do Nemecka na pozície: 

SKLADNÍK   -   9,96 Eur
VZV, Retrak   -   9,96 Eur
NÁSTUP IHNEĎ  - TURNUSOVÁ PRÁCA 

Informacie na tel. č.:  

0948 464 487 - 0949 231 273
0948 443 426

61
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VIDOSA s.r.o. 
Pri štepnici 1, 085 01 Bardejov  príjme do TPP

MECHANIKA ŠIJACÍCH 
STROJOV / SKLADNÍKA

 - miesto výkonu práce Bardejov
 - práca na jednu smenu 
 - mzda 750,- Eur + osobné ohodnotenie

Nástup: IHNEĎ

 0948 642 522, 054 472 53 60 
e-mail: renewal.adz@gmail.com

61
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Prijmeme 
MECHANIKA-ELEKTRIKÁRA 
do autoservisu. 
Kontakt: 054/4725642 
citroen@torno.sk
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0905 594 814
KULL, s.r.o, Hurbanova 11 Bardejov

Prijmeme na prácu v BJ a okolí
šikovných a spoľahlivých

MURÁROV
plat: úkolová alebo hodinová mzda 
( podľa dohody)
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900 EUR/ 
mes. v čistom

0948 373 834
0948 520 474

lmgenim@gmail.com
Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, 

Bardejov, 4.poschodie č.d. 404 
 (Internát SOU strojárske)

LM-Genim s.r.o.
P Dr.Tyrše 704 , Lázně Bohdaneč. 

príjme na prácu v Českej republike 

ŽENY na pozície:

Montážny pracovník 
vo výrobe
- obsluha 
   jednoduchých 
   strojov a zariadení
- montážna a kontrolná činnosť
- ubytovanie a doprava zdarma
- turnusová práca
- dlhodobá práca
- možnosť nadčasov

MUŽOV na pozície:

Vodič VZV
- potrebné skúsenosti s VZV
- pri neplatnom preukaze VZV 
   možnosť obnoviť preukaz 
   na náklady firmy
- ubytovanie a doprava zdarma
- turnusová práca
- dlhodobá práca
- možnosť nadčasov

1000 EUR/ 
mes. v čistom

www.konstrukter.sk

Bezplatná infolinka: 0800 500 091

U NÁS SI NÁJDE 

PRÁCU KAŽDÝ

ZVÁRAČ - HORIZONTKÁR - VODIČ

VZV - OPERÁTOR VÝROBY A INÉ

ubytovanie zabezpečené - aj pre páry

od 850 do 1300 EUR

85
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Ponúkame 
práce pre 

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

Dopravu a ubytovanie 
hradí firma 0907 944 837

0907 944 837

TESÁROV

Ponúkame prácu pre

Plat od 1400 € v čistom

partiu TESÁROV - živnostníkov

10
€/m2

Redoma-Bau s.r.o.
práca pre živnostníkov v Nemecku

09
48

 9
57

 6
59Murár: 3000€/mes.

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

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

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

85
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HĽADÁME DO NÁŠHO TÍMU

obchodného zástupcu
v oblasti dielenskeho/autoservisneho 

vybavenia. 
Životopisy zasielať na mail:

autonatools@gmail.com
0948 143 243

61
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Platové podmienky: 
728€/Brutto + diéty, mesačné odmeny

z Bardejova - Svidníka - Stropkova a okolia

72
119

03
02

inzerujte u nás 
0905 719 137

0907 727 206

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

regionpress.sk
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Desaťtisíce

odsúdených ľudí politické trestné činy

politických väzňov vo väzení zomrelo

osôb odvliekli v rokoch 1948-1953 do táborov nútených prác

ľudí zomrelo pri pokuse o útek cez železnú oponu

rodín bolo počas akcie B násilne vysťahovaných z miest na videk

rehoľníčok a rehoľníkov násilne vyvliekli z kláštorov počas akcií R a K

obetí si vyžiadala okupácia vojskami Varšavskej zmluvy v auguste 1968

rodín trpeli, pretože ich príbuzní emigrovali alebo kritizovali režim

Pred 30-imi rokmi padol 
komunistický režim. 
Podarilo sa to aj vďaka 
osobnostiam Nežnej 
revolúcie - Jánovi Budajovi 
a Milanovi Kňažkovi, ktorí 

jednoznačne sformulovali požiadavky na 
odchod komunistov, slobodné a demokratické 
voľby a nastolenie právneho štátu.
Pád totality nastal však najmä vďaka státisícom 
ľudí, ktorí svoju túžbu po živote v slobodnej 
krajine demonštrovali na námestiach a v 
uliciach našich miest. Bez ich odvahy a sile 
osobností na tribúnach by komunisti svoju 
moc z rúk nepustili.

Dnes opäť stojíme na križovatke.
 Pred tridsiatimi rokmi sa v ponovembrovej 
eufórii urobilo mnoho chýb, ktorých následky 
pociťujeme dodnes. Áno, vláda mafi e a 
bielych golierov sú následkami nedôslednosti 
časti novembrových elít. O necelé štyri 
mesiace však budeme mať príležitosť tieto 
chyby napraviť.  Vo voľbách. Nedajme si túto 
jedinečnú príležitosť na zmenu - dokončenie 
Nežnej revolúcie - ujsť.
Dnes oslavujeme výročie Nežnej revolúcie. 
Nezabudnime vo februári 2020 pri voľbách na 
jej ideály a spoločne zmeňme Slovensko.
     
                                                                  Igor Matovič

Hnutie OĽANO 
si váži 
slobodu 
a demokraciu. 
Aj preto počas okrúhleho výročia

Nežnej revolúcie 
pripravilo 
spomienkový program. 
Ak ste tieto noviny dostali 
v dostatočnom predstihu,
pozývame vás v nedeľu 
17. novembra o 16:00 hod. 
na Námestie SNP v Bratislave. 

Zažite udalosti 

“Novembra 89”
na vlastnej koži!

Dožadujme sa 
ZMENY!
Ján Budaj patril medzi vedúce postavy Novembra 89.  
Dnes pripomína, že rovnako ako pred 30-imi rokmi, majú všetku moc v rukách 
ľudia. Práve vďaka nim padol komunistický režim a vďaka obyčajným ľuďom, ktorí 
prídu voliť, može padnúť aj režim Fica - Kaliňáka - Kočnera - Glváča - Jankovskej - 
Bašternáka. Toto je jeho návod ako Slovensko vytrhnúť z rúk mafi e: 
Buďte aktívni na lokálnej úrovni!
Žiadajte zmeny všade priamo tam, kde žijete - na lokálnej úrovni. Lebo regionálna 
politika často smrdí tým istým korupčným bahnom ako tá celonárodná. Zmena 
nepríde natrvalo, ak tú zmenu zhora, nebude sprevádzať aj zmena zdola, od 
lokálnych parlamentov miest a obcí.  
Zúčastňujte sa protestov!
Ďalšou možnosťou, ako pomôcť k zmene, je účasť na demonštráciách proti 
mafi i. Bez týchto protestov občanov, aj demokratických politikov (začali sme 
pred komplexom Bonaparte, pamätáte?), by sa nám dodnes smial z úradu vlády 
Kočnerov sused, Fico, z ministerstva vnútra Kaliňák, na prokuratúre by rozhodoval 
Šufl iarsky a Trnka, na ministerstve spravodlivosti Jankovská, v parlamente by riadil 
schôdze Glváč... tých všetkých sa podarilo poslať preč už teraz, pred voľbami!  
Váš hlas je dôležitý! 
Slušný a čestne spravovaný štát môžete žiadať aj petíciami a aktivitou na internete. 
No a hlavne - účasťou vo voľbách! Mobilizujme a získavajme voličov zmeny vo 
svojich rodinách, aj v okolí! Vysvetľujte im, že zápas 
medzi silami minulosti a demokratmi je taký tesný, že 
o výsledku rozhodne každý hlas. 
V roku 1989 sme začali brať naše veci verejné do 
vlastných rúk. Vďaka Novembru sme získali  slobodu, 
postupne aj vlastný štát. Dokážme teraz, že si ho 
nenecháme ukradnúť, ani zmafi anizovať. Voľte iba 
politikov, čo konečne nastolia spravodlivosť! Inak sa zlo 
bude vracať opäť a opäť. 

Ukážme mafi i, že my sme tu doma!
Ján Budaj

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: CAMPAIGNS s.r.o., Štefana Moyzesa 1577/22, 034 01 Ružomberok, IČO: 47016671

TAKTO SA ŽILO NA SLOVENSKU ZA TOTALITY

NEŽNÚ
REVOLÚCIU
musíme
dokončiť

NE
ZA

BU
DN

EM
E!

Zažite udalosti 

03
119

01
75

Ob
je

dn
áv

at
eľ

: O
BY

ČA
JN

Í Ľ
UD

IA
 a

 n
ez

áv
is

lé
 o

so
bn

os
ti 

(O
ĽA

NO
), 

Zá
m

oc
ká

 6
87

3/
14

, 8
11 

01
 B

ra
tis

la
va

, I
ČO

: 4
22

87
51

1 D
od

áv
at

eľ
: r

eg
io

nP
RE

SS
 s

.r.
o.

, Š
tu

de
nt

sk
á 

2,
 9

17
 0

1 T
rn

av
a,

 IČ
O:

 3
62

52
41

7



BJ19-46 strana- 1

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 33 870 domácností 

BARDEJOVSKO
SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO

Č. 46 / 15. NOVEMBER 2019 / 23. ROČNÍK

AKCIA trvá od 20. 10. 2019
do 27. 10. 2019 alebo 
do vypredania zásob!!!

