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Týždenne do 33 870 domácností

OPRAVÍM
VÁŠ
POČÍTAČ

MILÍ KLIENTI,
ĎAKUJEME VÁM ZA VAŠU
PRIAZEŇ V ROKU 2019.
ŽELÁME VÁM RADOSTNÉ A POŽEHNANÉ
VIANOCE A VEĽA ZDRAVIA V NOVOM ROKU 2020!!!

predajné miesto:

CK Rebeka,
PARTIZÁNSKA 45

0915 154 585
NON-STOP

info
www.ckrebeka.sk

V SEZÓNE 2020 PONÚKAME

CHORVÁTSKO – PODSTRANA, KTORÉ JE UŽ V PREDAJI.

š

Prein talovanie Windows

V MESIACI MÁJ PRIPRAVUJEME DUBAJ!!!

č

Pre istenie a opravy

85_0837

0903 539 712
BARDEJOV

0948 948 888

61_0251

GOLDEN TAXI

Vi
ne
V k
až b
p

85_0028

Aj u Vás doma

85_0085

TEŠÍME SA NA VÁS!
DANIEL ČUPA – BUS TRANS A SYLVIA ČUPOVÁ,
KLÁŠTORSKÁ 12, BARDEJOV WWW.BUSTRANS.SK
info: + 421 911 784 888

PÍLENIE A OREZÁVANIE
RIZIKOVÝCH STROMOV
Kontakt: 0915 926 755

QUAMP

TEŠÍME SA
NA VAŠU NÁVŠTEVU

STÖCKLOVÁ 19, BJ

Predám
O
LI
PA VOVÉ DREV
0918 241 336

61-0278

DONÁŠKA V EKO OBALOCH
OBJEDNÁVKY: 054 472 77 77

85_0757

MENU NA NAŠOM FB
61_0065

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

61_0010

61_0141

ohrozujúcich majetok a zdravie. S postupným
spúšťaním. Ponúkame orez orechov.

0918 031 117

61_0299

PONUKA
NOVÝCH
HORSKÝCH
BICYKLOV
A FAT BIKE

PREČÍTAJTE SI

ZADNÚ
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031190175

85_0790

STRANU

INZERCIA

2

ARMYSHOP

- BARDEJOV
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ARMYSHOP
BARDEJOV

Slovenská 5
pri SŠ J. Henischa

PO - PIA: 9:00 - 12:00/13:00 - 16:15
SLOVENSKÁ 5 /SŠ J. HENISCHA, BARDEJOV

Prajeme Vám
príjemné a pohodové
prežitie sviatočných
dní a úspešný nový rok!

MASKÁČE - RUKSAKY
DOPLNKY
OUTDOOROVÉ
OBLEČENIE A OBUV
TEPLÉ OBLEČENIE
A OBUV PRE POĽOVNÍKOV,
RYBÁROV A DOMÁCICH
MAJSTROV

armyvypredaj

www.armyvypredaj.sk

(PENTAGON - HELIKON-TEX-VOJ. ORIGINÁLY)

V PONUKE AJ
DARČEKOVÉ POUKAŽKY!

61_0312

Tešíme sa na Vás
aj v novom roku 2020.

PONÚKAME VÁM MÄSOVÉ VÝROBKY VYSOKEJ
KVALITY Z VLASTNEJ VÝROBY POD ZNAČKOU

NAŠE
DOMÁCE

ŠTEFÁNIKOVA 2986, BARDEJOV
( BUDOVA BAMOS PRI AUTOSALÓNE KIA)

0918 847 001, 054 472 32 67

VÝBEROVÁ ŠUNKA

GAZDOVSKÁ SLANINA

GAZDOVSKÁ KRKOVIČKA

GAZD. SUROVÁ KLOBÁSA

bj19-51_strana-

ĎALEJ V PONUKE:
TRADIČNÁ ŠOVDRA
SVIATOČNÁ KLOBÁSA
GAZDOVSKÉ ÚD. KARÉ
GAZDOVSKÁ KLOBÁSA
A INÉ ...