Bj-Vinbarg B/9, Bj-Komenského 46, Kračúnovce 53, Hertník 301,
 Malcov 134, Richvald 179, Koprivnica 133, Bartošovce 116, Gerlachov 133, 

Janovce 61, Hervartov 84, Sveržov85, Gaboltov 85, 

0,66€

MANDARINKA 
- KOMPÓT
314 ml, GOLD PLUS

3,99€

VÍNO OSTROŽOVIČ
0,75 L, 3 DRUHY,  11,5%
FURMINT, TOCCATA,
MUŠKÁT ŽLTÝ5,55€

BECHEROVKA
0,5 L, 38%

4,44€

VODKA 
KUTUZOV
0,7 L, 38 %

9,99€

GORAL VODKA
MASTER
0,7 L, 40 %4,99€

BECHEROVKA
0,5 L, 27%

9,99€

NESTVILLE 
WHISKY
0,7 L, 40%, 

GRANKO
225 g, 

1,22€

0,49€

EDIAM 45%
100 g, NA VYPRÁŽANIE
KRAJINA PÔVODU: NEMECKO

0,44€

ČOKOLÁDA NA VARENIE
 100g, FIGARO

PIŠKÓTY
240 g, opavia

0,99€

HORALKY
50 g, 

0,33€

0,66€

SIGNAL - ZUBNÁ PASTA
75 ml, 2 druhy

0,29€

KAHANEC
GUĽA, SKLO

0,49€

TORTOVÉ 
OBLÁTKY
150g, NEPLNENÉ 0,44€

NÁTIERKA, 2 DRUHY
115 g, PIPI KRÉM, SUPER KRÉM

VELVET KÁVA, 
200 g, 

3,77€

0915 154 585
NON-STOPpredajné miesto:

CK Rebeka, 
PARTIZÁNSKA 45 info

www.ckrebeka.sk

Letecky do celého sveta

PREDVIANOČNÝ KRAKOV
termín: 15.12. 2019, cena: 25 €

8
5
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PREDVIANOČNÁ 
BUDAPEŠŤ
termín: 14.12. 2019, cena: 28 €

Príjmeme na prácu v SR

PLAT: 7,00€/hod. 

85
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ZATEPĽOVAČOV 
MURÁROV

tel.: 0917 393 957

GOLDEN TAXI 
BARDEJOV

0948 948 888

61
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PREPRAVA NÁBYTKU
SŤAHOVANIE 
DODÁVKOU DO 3,5 T

0908 986 252

85
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STRECHY
predaj a realizácia

KROVY - ODKVAPY

0908 658 910

PLECHY PRIAMO OD VÝROBCU
NAJVYŠŠIEJ KVALITY

85
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80905 20 70 59   

www.plechovegarazesk.sk

PLECHOVÉ GARÁŽE
PLECHY, voliery pre psov

BardComp s.r.o.
Hurbanova 22
Bardejov

výpočtová technika
registračné pokladne

software
E - shop

tel: +421 54 4723961
web: www.bardcomp.sk 61

-0
00
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InzercIa

BARDEJOVSKO
SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO

Jaroslav Geci  0905 719 137
Mgr. Daniela Lazurová 0907 727 206
Distribúcia:
Jaroslav Geci  0905 719 137
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Mestá-obce (každý týždeň): 
Bardejov, Bardejovská Nová Ves, Bar-
dejovská Zábava, Dlhá Lúka, Miháľov, 
Andrejová, Bartošovce, Becherov, Belo-
veža, Brezov, Buclovany, Cigeľka, Du-
binné, Fričkovce, Gaboltov, Gerlachov, 
Hankovce, Harhaj, Hažlín, Hertník, Her-
vartov, Hrabovec, Hrabské, Chmeľová, 
Janovce, Kľušov, Kobyly, Kochanovce, 
Komárov, Koprivnica, Kružlov, Kurima, 
Kurov, Lenartov, Lopúchov, Lukavica, 
Lukov, Malcov, Marhaň, Mokroluh, 
Nižný Tvarožec, Osikov, Nižné Raslavi-
ce, Vyšné Raslavice, Richvald, Rokytov, 
Smilno, Snakov, Stebník, Stuľany, Sver-
žov, Šarišské Čierne, Šiba, Tarnov, Tro-
čany, 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, Ša-
rišský Štiavnik, Vyšný Mirošov, Vyšný 
Orlík, Železník, Želmanovce, 

bardejovsko@regionpress.sk

redakcia: Stöcklova 20 
BarDeJOV

západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
Bz 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
Ga    31.290 Galantsko+Šaliansko
Hc    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
Ma    27.450 Malacko
nr   54.930 nitriansko
nz    34.140 novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
Pn    38.810 Piešťansko+NM+MY
Sc    27.920 Senecko
Se    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
Tn   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
zM    18.990 zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
Lc   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
Or   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
zV   39.560 zvolensko+DT+KA
zH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
za    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
Ge     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
Ke    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO    42.845 Prešovsko+SB
Sn    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTrIBúcIa (33.870 domácností)
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Vymeníme neschopných
politikov za odborníkov

Strecha im spadla na hlavu

Vladimír Ledecký, podpredseda strany Za ľudí

BALSYN s.r.o. www.balsyn.sk
Partizánska 46, Bociankomplex, 085 01, Bardejov

Tel.: 0905 454 762 I balsyn@balsyn.sk

www.balsyn.sk   22 rokov na trhu

tel: 054/472 24 47 

email: info@balsyn.sk 

facebook.com/balsyn.sk

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

KUCHYNE NA MIERU
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OTVÁRACIE 
ZĽAVY!

MERANIE
ZRAKU

1+1
ZDARMA

NÁHRADNÉ OKULIARE
riešenie diaľka - blízko pre partnera 
alebo člena rodiny

OC MAX Prešov, Vihorlatská 2A Po - Ne: 9:00 - 21:00
www.optikasofia.sk optikasofia@gmail.com tel.: 0908 383 386

Akcia platí pri kúpe kompletných okuliarov s jednoohniskovými stencenými šošovkami s antireflexnou, hydrofóbnou a tvrdenou úpravou.

pri kúpe kompletných

okuliarov druhé
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Odstúpim PREVÁDZKU 
pohostinstva v centre Bardejova. 

Tel.: 0911 266 924
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PRENÁJMEM 
2-izbový byt.

na Vinbargu
0903 638 935
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DANE a
ÚČTOVNÍCTVO

email: ekonomic3@gmail.comTel.: 0905 675 750

RS ekonomik s.r.o.

jednoduché účtovníctvo      mzdy a personalistika
podvojné účtovníctvo         daňové priznania

Radovan Gal
Stanislava Galová 

ul. Partizánska , budova SLSP
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www.avvauto.sk
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Bolesť

Zápal

Poúrazové a pooperačné stavy

Reumatické ochorenia

Použitie u detí od 2 rokov 

Výživa kĺbov

Vhodné pre tehotné  ženy 

Posunuté platničky

Karpálny tunel

Tenisový lakeť

Ľahšie popáleniny

Uštipnutie hmyzom

Kŕčové žily

Podráždená a suchá pokožka

Regenerácia svalov a šliach

Podporná liečba pri ultrazvuku

Podporná liečba pri elektroforéze

Pacienti so srdcovociev. ochoreniami

Aktívny kyslík proti bolestiam
a zápalom svalov a kĺbov

Kúpite v každej lekárni Ozonicon® je zdravotnícka pomôcka.

www.ozonicon.sk
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ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS

0918 477 323  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás
splátky od 98 €

zimné záhrady 
splátky od 149 €

balkóny bezrámové
rámové

splátky od 49 €

ZĽAVY AŽ DO 25% Možnosť výhry 250 €JESENNÁ AKCIA

prístrešky
splátky od 101 €

ZÁHRADNÉ CENTRUM "Mičurin" Bardejov

OVOCNÉ STROMY
a KRÍKY, JAHODY
/ SADENICE / UŽ OD 0,48 EUR/KS

jablone STLPOVITÉ
ORECHY, MORUŠE
AKCIA: Tuja Smaragd živý 
plot v. 60cm len za 3,99 EUR/ks

mob.: 0904/563755, mail: zahrady@gmail.com, www.zahradnecentrum.eu     
Po až Pia 8.15 - 16.00  So 8.15 -12.00 hod.
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HĽADÁTE ELEKTRIKÁRA?

BONUS

0917 859 253 - www.vomstel.sk

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

-veľkoobchodné ceny na materiál
-spracovanie cenovej ponuky zdarma 
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MONTÁŽ
STREŠNÝCH
SNEHOÝCH
ZÁBRAN
0905 480 575
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GARÁŽOVÉ
BRÁNY

0949 812 555
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VÝKOPOVÉ 
a ZEMNÉ PRÁCE

autodoprava do 3,5 t0948 182 171
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MOŽNOSŤ aj PRENÁJMU
PÁSOVÉ RÝPADLO JCB 8018CTS
PRÍVESNÝ VOZÍK BRZDENÝ / SKLÁPAČ

SLEDUJTE NÁŠ FACEBOOK: BARDEJOVSKO - SVIDNICKO - STROPKOVSKO
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Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera TT medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. 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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, TT zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

ELEKTRO, DOMÁCNOSŤ Najčítanejšie regionálne noviny
4

Ak máte príbuzných v zahraničí – 
podľa štatistických údajov je ich 
viac ako milión, potom ich upozor-
nite aj na nasledujúcu možnosť.

Právo voliť do Národnej rady Slo-
venskej republiky má občan Sloven-
skej republiky, ktorý najneskôr v deň 
konania volieb dovŕši 18 rokov veku. 
Volič môže voliť na území Slovenskej 
republiky vo volebnom okrsku, v ktoré-
ho zozname voličov je zapísaný, alebo 
v ktoromkoľvek volebnom okrsku na 
základe hlasovacieho preukazu. Volič 
môže však voliť mimo územia Sloven-
skej republiky poštou, ak nemá trvalý 
pobyt na území Slovenskej republiky 
a bol na základe žiadosti zapísaný do 
osobitného zoznamu voličov, alebo 
má trvalý pobyt na území Slovenskej 
republiky a v čase volieb sa zdržiava 
mimo jej územia.

Nepremeškajte lehotu pre podanie 
žiadosti!Nečakajte v radoch. Neodkla-
dajte to! Zaberie to tri minúty. Ide o veľa!

Rôzne spôsoby voľby vyžadujú:
- včas podanú žiadosť,
- čestné vyhlásenie,
- fotku / scan dokladu (len ak nemáte 

trvalý pobyt v SR),

Všetky náležitosti odošlete e-ma-
ilom na adresu, ktorá sa zobrazí v po-
slednom kroku (závisí od miesta Vášho 
trvalého pobytu). Ak nedostanete od-
poveď na e-mail, doporučujeme overiť 
si prijatie žiadosti telefonicky.

Formulár je vyplnený len vo vašom 
zariadení (mobile, počítači,..). Žiadne z 
údajov, ktoré zadáte, sa sa nikde neuk-
ladajú. Vytvorenú žiadosť si uložíte u 
seba a odošlete z vášho e-mailu.
https://www.srdcomdoma.sk/ 

Voľte aj zo zahraničia

» red

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

Slovenčina naša

-20% NA VŠETKO
AKCIA JESEŇ 2019

POLYKARBONÁTOVÉ A TRAPÉZOVÉ DOSKY - 
PRÍSLUŠENSTVO - PLEXISKLO

Prineste tento kupón na adresu:

a nakúpte nezľavnený tovar za cenu -20%.
Akcia platí aj pri objednávke e-mailom
kosice@zenitsk.sk, s heslom: jesen20.

https://eshop.zenitsk.sk - 055 6254 006

Rampová 4, 040 01 Košice
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PLASTOVÉ 
OKNÁ 
A 
DVERE
0949 812 555
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BETÓNOVÉ PLOTY
/

Platí do odvolania

AKCIA 1 2 DPH
Dodatočná zľava -10%
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Komplet 
dvere 
+ zárubňa 
+ kľučka

0949 812 555

od 119,00€
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0905 186 889, www.kopaniestudni.comZe
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HĽADANIE VODY
VŔTANIE STUDNÍ

STROJOVÉ KOPANIE 
STUDNÍ do 13 m
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0905 719 137 - 0907 727 206
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Adventuris, s.r.o., Zámocká 3,
811 01 Bratislava organizuje
dňa 11.12.2019 o 10.30 hod.

na Notárskom úrade, 
JUDr. Miroslava Červeňáka, 

Sov. Hrdinov 200/33, 
089 01 Svidník 

dobrovoľnú dražbu.

Termíny obhliadok bytu sú
20.11. o 10:30 hod.

a 27.11.2019 o 10:30 hod.
info@dobrovolnadrazba.sk

Predmetom dražby bude 
2-izbový byt o výmere 55,61 m2 

nachádzajúci sa na
ul. Sov. Hrdinov 241/27, 089 01 

Svidník, k.ú. Svidník. Výška naj-
nižšieho podania je 19.900 EUR.
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Už predtým, než vyplávali na povrch prepisy 
z threemy a nahrávka Gorily, sme tušili, že veci na 
Slovensku asi nejako „super“ nefungujú. Boli sme 
ochotní pripustiť, že niekedy v politike príde aj 
k zlyhaniam; veď sám si dobre pamätám, kde som 
bol na raňajkách. Ale po tomto všetkom, a bohvie, 
čo ešte príde, je jasné, že toto je kategoricky iné. 

Čítame, ako pani Jankovská vybavovala kšeft y, 
toľko tisíc za rozsudok, toľko miliónov za kúpenie 
poslancov... Slovensko je však civilizovaná krajina 
a neexistuje, že si s týmto neporadíme. Nedávno to 
predsa dokázali v Rumunsku alebo v tridsiatych 
rokoch v Chicagu. Musí byť možné túto zlodejskú 
bandu odstaviť!

Uvedomujem si, že my, demokratická opozícia, 
nie sme jeden monolit. Nie sme ako Fico v 2012-tom, 
keď palec pani Laššákovej, ktorý ukazoval, ako 
majú vládni poslanci hlasovať, bol najmocnejším 
orgánom na svete. Náš spoločný záujem je oveľa 
silnejší.

To, čo táto vláda nastvárala, musí skončiť.               
Za seba hovorím, že po desiatich rokov v politike 
sa cítim byť pripravený. V opozícii spolu intenzívne 
komunikujeme, vieme sa dohodnúť a garantujem 
vám, že budeme postupovať spoločne.  

29. február bude kľúčový deň v de-
jinách Slovenska, najmä v dejinách 
od revolúcie, za posledných 30 
rokov. Pretože po tomto dni spo-
ločne docielime, aby boli gauneri 
postavení pred spravodlivý súd.

Postavíme gaunerov
pred spravodlivý súd

Richard Sulík
predseda SaS

Pripravení prevziať 
zodpovednosť

Diagnostikovanú cukrovku má dnes u nás pri-
bližne 8 % dospelých a odborníci predpokladajú, 
že ďalších 2,5 % ju má, len o nej zatiaľ nevie. Táto 
choroba je zákerná, pretože sa prejaví až, keď urobí 
v tele veľké škody. Cukrovka spôsobuje poškodenie 
cievneho a nervového systému, ktoré môže skon-
čiť poškodením obličiek či mozgovou porážkou.       
Väčšinou vzniká postupne a to nezdravým život-
ným štýlom. Rizikové faktory sú najmä nesprávne 
stravovanie alebo aj stres.

Veľmi dôležitá je prevencia a skoré odhalenie 
ochorenia. Ak sa cukrovka skoro podchytí a lieči, 
dá sa komplikáciám zabrániť. Najdôležitejšie sú 
preventívne prehliadky u všeobecných lekárov, 
správna výživa a dostatok pohybu. 

Ak niekto cukrovku má, mal by striktne dodržia-
vať liečebný režim - užívať pravidelne lieky, dodr-
žiavať stravovací režim, venovať sa telesnej aktivite 
a chodiť na kontroly k lekárovi. Podľa nášho progra-
mu by starostlivosť o cukrovkárov v ľahšom stupni 
mohli prevziať aj všeobecní lekári.

Slovenská diabetologická aso-
ciácia dokonca zverejnila, na 
aké zdravotnícke pomôcky majú       
diabetici nárok. Navyše, diabe-
tici, ktorí sú uznaní ako osoby                    
s ťažkým zdravotným postihnu-
tím, môžu požiadať svoj ÚPSVaR   
o peňažný príspevok.

Cukrovka je závažný problém

Zdravý rozum je 
najlepší recept

Martin Barto
člen zdravotníckeho tímu SaS
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH

ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU
SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

AJ V ZIME

 ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka0944 720 932

 zameranie   odborné poradenstvo
 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
 záruka minimálne 20 rokov

Slovenská firma
NAJLEPŠIA

CENA
NA TRHU

už 10 rokov
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za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458 62
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VÝROBA A MONTÁŽ VÄZNÍKOVÝCH KROVOVVÝROBA A MO

0907 208 278      info@drevovyrobavamas.eu      www.drevovyrobavamas.eu

UŠETRITE PENIAZE A ČAS!
na Vašej streche inštaláciou krovu

touto technológiou

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

RÝCHLO A KVALITNE

Nie dopad, ale vplyv, 
dosah, účinok. Nie doprovod, ale sprievod.

Slovenčina naša
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Zoradiť:

109884 recenzií

Orava VK-3522 B

Viac možností
20,00 €

doprava od 2,50 €

MALL.SK

ORAVA VK-3522 V rychlovarná konvice

Viac možností
16,30 €

doprava od 4,50 €

GIGATRON.sk

1914 recenzií
ORAVA VK-3522 V rychlovarná konvice, VK-
3522 V

Viac možností

16,43 €
doprava od 4,00 €

www.lacnenotebooky.eu

3913 recenzií

ORAVA VK-3522 V rychlovarná konvice 17,48 €
doprava od 3,90 €

HENRY - ITSK

1051 recenzií

ORAVA VK-3522 V rychlovarná konvice

Viac možností
17,70 €

doprava od 2,90 €

MF-Elektro.sk

77 recenzií

ORAVA VK-3522 V rychlovarná konvice VK-
3522 V

Viac možností

18,27 €
doprava od 3,50 €

TuNakúpim.sk

2718 recenzií

ORAVA VK 3522 V

Viac možností
18,40 €

doprava od 5,99 €

Prva.sk

76 recenzií

Orava VK-3522 V, Varná kanvica purple 2L

Viac možností
18,71 €

doprava od 4,00 €

VarioShop

692 recenzií

Orava VK-3522 V varná kanvica

Viac možností
19,20 €

doprava od 2,50 €

Obchodný dom Bojná

77 recenzií

Orava VK 3522 V 19,20 €
doprava od 2,50 €

AKTON ELEKTRO

MALL.SK

109884 recenzií

Orava VK-3522 B

Viac možností
20,00 €

doprava od 2,50 €

MALL.SK

Výrobca Orava

Objem 2 l

Materiál nádoby plastové

Hmotnosť 1.08 kg

Príkon 2200 W

Elektrická varná kanvica Objem vody max. 2 l Varná nádoba na odnímateľnom 360° otočnom
podstavci Výhrevné teleso prekryté platňou z ušľachtilej ocele Ochrana pred ohrevom bez vody
Automatické vypnutie Sieťová šnúra odkladatelná v podstavci Napájanie 230V~ 50Hz, 2 200 W  
Objem: 2,0 l Napájanie: 230 V/50 Hz Príkon: 2 200 W Rozmery: 21 x 26 x 17,5 cm Hmotnosť: 1,08
kg ... celá špecifikácia

Heureka.sk » Biela technika » Malé spotrebiče » Kuchynské spotrebiče » Rýchlovarné kanvice » Orava VK 3522

Výdajné miesta:

Heureka pre vás vyberá kvalitné obchody Ako ich vyberáme?

Najlacnejšie ponuky Orava VK 3522

Ďalšie ponuky obchodov (2)

Orava VK 3522 - Špecifikácia

Recenzie Orava VK 3522

Produkt Orava VK 3522 zatiaľ nikto neohodnotil. Buďte prvý. Pridajte recenziu

Vývoj ceny Orava VK 3522

Môžete kúpiť v 17 českých obchodoch: Orava VK-3522 od 275,00 Kč (10,78 €)

Pridať k obľúbeným Pridať do porovnania Strážiť cenu Pridať recenziu

Orava VK 3522

Elektrická varná kanvica Objem vody max. 2 l Varná nádoba na
odnímateľnom 360° otočnom podstavci Výhrevné teleso prekryté platňou z
ušľachtilej ocele Ochrana pred ohrevom... celá špecifikácia

Produkt vám dodá:

90% zákazníkov odporúča obchod
Doprava od 2,50 €
Na sklade

Ďalších 11 ponúk od 16,30 €

20,00 € s DPH

Vyberte možnosť:

Kúpiť na Heureke

Orava VK-3522 B

Porovnanie cienPorovnanie cien ŠpecifikáciaŠpecifikácia Pridať recenziuPridať recenziu PoradňaPoradňa

Filtrovanie: Vyberte lokalitu Hore odporúčané obchody

ShopRoku 2018
Víťaz

na sklade
Kúpiť na Heureke

Do obchodu

na sklade
Do obchodu

na sklade
Do obchodu

do 3 dní
Do obchodu

na sklade
Do obchodu

na sklade
Do obchodu

na sklade
Do obchodu

do týždňa
Do obchodu

na sklade
Do obchodu

na sklade
Do obchodu

ShopRoku 2018
Víťaz

na sklade
Kúpiť na Heureke

Do obchodu

Ďalšia od:

Alternatívne produkty

Klarstein TK7 Aquavita
od 41 € (4 e-shopy)

TOPTOP

Klarstein Granada
od 37 € (5 e-shopů)

HITHIT

Sencor SWK 2190
od 31,10 € (16 e-shopov)

De Gusto NG-903
od 19,00 € (1 e-shop)

Ďalšie rýchlovarné kanvice Orava

Pridať recenziuPridať recenziu Pridať videorecenziuPridať videorecenziu Opýtať sa na produktOpýtať sa na produkt

ľ

Galéria (6)

Vyberte filtre

Kam ďalej?