85_0842

Telefón
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SLUŽBY, INZERCIA

BARDEJOVSKO
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Skvelé bonusy v hodnote a 2 122 €
Uite si zimu naplno. Vyuite špeciálnu ponuku na naše najpopulárnejšie SUV.
Získate výhody, ktoré oceníte nielen na snehu. Limitovaná akcia platí na prvých
150 ks Vitara a 150 ks SX4 S-Cross. Vybrať si môete štvorkolku s pohonom
všetkých štyroch kolies AllGrip aj dvojkolku.

49-0123
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STAVBA, SLUŽBY, DOMÁCNOSŤ
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BARDEJOVSKO

Chcete si
podať
inzerát?

SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO

redakcia:

InzercIa

Jaroslav Geci
0905 719 137
Mgr. Daniela Lazurová 0907 727 206
Distribúcia:
Jaroslav Geci
0905 719 137
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTrIBúcIa (33.870 domácností)
Mestá-obce (každý týždeň):

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

Pra
p
s
Nový 

Príklad:
RP BJ12 Predám kočík,
0987 654 321.

Váš 
Slovenčina naša
Nie je
tomu tak, ale je to tak.

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Slovenčina naša

Nie je to moc dobré,
ale je to veľmi dobré.
Nie merať si horúčku,
ale merať si teplotu.

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

0907 727 206
TEPOVANIE
ČISTENIE

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

západné Slovensko
Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
nitriansko
novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
zlatomoravsko

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
Ge
HU
Ke
KS
SL
MI
PP
PO
Sn

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

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

0917 969 466

85_0541

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Šťastné a veselé
sviatky plné pohody
a lásky, šťastný Nový
rok 2020

AKCI

OVÉ

PREDAJ CENY
PALIVOVÉHO
DREVA
- ŠTIEPANÁ
METROVICA
- ZVYŠKY PO ŤAŽBE
- UKLÁDANÉ
NA PALETE (1x1)

Vám praje kolektív firmy

0944 704 101

,

,

Duklianska 1, 085 01 Bardejov,
tel./fax: 054/ 488 16 68,
mobil.: 0905 568 263, 0907 046

bj19-51_strana-
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BV
Bz
DS
Ga
Hc
KM
LV
Ma
nr
nz
PK
Pn
Sc
Se
TO
Tn
TT
zM

Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich
novinách, BJ zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

aj u vás doma

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

4

MONTÁŽ
STREŠNÝCH
SNEHOÝCH
ZÁBRAN
0905 480 575

85_0789

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

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

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

61_0045

Stöcklova 20
BarDeJOV
bardejovsko@regionpress.sk

61-0265
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POLITICKÁ INZERCIA

BARDEJOVSKO

DOMÁCNOSŤ, STAVBA,
GASTRO,GASTRO
SLUŽBY

ako v
plat ako 2500 zamestnancov dohromady, ktorých
chce vyhodiť na dlažbu. Nech si platy zreálni
manažment, nie robotníci. Ak vedia nájsť peniaze