Ešte ste si nevybrali? Poradíme Vám, podľa čoho
vyberať najlepšie rýchlovarné kanvice:

Ako vybrať rýchlovarnú kanvicu?

Recenzia na rýchlovarné kanvice

Rýchlovarné kanvice podľa skúseností ostatných.

Eta 0605 Luna

VIGAN WK 12

Bosch TWK 7203

Tefal KO250130

Hyundai VK760

Najobľúbenejší výrobcovia

Rýchlovarné kanvice podľa najobľúbenejších
výrobcov.

Rýchlovarné kanvice SENCOR

Rýchlovarné kanvice Concept

Rýchlovarné kanvice Tefal

Rýchlovarné kanvice ETA

Rýchlovarné kanvice BOSCH

a keď si neviete rady, opýtajte sa ostatných ďalší recenzia na rýchlovarné kanvice alebo skúste najobľúbenejšie rýchlovarné kanvice

ľ

Orava VK 3522

Top ponuky 20,00 € s DPH 16,30 € s DPH 16,43 € s DPH

Alitools News

Last chance to buy on the 11.11
sale
The main AliExpress sale of the year will
end in a few hours. Hurry to buy at a
discount.

Go to discounted products

ZADARMO DOPRAVA - u nás zakúpených výrobkov 

28 PD110 g
900 ml

50 ml

1  l

250 ml

750 ml

20 PD

30 ml

500 ml

400 ml

31 PD

150 ml

Použité ilustračné foto. www.makos.sk

MakosPonuka platí od   18. 11. 2019  do  7. 12. 2019  alebo do vypredania zásob. 

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

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

fixinela
na hrdzu a vodný kameň, 
500 ml, j.c.: 1,980/1 l

bony
Aviváž 1 l
j.c.: 1,69/1 l

timotei
Šampón, 400 ml
j.c.: 3,475/1 l

pampers
sp Vp detské plienky 5/42, 
4/50,3/58; j.c.: od 0,138/ 1 ks

lenor
Aviváž 31 PD
j.c.: 0,055/1 l

glis kur
Šampón, Hĺbková regenerácia, 
250 ml, j.c.: 6,760/1 l

Domestos
WC čistič, 750 ml
j.c.: 1,320/1 l

ariel
Prací prášok, 20 PD, 
j.c.: 0,199/1 PD

niVea
krém, 30 ml
j.c.: 3,30/100 ml

linteo
obrúsky vyťahovacie 100 ks, 
j.c.: 0,005/1 ks

jaso
110 g na záclony
j.c.: 8,091/1 kg

rexona
Deodorant, 150 ml
j.c.: 12,599/1 l

pampers
Wipes sensitive 56 ks; 
j.c.: 0,026/1 ks

Woolite
Kapsule na pranie, 28 PD
j.c.: 0,210/1 PD

syoss
oleo intense  
farba na vlasy

tento
papier toaletný, 3-vrstvový  
8 ks, j.c.: 0,186/ks

somat
prostriedok do umývačky riadu,  
900 ml, j.c.: 5,554/1 l

olD sPice
tuhý dezodorant, WHiteWater, 
50 ml, j.c.: 4,980/100 ml

0,99

3,99

0,99

0,99

1,69

1,39

7,99

1,69

1,69

0,59

0,89

1,89

1,49

5,89

2,69

1,49

4,99

2,49

2000 W

2000 W800 W

18,90

18,90 26,99
18,90

379,00

WHiRlPool tDlR 65230ZeN, 
a+++, 1200 ot/min., 6,5 kg A++
+, 6,5 kg, 1200 ot/min., odložený 
štart, Zen technológia, 6. zmysel Zen, 
displej

1200 ot.

6,5 kg  
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eta 4342  
strihač vlasov aku
strihanie vlasov a fúzov,  
prevádzka 45 min., 2 nádstavce

jVC r321
autorádio
RDs, eoN, Bluetooth, AUX, 
mP3 / WmA, cD-R / RW

oraVa 
Vk-3522 b
2000 W, 2 l,  
automatické vypnutie

oraVa rm-800  
ponorný mixér
výkon 800 W, dve nádoby: 
0,5l a 0,6l, šľahacia metla

pHilips gC1433  
naparovacia žehlička
2000 W, parný ráz 90g/min, 
nádržka 220 ml

soDA stReAm
sirup pre soDA stReAm,  
rôzne druhy, 750 ml  
j.c.: 6,653/1l

rabalux alabastro
stropné svietidlo,  
1xe27

rabalux Harmony lux
nástenné svietidlo,  
chróm, sklo, e14

PReZeNt ZeUs 12508 
nástenné svietidlo, 
e14

RABAlUX  NoRtoN leD
stropné leD svietidlo, kov, 
chróm, gu10

RABAlUX  PeRioDic
kúpeľňové nástenné 
svietidlo, 3xe14 

emos  
stolová leD lampa
6W, 320lm, 5000kEnergetická  

trieda

A+++

poukážka
30% zľava

Vystrihni si svoju zľavu!

poukážka
30% zľava

Vystrihni si svoju zľavu!

*platí do 6. 12. 2019
*neplatí na už zľavnený a akciový tovar

*platí do 6. 12. 2019
*neplatí na už zľavnený a akciový tovar

 

Drogéria za výborné ceny

1000 ot.

6 kg
Energetická  

trieda

A++

249,00

eleCtrolux eWt1062,  
práčka a++ 1000ot/min, 6kg
a++, otáčky 1000ot/min, náplň 6 kg, 
Fuzzy logic - množstevná automatika, 
odložené pranie

339,00

eleCtrolux en 3613  
kombinovaná  
chladnička  
a++  226l/111l
a++, 226l/111 l,  
leD osvetlenie,  
4 poličky, 
3 koše v mrazničke 
184,5x59,5x65,5 cm

Energetická  
trieda

A++
Energetická  

trieda

A+

eCg ert10850  
chladnička  a+ 73l/8l
73l chladnička, 8l mrazák, 
automatické rozmrazovanie, 
2 sklenené police, držiak 
vajec

129,00

jVC lt-43Vf52  
smart leD tV so sat. tunerom 43“/109 cm
smart, FUll HD, 600Hz, DVb-t2/s2/c, H.265/HeVc, 3XHDmi, 
2xusb, sCart, lan, bluetooth, Wifi, Hbbtv, webový prehliadač

oraVa lt-633  
leD tV  24“/61 cm
leD tV, 24“, HD ReADY, UltRA slim, 1xUsB, 
1xHDmi

smart tv led tv

109 cm

satelit

61 cm

349,00 139,00

89,90

gogen bps 626
bluetooth reproduktor  
bezdrôtový, lcD displej, 
karaoke, digitálny fm tuner, 
30 predvolieb, mp3, 2× usb, 
vstup pre mikrofón/gitaru 
- 6,3 mm jaCk, aux in - 3,5
mm jack, zabudovaný  
nabíjací akumulátor,  
reproduktory 40 W

výpredaj -30%
kuchynka

% %
% %

%
%aB cenTruM poschodie

neplaTí na už zľavnený Tovar akcia plaTí do 30.11.2019

69,00

4,99

4,59
26,90

9,90

34,90

11,90 15,90

8 ks56 ks
100 ks
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Zoradiť:

109884 recenzií

Orava VK-3522 B

Viac možností
20,00 €

doprava od 2,50 €

MALL.SK

ORAVA VK-3522 V rychlovarná konvice

Viac možností
16,30 €

doprava od 4,50 €

GIGATRON.sk

1914 recenzií
ORAVA VK-3522 V rychlovarná konvice, VK-
3522 V

Viac možností

16,43 €
doprava od 4,00 €

www.lacnenotebooky.eu

3913 recenzií

ORAVA VK-3522 V rychlovarná konvice 17,48 €
doprava od 3,90 €

HENRY - ITSK

1051 recenzií

ORAVA VK-3522 V rychlovarná konvice

Viac možností
17,70 €

doprava od 2,90 €

MF-Elektro.sk

77 recenzií

ORAVA VK-3522 V rychlovarná konvice VK-
3522 V

Viac možností

18,27 €
doprava od 3,50 €

TuNakúpim.sk

2718 recenzií

ORAVA VK 3522 V

Viac možností
18,40 €

doprava od 5,99 €

Prva.sk

76 recenzií

Orava VK-3522 V, Varná kanvica purple 2L

Viac možností
18,71 €

doprava od 4,00 €

VarioShop

692 recenzií

Orava VK-3522 V varná kanvica

Viac možností
19,20 €

doprava od 2,50 €

Obchodný dom Bojná

77 recenzií

Orava VK 3522 V 19,20 €
doprava od 2,50 €

AKTON ELEKTRO

MALL.SK

109884 recenzií

Orava VK-3522 B

Viac možností
20,00 €

doprava od 2,50 €

MALL.SK

Výrobca Orava

Objem 2 l

Materiál nádoby plastové

Hmotnosť 1.08 kg

Príkon 2200 W

Elektrická varná kanvica Objem vody max. 2 l Varná nádoba na odnímateľnom 360° otočnom
podstavci Výhrevné teleso prekryté platňou z ušľachtilej ocele Ochrana pred ohrevom bez vody
Automatické vypnutie Sieťová šnúra odkladatelná v podstavci Napájanie 230V~ 50Hz, 2 200 W  
Objem: 2,0 l Napájanie: 230 V/50 Hz Príkon: 2 200 W Rozmery: 21 x 26 x 17,5 cm Hmotnosť: 1,08
kg ... celá špecifikácia

Heureka.sk » Biela technika » Malé spotrebiče » Kuchynské spotrebiče » Rýchlovarné kanvice » Orava VK 3522

Výdajné miesta:

Heureka pre vás vyberá kvalitné obchody Ako ich vyberáme?

Najlacnejšie ponuky Orava VK 3522

Ďalšie ponuky obchodov (2)

Orava VK 3522 - Špecifikácia

Recenzie Orava VK 3522

Produkt Orava VK 3522 zatiaľ nikto neohodnotil. Buďte prvý. Pridajte recenziu

Vývoj ceny Orava VK 3522

Môžete kúpiť v 17 českých obchodoch: Orava VK-3522 od 275,00 Kč (10,78 €)

Pridať k obľúbeným Pridať do porovnania Strážiť cenu Pridať recenziu

Orava VK 3522

Elektrická varná kanvica Objem vody max. 2 l Varná nádoba na
odnímateľnom 360° otočnom podstavci Výhrevné teleso prekryté platňou z
ušľachtilej ocele Ochrana pred ohrevom... celá špecifikácia

Produkt vám dodá:

90% zákazníkov odporúča obchod
Doprava od 2,50 €
Na sklade

Ďalších 11 ponúk od 16,30 €

20,00 € s DPH

Vyberte možnosť:

Kúpiť na Heureke

Orava VK-3522 B

Porovnanie cienPorovnanie cien ŠpecifikáciaŠpecifikácia Pridať recenziuPridať recenziu PoradňaPoradňa

Filtrovanie: Vyberte lokalitu Hore odporúčané obchody

ShopRoku 2018
Víťaz

na sklade
Kúpiť na Heureke

Do obchodu

na sklade
Do obchodu

na sklade
Do obchodu

do 3 dní
Do obchodu

na sklade
Do obchodu

na sklade
Do obchodu

na sklade
Do obchodu

do týždňa
Do obchodu

na sklade
Do obchodu

na sklade
Do obchodu

ShopRoku 2018
Víťaz

na sklade
Kúpiť na Heureke

Do obchodu

Ďalšia od:

Alternatívne produkty

Klarstein TK7 Aquavita
od 41 € (4 e-shopy)

TOPTOP

Klarstein Granada
od 37 € (5 e-shopů)

HITHIT

Sencor SWK 2190
od 31,10 € (16 e-shopov)

De Gusto NG-903
od 19,00 € (1 e-shop)

Ďalšie rýchlovarné kanvice Orava

Pridať recenziuPridať recenziu Pridať videorecenziuPridať videorecenziu Opýtať sa na produktOpýtať sa na produkt

ľ

Galéria (6)

Vyberte filtre

Kam ďalej?

Ešte ste si nevybrali? Poradíme Vám, podľa čoho
vyberať najlepšie rýchlovarné kanvice:

Ako vybrať rýchlovarnú kanvicu?

Recenzia na rýchlovarné kanvice

Rýchlovarné kanvice podľa skúseností ostatných.

Eta 0605 Luna

VIGAN WK 12

Bosch TWK 7203

Tefal KO250130

Hyundai VK760

Najobľúbenejší výrobcovia

Rýchlovarné kanvice podľa najobľúbenejších
výrobcov.

Rýchlovarné kanvice SENCOR

Rýchlovarné kanvice Concept

Rýchlovarné kanvice Tefal

Rýchlovarné kanvice ETA

Rýchlovarné kanvice BOSCH

a keď si neviete rady, opýtajte sa ostatných ďalší recenzia na rýchlovarné kanvice alebo skúste najobľúbenejšie rýchlovarné kanvice

ľ

Orava VK 3522

Top ponuky 20,00 € s DPH 16,30 € s DPH 16,43 € s DPH

Alitools News

Last chance to buy on the 11.11
sale
The main AliExpress sale of the year will
end in a few hours. Hurry to buy at a
discount.

Go to discounted products

ZADARMO DOPRAVA - u nás zakúpených výrobkov 

28 PD110 g
900 ml

50 ml

1  l

250 ml

750 ml

20 PD

30 ml

500 ml

400 ml

31 PD

150 ml

Použité ilustračné foto. www.makos.sk

MakosPonuka platí od   18. 11. 2019  do  7. 12. 2019  alebo do vypredania zásob. 

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

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

fixinela
na hrdzu a vodný kameň, 
500 ml, j.c.: 1,980/1 l

bony
Aviváž 1 l
j.c.: 1,69/1 l

timotei
Šampón, 400 ml
j.c.: 3,475/1 l

pampers
sp Vp detské plienky 5/42, 
4/50,3/58; j.c.: od 0,138/ 1 ks

lenor
Aviváž 31 PD
j.c.: 0,055/1 l

glis kur
Šampón, Hĺbková regenerácia, 
250 ml, j.c.: 6,760/1 l

Domestos
WC čistič, 750 ml
j.c.: 1,320/1 l

ariel
Prací prášok, 20 PD, 
j.c.: 0,199/1 PD

niVea
krém, 30 ml
j.c.: 3,30/100 ml

linteo
obrúsky vyťahovacie 100 ks, 
j.c.: 0,005/1 ks

jaso
110 g na záclony
j.c.: 8,091/1 kg

rexona
Deodorant, 150 ml
j.c.: 12,599/1 l

pampers
Wipes sensitive 56 ks; 
j.c.: 0,026/1 ks

Woolite
Kapsule na pranie, 28 PD
j.c.: 0,210/1 PD

syoss
oleo intense  
farba na vlasy

tento
papier toaletný, 3-vrstvový  
8 ks, j.c.: 0,186/ks

somat
prostriedok do umývačky riadu,  
900 ml, j.c.: 5,554/1 l

olD sPice
tuhý dezodorant, WHiteWater, 
50 ml, j.c.: 4,980/100 ml

0,99

3,99

0,99

0,99

1,69

1,39

7,99

1,69

1,69

0,59

0,89

1,89

1,49

5,89

2,69

1,49

4,99

2,49

2000 W

2000 W800 W

18,90

18,90 26,99
18,90

379,00

WHiRlPool tDlR 65230ZeN, 
a+++, 1200 ot/min., 6,5 kg A++
+, 6,5 kg, 1200 ot/min., odložený 
štart, Zen technológia, 6. zmysel Zen, 
displej

1200 ot.

6,5 kg  
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eta 4342  
strihač vlasov aku
strihanie vlasov a fúzov,  
prevádzka 45 min., 2 nádstavce

jVC r321
autorádio
RDs, eoN, Bluetooth, AUX, 
mP3 / WmA, cD-R / RW

oraVa 
Vk-3522 b
2000 W, 2 l,  
automatické vypnutie

oraVa rm-800  
ponorný mixér
výkon 800 W, dve nádoby: 
0,5l a 0,6l, šľahacia metla

pHilips gC1433  
naparovacia žehlička
2000 W, parný ráz 90g/min, 
nádržka 220 ml

soDA stReAm
sirup pre soDA stReAm,  
rôzne druhy, 750 ml  
j.c.: 6,653/1l

rabalux alabastro
stropné svietidlo,  
1xe27

rabalux Harmony lux
nástenné svietidlo,  
chróm, sklo, e14

PReZeNt ZeUs 12508 
nástenné svietidlo, 
e14

RABAlUX  NoRtoN leD
stropné leD svietidlo, kov, 
chróm, gu10

RABAlUX  PeRioDic
kúpeľňové nástenné 
svietidlo, 3xe14 

emos  
stolová leD lampa
6W, 320lm, 5000kEnergetická  

trieda

A+++

poukážka
30% zľava

Vystrihni si svoju zľavu!

poukážka
30% zľava

Vystrihni si svoju zľavu!

*platí do 6. 12. 2019
*neplatí na už zľavnený a akciový tovar

*platí do 6. 12. 2019
*neplatí na už zľavnený a akciový tovar

 

Drogéria za výborné ceny

1000 ot.

6 kg
Energetická  

trieda

A++

249,00

eleCtrolux eWt1062,  
práčka a++ 1000ot/min, 6kg
a++, otáčky 1000ot/min, náplň 6 kg, 
Fuzzy logic - množstevná automatika, 
odložené pranie

339,00

eleCtrolux en 3613  
kombinovaná  
chladnička  
a++  226l/111l
a++, 226l/111 l,  
leD osvetlenie,  
4 poličky, 
3 koše v mrazničke 
184,5x59,5x65,5 cm

Energetická  
trieda

A++
Energetická  

trieda

A+

eCg ert10850  
chladnička  a+ 73l/8l
73l chladnička, 8l mrazák, 
automatické rozmrazovanie, 
2 sklenené police, držiak 
vajec

129,00

jVC lt-43Vf52  
smart leD tV so sat. tunerom 43“/109 cm
smart, FUll HD, 600Hz, DVb-t2/s2/c, H.265/HeVc, 3XHDmi, 
2xusb, sCart, lan, bluetooth, Wifi, Hbbtv, webový prehliadač

oraVa lt-633  
leD tV  24“/61 cm
leD tV, 24“, HD ReADY, UltRA slim, 1xUsB, 
1xHDmi

smart tv led tv

109 cm

satelit

61 cm

349,00 139,00

89,90

gogen bps 626
bluetooth reproduktor  
bezdrôtový, lcD displej, 
karaoke, digitálny fm tuner, 
30 predvolieb, mp3, 2× usb, 
vstup pre mikrofón/gitaru 
- 6,3 mm jaCk, aux in - 3,5
mm jack, zabudovaný  
nabíjací akumulátor,  
reproduktory 40 W

výpredaj -30%
kuchynka

% %
% %

%
%aB cenTruM poschodie

neplaTí na už zľavnený Tovar akcia plaTí do 30.11.2019

69,00

4,99

4,59
26,90

9,90

34,90

11,90 15,90

8 ks56 ks
100 ks
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Je tu Deň boja za slobodu a demok-
raciu, ktorý ukončil vládu komunis-
tov.  Súčasťou rôznych dokumentov 
isto bude anketa, ako porevolučná 
generácia vníma prevrat, aké má 
vedomosti o revolúcii. 

Médiá ukážu mladých, čo nebudú 
o tom tušiť. Hoci memorovanie sa často 
odmieta, tak prečo by si mali pamätať 
fakty, ktoré nájdu na internete? Nesta-
čí sa orientovať v zdrojoch? Pripusťme 
v týchto dňoch, že 89. rok je jedným z 
medzníkov, ktoré patria do všeobec-
ného rozhľadu. Navyše ide o zaujíma-
vú tému, ktorá sa dá vďaka početným 
prameňom vyučovať názorne, pútavo 
a s možnosťou prepojenia s viacerými 
učebnými predmetmi. Je to teda proto-
typová téma na moderné vyučovanie s 
využitím skupinovej práce, multimédií, 
kritického myslenia a pod. Kde je teda 
problém? Veď aj ministerstvo nám pri-
kázalo pridať deviatakom o jednu hodi-
nu dejepisu viac, takže už aj času je.