pre seba, musia nájsť peniaze aj pre zamestnancov.
Podobne chceme zvýšiť materský príspevok
na úroveň predchádzajúcej mzdy matky a rodičovský
príspevok a úroveň priemernej mesačnej mzdy.
Kde na to všetko chcete vziať?
Ale peňazí je dosť. Stačí nekradnúť, lepšie vyberať
dane a spravodlivejšie rozdeliť spoločné bohatstvo.
Na korupciu odtečú zo Slovenska štyri miliardy
ročne. Máme najhorší výber DPH v Európe. Šialene
zbrojíme. Toto sa musí skončiť. Je to aj o nás,
že im to dovolíme. Namiesto toho, aby sa ľudia
vzbúrili, pokorne prijímajú svoj údel ako také
hoviadka idúce na porážku. V médiách sa riešia
úplne hlúposti, ale vôbec sa nevedú diskusie o tom,
aká by mala byť úroveň miezd, aby ľudia nežili
v strachu o budúcnosť, aby si vedeli zaplatiť
každodenné výdavky. Tento systém je prehnitý.
Čo to konkrétne znamená?
Znamená to, že koreňom našich problémov nie je
Haščák, Fico alebo Kočner, ale kapitalizmus.
V roku 1989 ho chceli len tri percentá ľudí. Dnes tie
tri percentá držia túto spoločnosť v hrsti, ovládajú ju
politicky, hospodársky, sociálne, environmentálne
i mravne devastujúcim spôsobom. Ak nezmeníme
logiku ekonomických vzťahov, nepohneme sa
z miesta. Korupcia, rozkrádanie a drancovanie
zdrojov bude pokračovať. Obávam sa však, že inak
ako revolúciou to nepôjde. Ak teda chceme obnoviť
a sfunkčniť demokraciu.
To znie veľmi radikálne,
neobávate sa, že si tým odplašíte
umiernených voličov?
Ale táto doba si vyžaduje zásadné radikálne riešenia.
Naša krajina a planéta už nie je v stave, že by mohla
hrať o čas a odkladať nevyhnutné opatrenia. Veď sa
pozrite na tých opozičných politikov. Oni nemajú ani
potuchy, ako urobiť poriadok s
Pripomínajú vystrašené decká, ktoré sa bijú do pŕs,
ako zajtra zbijú tých veľkých chlapcov, čo im vzali
loptu, ale v skutočnosti iba dúfajú, že si nejaká
moci. Navrhli síce Pente pristrihnúť krídelká,
ale na zásadnú systémovú zmenu – zrušenie
zdravotných poisťovní a vyhnanie biznisu
zo zdravotníctva – si netrúfnu.
A už vôbec sa nedotknú nastupujúcej digitálnej
oligarchie, s ktorou sa dokonca bez hanby stretávajú
za bieleho dňa na verejnosti. Viete si predstaviť,
ako by vyvádzala opozícia a s ňou spriaznené médiá,
keby sa Fico stretol v kaviarni s Haščákom? Ale keď
sa stretne Kiska so Zajacom, nehanebne nás kŕmia

bj19-51_strana-
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rozprávkami, že oni sú tí dobrí, že za to nič nechcú.
V tomto štáte nie sú určené ani základné pravidlá,
za ktorých sa smie stretávať politik s podnikateľom,
tak na čo sa tu hráme?
Dnes nikto nemá odvahu povedať, že systém
je prehnitý a prehrávame všetci. Oligarchia je príliš
silná. Legislatíva, ktorá im trošku skomplikuje aktivity,
jej nemôže ublížiť. Proste sa to naučia robiť inak.
Znova si kúpia nejakých ľudí bez morálneho
kompasu, znova si prerozdelia sféry vplyvu, znova
začnú diktovať podmienky voleným orgánom.
Prídu nové kauzy, nové škandály, noví gauneri.
Takto to nezastavíme. A nie som si istý, či to ľudia
ako pán Beblavý, Kiska či Truban vôbec chcú
úprimne zastaviť.
Často hovoríte o potrebe hľadania
alternatívy voči kapitalizmu.
Čo si pod tým predstavujete?
Určite nie návrat k direktívnemu riadeniu minulého
režimu. Nepriaznivé dopady kapitalizmu chceme
prekonávať rozširovaním netrhového sektora:
vytváraním podmienok pre úverové zväzy, družstvá,
neziskové banky, opensourceové softwarové projekty,
subvencované kultúrne projekty.
V prvom rade však chceme nahradiť kapitalizmus
demokratickým zriadením, v ktorom má verejný
záujem prednosť pred súkromným ziskom. Úlohou
ľavice nie je robiť charitu pre chudobných a rozdávať
im drobné, ale programovo znižovať nerovnosti.
Iba tak vytvoríme systém, v ktorom oligarchovia
nebudú mať šancu ovládať svet.
Presadiť výraznejšie progresívne zdanenie, obmedziť
množstvo peňazí vo volebných kampaniach, vyhnať
biznis z verejných služieb – to je cesta, ktorá
posilňuje demokraciu. Koristnícky kapitalizmus
nie je cestou k ľudskej dôstojnosti, ochromuje našu
ľudskosť, zvyšuje sebectvo a ničí planétu. Tí, ktorí
držia v rukách moc, sa ju napokon budú snažiť
udržať aj za cenu fašistických metód, ako sme
to videli v Čile. Takže naším cieľom je poraziť
kapitalizmus a zabrániť fašizmu. To sú spojené
nádoby.