Ministerstvo školstva teda tento 
problém vyriešilo kvantitatívne, aby 
sa mohlo prezentovať, že posilnilo vy-
učovanie novodobých dejín. Bez kvali-
tatívnej zmeny! Opakovane kritizujem 
štátny vzdelávací program (ŠVP), kto-
rý bez väčších zmien funguje od roku 
2008. Je predimenzovaný tak, že neraz 
učitelia musia uplatňovať vyučovanie 
typu diktovanie poznámok. Ak nechcú 
byť pranierovaní kontrolou, ktorá im 

môže vyčítať, že nestihli naplniť osno-
vy. Obzvlášť citlivé to je v slovenčine, 
matematike a cudzích jazykoch, ktoré 
sú testované, a preto sa nemôže stať, 
že sa niečo „nepreberie“. ŠVP neumož-
ňuje vynechať niektoré témy a venovať 
väčší priestor iným. Obsahuje aj témy, 
ktoré sú zbytočné v 21. storočí. Zabúda 
sa, že školy okrem formálneho vyučo-
vania majú plno neformálnych vzdelá-
vacích aktivít. Napr. pri téme 1989 mi 
na e-mail prišlo mnoho ponúk na akti-
vity súvisiace s týmto rokom. No účasť 
v nich prerušia formálne vyučovanie a 
dôjde k meškaniu s učivom, keďže ŠVP 
nepočíta s takýmito výpadkami vyučo-
vania. Väčšinou sú neformálne aktivi-
ty pre žiaka prínosnejšie ako učebnice. 

Ale nie iba ŠVP bráni v rozvíjaní 
významných učebných tém. Treba si 
ujasniť aj to, ako pristúpime k memo-
rovaniu v situácii, keď máme prístup k 
mnohým zdrojom, kde si môžeme veci 
vyhľadať. Na druhej strane memorova-
nie cibrí pamäť a sú situácie, keď nám 
naspamäť naučené vedomosti pomá-
hajú, napr. šetria čas. 

Opäť tak musím konštatovať, že 
vzdelávanie žiakov nepadá iba na uči-
teľoch, na vôli školy či na pamätaní si 
žiakov. Chýba tu kvalitatívna premena 
ŠVP, o ktorej sa roky teoretizuje, no pra-
xou je retardujúci centrálny dokument, 
ktorý musia naplniť všetky školy. 

Učiť o revolúcii

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ

šička do odevnej výroby
prevádzka Bystré (VT)

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

0907 995 602

www.sToMex.sk

pracovná ponuka

83
-0

44
0

Agentúra Helfende Hand,s.r.o.
Prijme

OPATROVATEĽKY
A ZDRAVOTNÉ SESTRY 

do Nemecka a Rakúska
na 2 a 3 týždňové turnusy.

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

99
-0

19
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Ponúkame:
n Stabilnú prácu a pravidelný príjem
n Sociálny program a vernostný program, rehabilitačné služby,  

 zamestnanecké akcie, bonusy, príplatok za starostlivosť o zdravie
n Pravidelné preškoľovanie, uniformu, nový vozový park
n Zľavy na cestovnom pre Vás a Vašu rodinu
n Nástup do pracovného pomeru v Prešove. V prípade potreby 

 služobné ubytovanie

n Ak máte všetky potrebné doklady, obráťte sa na náš kontakt  
a môžeme si dohodnúť dátum nástupu.  
n Ak Vám niečo chýba, nájdeme spoločné riešenie, aby ste sa  
mohli aj Vy stať našim vodičom/vodičkou. V tom prípade musíte  
mať aspoň 24 rokov a minimálne vodičský preukaz sk.B.

n Mzda: základ 3,60,-€/hod + prémie+ nadčasy + príplatky  
 +odmeny = hrubá mzda 970,00 € za mesiac
n Predpokladaný nástup január 2020.

Hľadáme šikovnýcH 
vodičov a vodičky autobusov

Kontakt:
stanislav@sad-po.sk, 0902 965 727, 051 7560727
sad Prešov, a.s. Jilemnického 4, 080 01 Prešov

83
-0

44
2

0915 549 895

V pripade zaujmu nas kontaktujte telefonicky alebo emailom 
lucia.vojtassakova@euromicron-deutschland.de

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

57
-0
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HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v naších novinách

0905 719 137

WWW.REGIONPRESS.SK

INZERÁT, 
KTORÝ 

PREDÁVA
0907 727 206

WWW.REGIONPRESS.SK
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Novembrom 1989 
sa boj medzi dobrom a zlom neskončil

■ REGIONPRESS: Máme k dispozícii slobodu 
slova, prejavu, vierovyznania, voľného pohybu, 
či slobodu podnikania. Môžeme chodiť do školy aj 
do kostola, cestovať, podnikať, čítať knihy podľa 
vlastného výberu, protestovať proti klimatickým 
zmenám, aj zhromaždiť sa na námestí. 
O slobode sa však málo hovorí, ak ju vnímame 
ako nevyhnutnosť rešpektovať isté normy, zákony. 
Ako by sme mali narábať so slovom sloboda?

■ Tomáš Valášek: „Citlivo a  s  empatiou. Slovo 
sloboda sa stalo tak trochu synonymom pre 
ľahostajnosť a  bezcitnosť. Ako keby znamenalo 
hlavne slobodu nezaujímať sa o osudy iných, tých 
menej šťastných či privilegovaných. To je veľmi krutá 
a veľmi obmedzená interpretácia. Ozajstný význam 
slova je aj sloboda konať veľkodušne, postarať 
sa o  blížneho svojho. Rok 1989 bol aj nádejou, 
že keď sa zbavíme strachu a  núdze, budeme viac 
tolerantní, viac chápaví.Čiastočne sa to naplnilo - 
stovky občianskych združení stavajú detské ihriská, 
čistia lesy či nosia jedlo bezdomovcom. Ale príliš 
často vidno zbytočnú, skoro náhodnú ľahostajnosť 
voči osudom iných. Či vo forme chodníkov a domov 
neprístupných pre tých, čo sa pohybujú na vozíku, 
alebo vo forme lenivého, nezdvorilého správania 
k  dlhodobo chorým či seniorom. Odsúdiť tých 
menej šťastných na podštandardnú existenciu – to 
nie je sloboda. To je krutosť.“

■ REGIONPRESS: November 89 znamenal 
nadobudnutie občianskych a ľudských práv a 
prepojenie so slobodným svetom. Toto je však 
spojené s trvalou zodpovednosťou, zasadzovaním 
sa o to, aby zostali zachované. Zodpovedný občan 
– aký je to občan?

■ Tomáš Valášek: „Pre mňa je to ten, ktorý 
nestratí záujem o vec verejnú a optimizmus, že veci 
sa dajú zmeniť k  lepšiemu. Rovnako aj ten,  ktorý 
má trpezlivosť a  morálnu silu nepodľahnúť 
pokušeniu korupcie či totalitárnej ideológie. Život 
v slobodnej spoločnosti je o niečo komplikovanejší 
ako v  totalite. Kým sme nemali slobodu výberu, 
v  mnohom sa nám žilo pohodlne. Nebolo treba 
sa rozhodovať medzi politickými stranami, 
možnosťami – a  niesť následky zlých rozhodnutí. 
Žiaden politik nesklamal naše očakávania, lebo 
nič dobrého sme od nich nečakali. Demokracia je 
oslobodzujúca a  sloboda je úžasne motivujúca, 
ale vyžadujú si väčšie osobné nasadenie. A  tým 
skutočne zodpovedným aktom je nikdy nestratiť 
elán a  kultivovať túto spoločnosť a  vlasť, či 
rozumnou politickou voľbou, či občianskym 
aktivizmom.

■ REGIONPRESS: Zápas o demokraciu je 
neustály a nikdy nekončiaci sa proces, v kto-

rom zohráva kľúčovú úlohu práve občianska 
spoločnosť a aktívny občan, ktorý svojich 
politikov kontroluje a upozorňuje na chyby a 
prešľapy. Voličská účasť však často hovorí skôr 
o pasivite k veciam verejným. Čo s tým?

■ Tomáš Valášek: Pasivita je pochopiteľnou 
reakciou na cynizmus a  korupciu ľudí aktuálne 
pri moci. Pochopiteľnou, ale škodíme ňou len sami 
sebe. Pasivita je presne to, v  čo táto vláda dúfa. 
Že slušní ľudia vzdajú nádej, že politici vedia byť 
nezištní. Že prijmú korupciu ako súčasť vládnutia. 
Nemusí to tak byť a  nie je to tak. Netreba chodiť 
ďaleko, do Švajčiarska či Singapúru po príklady. 
Už  v  susednom Poľsku by bolo nemysliteľné, aby 
bola korupcia tak hlboko zakorenená v politickom 
priestore, ako je to u nás.

■  REGIONPRESS: Mať rôzne názory a vedieť sa 
navzájom rešpektovať, slušne žiť, hľadať svoje 
vlastné šťastie a dopriať ostatným nájsť to svoje. 
Toto akoby nám  chýbalo. Slušnosť sa vníma skôr 
ako slabosť. Aj politika sa vulgarizuje, je akási 
viac „silová“ ako pragmatická. To zrejme nie je 
dobrý trend.

■ Tomáš Valášek: Vulgarizácia politiky vie 
v  konečnom dôsledku potopiť demokraciu. Lebo 
demokratické spoločnosti robia pokrok trpezlivým 
budovaním zhody na zmene medzi rôznymi 
politickými stranami a  názormi. To sa dá len 
vtedy, ak sa tieto správajú k  sebe ako rivali. Keď 
sa nezhodnú, tak slušne. Ak sa totiž raz stanú 
nepriateľmi a  začnú po sebe brechať, priestor na 
kompromis mizne. Spoločnosť ustrnie. 

Ale som optimista. Nezdieľam pocit, že sme 
odsúdení na čoraz vulgárnejšiu diskusiu. Keď 
pozerám na prieskumy verejnej mienky, vidím 

v  prvej trojke dve strany demokratickej opozície, 
ktoré cielene vedú slušnú kampaň. Paradoxne, 
aj fašistom sa darí sčasti preto, lebo sa snažia 
svoje extrémne názory podávať kultivovane. Tie 
vulgarizmy sú nástrojom najmä časti SMERu 
a  niektorých menších opozičných strán. Mnohé 
z  tých najväčších úspešne vsadili na slušnosť 
a voliči to odmeňujú podporou. Dalo by sa povedať, 
že vulgárnosť je nástrojom slabých a  tých, čo sa 
cítia ohrození.

■ REGIONPRESS: V súvislosti s Novembrom 
89 sa často používa slovo zlyhanie. Ak nastalo 
zlyhanie, v čom teda?

■   Tomáš Valášek:  Neviem, či by som použil 
slovo zlyhanie. Možno podcenenie moci zla. 
Neuvedomili sme si, že strach, nenávisť a korupcia 
spájajú rovnako – možno ešte dôkladnejšie – ako 
sloboda či láska k  blížnemu svojmu. Novembrom 
1989 sa boj medzi dobrom a  zlom neskončil. Len 
sa posunul z  roviny konfl iktu medzi autoritami 
a  disentom do roviny zápasu medzi viacerými 
ideológiami. Tí, ktorí čakali, že tento večný boj sa 
novembrom skončí, sú asi sklamaní. Ale boj dobra 
a zla je tak starý ako ľudstvo.

■  REGIONPRESS: Do ďalšej desiatky rokov, na 
čo by sa Slovensko malo zamerať? Kde má svoje 
priority, respektíve, malo by ich mať? Aká je naša 
vízia demokracie?

■   Tomáš Valášek:  „Prvoradé musí byť obnovenie 
dôvery občanov v  štát a  základnú spravodlivosť. 
Lebo všetky ostatné výzvy sa riešia ľahšie, keď 
verejnosť dôveruje, že politici konajú nezištne 
a  vo verejnom záujme. To nepôjde bez zlepšenia 
zdravotnej starostlivosti. Ľudia často nechcú od 
vlády veľa, ale to, aby za svoje dane boli ošetrení 
načas, kvalitne a  zdvorilo, to je absolútnym 
minimom. Čaká nás ozdravenie školstva, pretože 
bez lepšej schopnosti myslieť za seba, kriticky 
posudzovať rôzne konšpiračné bludy na sociálnych 
sieťach, nezastavíme radikalizáciu politickej 
scény. Vo vzťahu k  Európe a svetu treba začať 
systematickejšie presadzovať slovenské záujmy za 
hranicami. Nebyť len za obľúbených, ale pretvárať 
„naše“ inštitúcie ako EÚ či NATO tak, aby nám 
lepšie pomohli modernizovať ekonomiku či obrániť 
našu suverenitu. 
Tomášovi Valáškovi za odpovede ďakuje 
šéfredaktor Ivan Brožík.

Kto je Tomáš Valášek
Tomáš Valášek je riaditeľom eu-
rópskych operácií Carnegie nadácie 
pre medzinárodný mier a  bývalým 
veľvyslancom Slovenskej republiky
pri NATO.

rokov SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii 6NOVEMBER  89 

„Kde ste boli, čo ste robili, aký postoj ste zaujali“ - to sú bežné otázky, ktoré sa teraz vo zvýšenej miere v súvislosti 
s výročím Novembra 89 zjavujú vo verejnom priestore. Vhodnejšie by však asi bolo pripomenúť si niektoré slová, 

pojmy, ktoré by v nás mali rezonovať. O ich výklad REGIONPRESS požiadal uznávaného diplomata, Tomáša Valáška.

■ Tomáš Valášek s bývalým generálnym 
    tajomníkom NATO Anders Fogh Rasmussenom. 

SLOBODA

ZODPOVEDNOSŤ

SLUŠNOSŤ

ZLYHANIE

VÝZVA

ZÁPAS
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Trnavčan Vlado Chrapčiak si zau-
mienil zdolať jeden z najnáročnej-
ších trailov sveta známy ako Paci-
fic Crest Trail. Ide o vysokohorskú 
trasu, ktorá vedie po hrebeňoch 
hôr a tiahne sa z Mexika cez tri štá-
ty USA až do Kanady.

Odvážny muž putoval divočinou spo-
lu s ďalšími hikermi, len s batohom na 
chrbte celých 183 dní. Prekonať musel 
sneh, zhoreniská, veľké lávové polia, 
neutíchajúce niekoľkodňové dažde a 
nevyhol sa ani stretnutiu s hadmi či 
medveďmi. Svoju cestu dlhú 4282 kilo-
metrov začal na hranici USA-Mexiko 18. 
marca tohto roka a skončil v Manning 
parku v Kanade 16. septembra. Skoro 
celú trasu prešiel pešo, pre vysoký sneh 
vynechal len časť High Sierry. Namiesto 
toho bol v Yosemite Valley, kde vyšiel na 
Half Dome a spravil nástup na cestu The 
Nose na El Cap. Svojim pozoruhodným 
výkonom sa stal Vlado len druhým Slo-
vákom, ktorému sa podarilo zvládnuť 
túto náročnú cestu.

Inšpiroval ho článok aj film
Je to asi päť rokov, čo sa Vladimírovi 

do rúk dostal český časopis, v ktorom 
ho upútal článok o Pacific Crest Trail. 
Vtedy však ešte chodil do práce a pol-
ročnú dovolenku si nemohol dovoliť. 
„Idea skúsiť si túto cestu na vlastnej 
koži však vo mne neustále tlela. Asi 
poslednou kvapkou bol film natočený 
podľa predlohy Cheryl Strayed Divoči-
na. Vtedy som sa začal vážne zaoberať 
myšlienkou, že cestu podniknem,“ 
spomína Vladimír. Nastalo obdobie vy-
hľadávania informácií na internete, kde  

získal aj mapy a popisy jednotlivých 
úsekov trasy či prihlasovací formulár. 
„Na cestu sa nemôžete vybrať kedy sa 
vám zachce. Sú dané presné termíny a 
na každý z nich pustia maximálne 50 
ľudí,“ vysvetľuje.

Príprava na cestu
Odchod do penzie urýchlil Vladimí-

rovo rozhodnutie vydať sa na vytúženú 
Pacific Crest Trail. Ako rodák z Liptov-
ského Mikuláša sa turistike venuje od 
detstva. Priviedol ho k nej otec, rovnako 

ako k láske k horám či horolezectvu. A 
hoci už roky žije v Trnave, turistike zo-
stal verný. Je členom Klubu slovenských 
turistov a pôsobí tiež v horolezeckom 
oddieli Skoba a po horách chodí už 
viac ako 55 rokov. Aj to všetko rozhodlo 
o tom, že príprave na pol roka trvajúcu 
cestu nevenoval príliš veľa času. „Keďže 
som bol donedávna zamestnaný, pod-
nikal som zvyčajne kratšie, najviac tak 
týždňové trasy. A tak som si v rámci prí-
pravy na Pacific Crest Trail vyskúšal troj-
týždňový pochod. Šiel som z Kremenca 
čo je najvýchodnejší bod Slovenskej re-
publiky, pokračoval som na Dukliansky 
priesmyk, tam som sa napojil na Cestu 
hrdinov SNP a išiel ďalej až na Kráľovu 
hoľu,“ popisuje. Po skončení tohto po-
chodu uveril, že výpravu v Spojených 
štátoch zvládne.

Kráčal pol roka divočinou
Vladimír sa do divokej prírody vydal 

zo Slovenska sám. Pacific Crest Trail 
je však veľmi populárna a navštevuje 
ju každoročne veľa ľudí, takže o spo-
ločnosť nebola núdza. Jeho cesta sa 
začala na hranici USA-Mexiko. Viedla 
popri Mohavskej púšti, po hrebeňoch 
hôr. „Dorazil som k Yosemitom a v High 
Sierra bolo ešte niekoľko metrov snehu. 
Pred brodením sa v hlbokom snehu 

som uprednostnil radšej splniť si ďalší 
sen – žulové steny v Yosemite Valley a 
tak som sa tam vydal. Je to chýrna žu-
lová skalnatá oblasť obľúbená najmä 
u horolezcov. Ja som urobil výstup na 
Half Dome a spravil nástup na cestu 
The Nose na El Cap. Bolo to v období, 
keď sa topil sneh a vodopády, ktoré som 
tam videl boli vďaka tomu prekrásne. 
Po týždni, som sa pri nádhernom jaze-
re Tahoe opäť napojil na vytýčenú trasu 
Pacific Crest Trail a pokračoval hustými 
lesmi severnej Kalifornie. Bolo tam veľ-
ké množstvo jelenej zveri, ktorú som 
musel aj od stanu odháňať. Ďalej som 
prešiel Lassen Volcanic National Park, 
čo je vulkanický národný park a záro-
veň je jednou z mála oblastí na svete, 
kde možno nájsť všetky štyri typy sopiek 
- zásuvnú dómu, štít, škvárový kužeľ a 
stratovulkán. Dominantou parku je Las-
sen Peak, najväčšia sopka na kopci na 
svete. V tých miestach žije veľa medve-
ďov, a ten, na ktorého som tam natrafil, 
mi bol skutočne blízko. Našťastie ma 
ignoroval a venoval sa svojmu obedu, 
tak som si ho mohol aj pokojne obzrieť 
aj odfotiť,“ rozpráva Vlado.

Čakali ho lávové polia
Cestu po Kalifornii vystriedala zhru-

ba mesiac trvajúca púť po štáte Oregon. 

Zažil neopakovateľný pocit slobody a voľnosti 
Kráčal divočinou len s batohom na chrbte

Štart na hranici USA - Mexico

Krajina okolo Mohavskej púšte
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Trnavčan Vlado Chrapčiak si zau-
mienil zdolať jeden z najnáročnej-
ších trailov sveta známy ako Paci-
fic Crest Trail. Ide o vysokohorskú 
trasu, ktorá vedie po hrebeňoch 
hôr a tiahne sa z Mexika cez tri štá-
ty USA až do Kanady.

Odvážny muž putoval divočinou spo-
lu s ďalšími hikermi, len s batohom na 
chrbte celých 183 dní. Prekonať musel 
sneh, zhoreniská, veľké lávové polia, 
neutíchajúce niekoľkodňové dažde a 
nevyhol sa ani stretnutiu s hadmi či 
medveďmi. Svoju cestu dlhú 4282 kilo-
metrov začal na hranici USA-Mexiko 18. 
marca tohto roka a skončil v Manning 
parku v Kanade 16. septembra. Skoro 
celú trasu prešiel pešo, pre vysoký sneh 
vynechal len časť High Sierry. Namiesto 
toho bol v Yosemite Valley, kde vyšiel na 
Half Dome a spravil nástup na cestu The 
Nose na El Cap. Svojim pozoruhodným 
výkonom sa stal Vlado len druhým Slo-
vákom, ktorému sa podarilo zvládnuť 
túto náročnú cestu.