25

37-0255

V čom sa Socialisti.sk odlišujú
od iných politických strán a hnutí?
Netvárime sa, že žijeme v demokracii a neopíjame
ľudí rožkom. Tvrdíme, že tento systém nie je vládou
ľudu, ale vládou bohatých, že nepestuje kultúru
mieru, ale vojny, že sa neusiluje o udržateľný život
pre všetkých, ale o nekonečný zisk pre vyvolených.
My sme neprišli hrať divadlo, zapchať ľuďom ústa
omrvinkami a nahradiť jednu zločineckú skupinu
druhou. Prišli sme zmeniť systém. A chceme,
aby ľudia konečne pochopili, že majú nárok na viac,
než dostávajú.
Táto vláda však tiež tvrdí,
že buduje a chráni sociálny štát...
Tomuto hovoríte sociálny štát?! Keď ľudia čoraz
viac doplácajú na lieky, mladí ľudia nemajú kde
bývať, dôchodcovia sotva vyžijú, robotníci hrdlačia
tak, že máme najviac nadčasov a nočných smien
v Európe a vláda zvyšuje ceny energií pre
domácnosti? A skromný slovenský človek je ešte
vďačný, že mu nezoberú aj to posledné.
Ako to chcete zmeniť?
Jednoduchou zmenou priorít tohto štátu. Žijeme
v spoločnosti, ktorú opustila predstava o lepšom
živote pre všetkých. Namiesto nej sme si nechali
vnútiť argumentáciu, že keď pracujúci ľudia,
dôchodcovia alebo mamičky na materskej pýtajú
viac, sú nezodpovední, lebo ekonomika to vraj
neunesie. Počuli ste, že by sa takto argumentovalo
v prípade nákupu stíhačiek? Alebo zvyšovania
poslaneckých platov o vyše tisíc eur? Alebo
mnohonásobne predražených štátnych zákaziek?
Nie, naďalej nás balamutia. My máme momentálne
jediný konkrétny cieľ: dobehnúť Európu v zbrojení.
Ale to je choré. My ju chceme dobiehať
vo vzdelávaní, kvalitnej zdravotnej starostlivosti,
výdavkoch na vedu, výskum, životné prostredie
a kultúru. Poviem vám konkrétny príklad. Táto vláda
vyhodila dve miliardy eur za predražené stíhačky.
Za to by sme mohli postaviť 40 000 bytov pre mladé
rodiny. Škrtneme tieto nezmyselné nákupy zbraní.
Výrazne zlepšíme životnú úroveň ľudí. Zvýšime
minimálnu mzdu na 800 eur a zavedieme minimálny
dôchodok vo výške 500 eur. Zavedieme nulovú DPH
na potraviny, lieky a knihy. Dôchodcom zabezpečíme
bezplatný prístup k liekom. Zavedieme mzdový strop
na úrovni maximálneho platu desaťnásobku
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Zdravie cez Vianoce

VYROBENÉ
V BARDEJOVE
DOŽIVOTNÁ
ZÁRUKA

na mieru
schodíšť,
krbov, fasád• dlažby
• žulové stoly • žulové
kvetináče • kuchynské
pracovné dosky
• parapety.
• obklady

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Pri predložení
konkurenčnej ponuky
u nás dostanete
nižšiu cenu
VYSOKÁ KVALITA,
KRÁTKA DOBA DODANIA,
BEZKONKURENČNÁ CENA!

Grafický návrh zdarma, gravírovaná fotografia za polovicu, prírodné materiály z celého sveta

Štefánikova 2763,Bardejov, smer Poprad, stakas@stakas.sk, www.stakas.sk, Kontakty: 0903 848 414 - 0918 560 393

3 IZBOVÝ DOM 36 000 EUR

JM carpentry, s.r.o.
ULTRA NÍZKOENERGETICKÉ DOMY
MONTOVANÉ DREVOSTAVBY
MODULOVÉ a MOBILNÉ DOMY

Iba od nás závisí, či
prežijeme sviatky v pohode a zdraví. A také
vám ich zo srdca želám.

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

AKCIA

• pomníky

61_0067

znížiť množstvo cukru o tretinu ale
neraz aj o polovicu. Ak by bol koláč
niekomu málo sladký, pocukrenie na
povrchu nahradí 100 g cukru v ceste.
Miesto cukru možno na prípravu použiť med. Hladkú bielu múku všade, kde
sa len trochu dá, nahradiť špaldovou
alebo celozrnnou, či už úplne, alebo
v pomere 1:1. Nepoužívať umelé margaríny, radšej maslo, alebo kvalitný
rastlinný olej.
Alkohol - 3 jednotky u muža, 2 jednotky pre ženy (1 jednotka = 250 ml
pohár piva, 100ml vína alebo 30 ml
destilátu) (1 jednotka = 10 g čistého alkoholu)
Diabetici: Vyhýbať sa sladkému
vo veľkom množstve, ak áno, radšej
uprednostniť ovocie ako klasické koláče. Častejšie si kontrolovať glykémiu
glukomerom, podľa výsledkov event.
upraviť liečbu, dávku inzulínu. Jednoznačne treba dbať na dostatok pohybu.
Hypertonici – nesoliť pri príprave
jedla, ale až keď je hotové.

DREVENÉ CHATY
STRECHY A TESÁRSKE PRÁCE
PREDAJ STREŠNÝCH KRYTÍN priamo od výrobcu
www.tesarstvojm.webnode.sk

0908 658 910

85_0711

Súčasná podoba štedrých Vianoc
je novodobým javom a postupne sa
dostatok a štedrosť žiaľ stále viac a
viac prehlbuje.
Z toho však býva aj veľa zdravotných problémov – z množstva stravy,
z jej zloženia a z veľkej konzumácie
alkoholu. Na štedré Vianoce sa treba
aj pripraviť. Ten, kto dodržiava pôst má
výhodu – pred Vianocami dochádza k
úľave pre tráviaci trakt, k akejsi očiste,
či detoxikácii, metabolické deje v organizme dostali úľavu a oddych, dochádza aj k zmenšeniu objemu žalúdka.
Takže na následné štedré najedenie sa
(nie prejedenie) môže metabolizmus
byť viac pripravený, oddýchnutý a na
druhej strane aj prirodzene človek nezje enormné množstvo, lebo sa rýchlejšie zasýti .
Treba rátať, že pocit sýtosti nasleduje až 15-20 min. po poslednom
súste. Preto jeme pomaly na spôsob
Francúzov, Talianov, sústrediť sa radšej na spoločnosť pri jedle. Po veľkom
prejedení sú následne časté hnačkovité
ochorenia. Jeme radšej častejšie, dajme
priestor, aby sa metabolizmus vysporiadal aj s inou, ako bežnou skladbou
stravy.
Množstvo tuku – pozor hlavne
u ľudí s ochorením podžalúdkovej žľazy alebo žlčníka – či už chronickou
pankreatitídou alebo s prekonaním
akútnej pankreatitídy v minulosti.
Cukor – v každom recepte možno

FLEXIBILITA

KRBY-KACHLE-KOMÍNY teplo Vášho domova

RÝCHLOSŤ

Dakujeme obchodným partnerom
a klientom za spoluprácu v roku
2019

KVALITA
KREATIVITA

bj19-51_strana-

m

ai

l

0901 716 757, 0905 716 757
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Bardejovská Zábava 13
085 01, Bardejov
www.kozuby-vano.sk
www.stylkozvan.sk
vano.kozuby@gmail.com

61_0095

w

w

w

Krásne vianoce a štastný Nový rok

7
7

SLUŽBY, DOMÁCNOSŤ

BARDEJOVSKO

DOMÁCNOSŤ, STAVBA,
GASTRO,GASTRO
SLUŽBY

Kolektív ﬁrmy
Slovak Parcel Service
Vám praje príjemné
prežitie Vianočných
sviatkov a šťastný
nový rok
2020

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

EMAIL: unikovbq@mail.t-com.sk

Aku-skrutkovač GSR
18V-21

napätie akumulátora: 18 V, typ
akumulátora: Li-ion,
max. krútiaci moment: 21/55
Nm, voľnobežné otáčky
(1.stupeň/2.stupeň) max.:
0–480/0–1.800 min-1,
počet napätie akumulátorov: 2x
GBA 2,0 Ah akupack
vrátane nabíjačky AL1820 CV
v taške