Inšpiroval ho článok aj film
Je to asi päť rokov, čo sa Vladimírovi 

do rúk dostal český časopis, v ktorom 
ho upútal článok o Pacific Crest Trail. 
Vtedy však ešte chodil do práce a pol-
ročnú dovolenku si nemohol dovoliť. 
„Idea skúsiť si túto cestu na vlastnej 
koži však vo mne neustále tlela. Asi 
poslednou kvapkou bol film natočený 
podľa predlohy Cheryl Strayed Divoči-
na. Vtedy som sa začal vážne zaoberať 
myšlienkou, že cestu podniknem,“ 
spomína Vladimír. Nastalo obdobie vy-
hľadávania informácií na internete, kde  

získal aj mapy a popisy jednotlivých 
úsekov trasy či prihlasovací formulár. 
„Na cestu sa nemôžete vybrať kedy sa 
vám zachce. Sú dané presné termíny a 
na každý z nich pustia maximálne 50 
ľudí,“ vysvetľuje.

Príprava na cestu
Odchod do penzie urýchlil Vladimí-

rovo rozhodnutie vydať sa na vytúženú 
Pacific Crest Trail. Ako rodák z Liptov-
ského Mikuláša sa turistike venuje od 
detstva. Priviedol ho k nej otec, rovnako 

ako k láske k horám či horolezectvu. A 
hoci už roky žije v Trnave, turistike zo-
stal verný. Je členom Klubu slovenských 
turistov a pôsobí tiež v horolezeckom 
oddieli Skoba a po horách chodí už 
viac ako 55 rokov. Aj to všetko rozhodlo 
o tom, že príprave na pol roka trvajúcu 
cestu nevenoval príliš veľa času. „Keďže 
som bol donedávna zamestnaný, pod-
nikal som zvyčajne kratšie, najviac tak 
týždňové trasy. A tak som si v rámci prí-
pravy na Pacific Crest Trail vyskúšal troj-
týždňový pochod. Šiel som z Kremenca 
čo je najvýchodnejší bod Slovenskej re-
publiky, pokračoval som na Dukliansky 
priesmyk, tam som sa napojil na Cestu 
hrdinov SNP a išiel ďalej až na Kráľovu 
hoľu,“ popisuje. Po skončení tohto po-
chodu uveril, že výpravu v Spojených 
štátoch zvládne.

Kráčal pol roka divočinou
Vladimír sa do divokej prírody vydal 

zo Slovenska sám. Pacific Crest Trail 
je však veľmi populárna a navštevuje 
ju každoročne veľa ľudí, takže o spo-
ločnosť nebola núdza. Jeho cesta sa 
začala na hranici USA-Mexiko. Viedla 
popri Mohavskej púšti, po hrebeňoch 
hôr. „Dorazil som k Yosemitom a v High 
Sierra bolo ešte niekoľko metrov snehu. 
Pred brodením sa v hlbokom snehu 

som uprednostnil radšej splniť si ďalší 
sen – žulové steny v Yosemite Valley a 
tak som sa tam vydal. Je to chýrna žu-
lová skalnatá oblasť obľúbená najmä 
u horolezcov. Ja som urobil výstup na 
Half Dome a spravil nástup na cestu 
The Nose na El Cap. Bolo to v období, 
keď sa topil sneh a vodopády, ktoré som 
tam videl boli vďaka tomu prekrásne. 
Po týždni, som sa pri nádhernom jaze-
re Tahoe opäť napojil na vytýčenú trasu 
Pacific Crest Trail a pokračoval hustými 
lesmi severnej Kalifornie. Bolo tam veľ-
ké množstvo jelenej zveri, ktorú som 
musel aj od stanu odháňať. Ďalej som 
prešiel Lassen Volcanic National Park, 
čo je vulkanický národný park a záro-
veň je jednou z mála oblastí na svete, 
kde možno nájsť všetky štyri typy sopiek 
- zásuvnú dómu, štít, škvárový kužeľ a 
stratovulkán. Dominantou parku je Las-
sen Peak, najväčšia sopka na kopci na 
svete. V tých miestach žije veľa medve-
ďov, a ten, na ktorého som tam natrafil, 
mi bol skutočne blízko. Našťastie ma 
ignoroval a venoval sa svojmu obedu, 
tak som si ho mohol aj pokojne obzrieť 
aj odfotiť,“ rozpráva Vlado.

Čakali ho lávové polia
Cestu po Kalifornii vystriedala zhru-

ba mesiac trvajúca púť po štáte Oregon. 

Zažil neopakovateľný pocit slobody a voľnosti 
Kráčal divočinou len s batohom na chrbte
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Vladimíra uchvátili prekrásne jazerá, 
pri ktorých táboril a v ich vodách na-
chádzal aj príjemné osvieženie. Chod-
ník ďalej viedol tesne okolo fascinujú-
cich horských štítov Three Sisters, čo 
sú vlastne tri sopky v okolí ktorých sa 
rozprestierajú obrovské lávové polia aj 
veľké plochy spálených lesov. „Išiel som 
tým územím niekoľko dní a bol som celý 
čierny od lávového prachu a popola“, 
zaspomína dobrodruh. Ďalšie dni sme-
rovali jeho kroky okolo sopky Mount 
Hood, ktorá je svojou výškou 3 426 met-
rov zároveň najvyššou horou Oregonu. 
Na jej južnej strane sa nachádza chýrna 
horská chata Timberline Lodge, ktorú 
v roku 1937 otváral americký prezident 
Roosevelt a filmári tam natáčali horor 

podľa predlohy Stephema Kinga, v kto-
rom hlavnú postavu stvárnil legendárny 
Jack Nicholson. Odvtedy tam vyrástlo 
veľké lyžiarske stredisko. „Medzi účast-
níkmi Pacific Crest Trail je chata veľmi 
obľúbená pre bohaté raňajky, ktoré tam 
návštevníkom ponúkajú. Každý môže 
zjesť, koľko sa doňho vojde,“ povie s 
úsmevom.

Washington priniesol 
požiare aj dlhotrvajúce dažde

Kým od marca, kedy Vladimír vyra-
zil na cestu až do konca augusta mal 
šťastie na pekné počasie, tak po prícho-
de do štátu Washington, nastala rapíd-
na zmena. „Pršalo mnoho dní takmer 
bez prestávky. A čo bolo ešte horšie, 
nepodarilo sa mi vyhnúť sa požiarom. 
Prvý z nich som síce obišiel ale ďalšie 
tri ma čakali pred kanadskou hranicou. 
Napokon som sa rozhodol vynechať 
posledných asi 160 kilometrov, obišiel 
som toto územie a do Manning parku v 
Kanade, kde sa mala moja púť skončiť 
som sa vrátil späť ale z kanadskej stra-

ny a svoju cestu som tam 16. septembra 
úspešne zavŕšil,“ povie spokojne.

Spával v stane a pil
z horských prameňov

Vlado vstával vždy zavčas rána a líhal 

si okolo siedmej večer. Denne prešiel 
25 až 30 kilometrov a na nohách bol od 
osem do jedenásť hodín. Na chrbte no-
sil batoh vážiaci od 16 - 26 kilogramov. 
„Jeho váha sa menila podľa toho, či 
som práve doplnil zásoby jedla a koľ-
ko som niesol vody. Väčšinou som pil 
vodu priamo z horských prameňov, ale 

boli miesta, kde voda nebola, napríklad 
oblasť Mohavskej púšte a vtedy som jej 
niesol v batohu aj štyri litre. Okrem toho 
som tam mal stan, spacák a najnutnej-
šie oblečenie. Neskôr, keď som stretával 
ďalších účastníkov pochodu, som zistil, 
že nosím najväčší batoh. Keď som sa 
zastavil v jednom meste doplniť zásoby, 
objavil som tam športový obchod. Na-
kúpil som si v ňom ultraľahkú výstroj a 
vymenil batoh, stan aj obaly na obleče-
nie,“ hovorí Vlado.

V meste si vždy oddýchol,
doplnil zásoby aj opral

Celých šesť mesiacov prežil na suchej 
strave. Jedol zväčša chlieb, suché salá-
my, syry, energetické tyčinky a rozličné 
zmesi orechov. Hlad však nepociťoval. 
Zásoby dopĺňal každé tri až šesť dní 
podľa možností trasy. „Chodník vedie 
divočinou, no na niektorých miestach 
križuje cesty, ktoré vedú do miest vzdia-

lených 15 aj 20 kilometrov. Tam sa dá z 
chodníka odpojiť, zájsť do mesta a po-
tom sa vrátiť na rovnaké miesto a po-
kračovať ďalej. Na týchto križovatkách 
nám veľmi pomáhali aj dobrovoľníci, 
ktorých nazývajú anjeli. Autom nás 
odtiaľ zviezli do mesta a na druhý deň 
zasa odviezli späť. Niekedy ma necha-
li u seba doma prenocovať, inokedy 
som sa na jednu noc ubytoval v hoteli 
či hosteli. Deň v meste som vždy veno-
val najmä oddychu, ale stihol som si aj 
oprať všetko oblečenie a doplniť zásoby 
jedla, prípadne vody.

Dosiahol po čom túžil
Počas svojej púte schudol Vlado o tri 

dierky na opasku, teda asi 15 kíl. Ako 
však hovorí, zvládol ju úplne v pohode a 
dosiahol, po čom túžil. Overil si, že takú 
dlhú trasu dokáže prejsť, mohol sa ko-
chať prekrásnou prírodou a zažiť neopí-
sateľný a neopakovateľný pocit voľnosti 
a slobody. „Do budúcna už nič také veľ-
ké neplánujem, ale s kamarátmi z Klubu 
slovenských turistov by sme o rok chceli 
ísť na dva – tri týždne na Aljašku a vy-
dať sa po stopách zlatokopov,“ uzatvára 
svoje rozprávanie odvážny muž.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ
foto: archív Vladimíra Chrapčiaka

Vodopád v Yosemite Valley

Medveď v Lassen Volcanic NP

Mirror lake vo Washingtone

Krajina vo Washingtone

Radosť na hranici USA - Kanada
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