149,90 €
199,90 €
Sada kľúčov, 94 dielna

z chróm vanádiovej ocele, orechy 1/4’’ 4-13mm,
1/2’’ 10-32mm,
vrátane predĺžení, univerzálnych kĺbov,bit
nástavcov a imbusových
kľúčov 3 diel., rýchle odblokovanie náradia
jedným tlačidlom.
59,90

Duklianska 14,
Bardejov

44,90 €

85_0845

85_0346

AKCIOVÁ PONUKA

€

Ďakujeme Vám za Vašu priazeň,
ktorú ste nám prejavovali počas
celého roka. Našich zákazníkov si
skutočne vážime a je našou
snahou stále sa zlepšovať. Veríme,
že našu podporu a snahu cítite.
Dovoľte nám zaželať Vám v tomto
sviatočnom období krásne sviatky
plné šťastia a spokojnosti v kruhu
svojich blízkych a

v Novom roku 2020

SKnábytok

Váš NÁBYTOK KVOKAČKA

www.sknabytok.sk - email:sknabytok@sknabytok.sk

bj19-51_strana-
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61_0313

naplnenie všetkých
Vašich snov a predstáv.

Giraltovce: OD Jednota,
Bardejov: Komenského 2756 „ABečko“
054 474 4036, 0903 653 703
054/ 732 2724, 0910 956 204

DOMÁCNOSŤ, KULTÚRA, STAVBA, SLUŽBY

8
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www.PALI-TRANSPORT.sk

Otváracie hodiny: Kontakt:
Adresa predajne:
Tel.: 054/486 18 60
Duklianska 3516, Bardejov PO - PI: 9.00 - 17.00
SO: 9.00 - 12.00
smer Bard. Kúpele
trudon@trudon.sk
www.trudon.sk
linky MHD č. 1,3,12

preprava na letiská

Vianoce čisté a biele
ako sneh, v živote
len radosť, zdravie a
smiech. Silvestrovskú
náladu po celý rok,
šťastie nech
sprevádza Váš krok.

LÍČENIE - OBOČIE
MIHALNICE

NAJVÄČŠIA PREDAJNÁ PLOCHA NÁBYTKU

NECHTOVÝ
DIZAJN

V BARDEJOVE - 1200 m 2

85_0844

+421 903 385 843
KAŽDÝ NOVÝ
ZÁKLAZNÍK

-20%

NA NECHTY

AEROGRAFIA
striekanie nechtov

KIARA SKY

NECHTOVÝ SALÓN BOĎA

Dlhý rad 16, BJ

HĽADANIE VODY

0905 186 889, www.kopaniestudni.com

bj19-51_strana-
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61_0200

PREDAJ PALIVOVÉHO DREVA

Darčekové poukážky

STUDNÍ do 13 m
VŔTANIE STUDNÍ

Zemné výkopové práce

0915 857 329

STROJOVÉ KOPANIE

85-0052

na objednávku

61_0258

0915 157 647

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

PEDIKÚRA
MANIKÚRA

61_0314

Veterná 3719, Bardejov

výpočtová technika
registračné pokladne
software
E - shop
61_0248

www.zahradygregorjana.sk

61_0308

ŽIVÉ VIANOČNÉ
STROMČEKY

REZANÉ AJ
V KVETINÁČI.
TEL.: 0904 521 503
0048 796 44 12 34

BardComp s.r.o.
Hurbanova 22
Bardejov

MASÁŽE,
AKUPRESÚRA,
REFLEXNÁ
TERAPIA,
SHIATSU-JAPONSKÁ
TERAPIA

61-0002

POĽSKÁ FIRMA IZA
PREDÁVA PRED OD LIDL V BJ

0905 719 137 - 0907 727 206
Zemné výkopové práce

Prajeme požehnané Vianoce a šťastný celý nový rok 2020

61-0283

Na autobusovej stanici, vstup pri fornetách. 0948 165 226

61_0207

BEZ POCITU PÁLENIA - metóda

AUTO - MOTO

9

61_0315

BARDEJOVSKO

bj19-51_strana-
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ZAMESTNANIE
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PRIJMEME

Skladník

(Nemecko)

o
esačne Brutt

2200 EUR/m

Mäsiar
3000 EUR/mesačne Brutto
(Rakúsko)

PSS SVIDNÍK, a.s. hľaDá
ŠIKOVNÝCh KOlegOV Na POzÍCIe:

Mäsiar-pomocník

(Rakúsko)

0903 431 350

zVáRaČ TIg

85_0834

2400 EUR/mesačne Br
utto

 znalosť čítania strojárskych výkresov,
 základný kurz zvárania Z-T3 alebo certifikát podľa STN EN ISO 9606-1(141),
 zváranie dielcov z antikorovej ocele,
 mzda na hlavný pracovný pomer: 3,60 € - 8 € / hod., podľa úkolu.

ObSluha VŕTaČKy
 SŠ vzdelanie technického zamerania,

ČIASTOČNÝ UVÄZOK

 prax v odbore vítaná,

61_0293
61-0003

3 € / hod + ohodnotenie
podľa skusenosti /praxe/

 znalosť čítania strojárskej výkresovej dokumentácie a tabuliek,
 3,60€/hod. (úkolová mzda - podľa výkonnosti a zručnosti).

Ponúkame
práce pre

Výhody a benefity pre zamestnancov PSS SVIDNÍK, a.s.
 možnosť ubytovania a stravovania v areáli firmy,
 možnosť pracovať na živnosť,
 jednozmenná prevádzka,
 úhrada faktúr/mzdy načas,
 preplácanie cestovného pri dochádzaní,
 možnosť pracovať nadčasy.

Plat od 1400 € v čistom
Dopravu a ubytovanie
hradí firma

0907 944 837

Ponúkame prácu pre
partiu TESÁROV - živnostníkov

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

na stavbu parkovacieho domu
(práca celý rok, aj v zime)
85_0003

Upozornenie: Prihlásením sa na pozíciu uchádzač súhlasí s tým, že poskytnuté osobné údaje budú spracúvané v našej organizácii výlučne pre potreby evidencie
uchádzačov o zamestnanie po dobu 3 rokov a následne budú zlikvidované. Nevyžiadané dokumenty likvidujeme skartovaním. V prípade žiadosti o ukončenie spracúvania
pred uvedeným termínom, nám to písomne oznámte.

0907 944 837
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€/m2

Kvalitné
VIZITKY
200 ks za 14 €
0,070 € / ks

Týždenníky siete REGIONPRESS sú
prvým regionálnym médiom, ktoré na
základe zmluvy s UPSVAR zabezpečia
pre svojich inzerentov splnenie všeobecných zákonných povinností.

OZVITE SA NÁM
JAROSLAV GECI
geci@regionpress.sk
0905 719 137
MGR. DANIELA LAZUROVÁ
lazurova@regionpress.sk
0907 727 206

bj19-51_strana-

za 33 €
1000 ks / ks
0,033 €

Technická špecifikácia:
300 g vizitkový papier
rozmer 9 x 5 cm
tlač - hárkový offset
jednostranná plnofarebná tlač
Všetky ceny sú uvádzané
bez 20% DPH

400 ks za 24 €
0,060 € / ks

Redakcia novín

Bardejovsko

0905 719 137

0905 719 137 - 0907 727 206
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61_0257

Pre viac info nás kontaktujte: www.pss-svidnik.sk
info@pss-svidnik.sk
+421 54 78 62 338

TESÁROV

ZAMESTNANIE

BARDEJOVSKO
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Spoločnosť BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s.
so sídlom 086 31 Bardejovské Kúpele
príjme do pracovného pomeru do hotela
ALEXANDER **** na pozíciu

HOTELOVÝ MANAŽÉR
(riadenie stravovacej a ubytovacej prevádzky hotela v kategórii ****)

Mzda: zmluvná mzda
Kvalifikačný predpoklad: Vysokoškolské vzdelanie so
zameraním na cestovný ruch, hotelový manažment
Ostatné požiadavky:
- organizačné schopnosti pre riadenie rôznorodých činností
- znalosť minimálne jedného cudzieho jazyka
- aspoň 5-ročná prax v odbore (gastronómia)
- znalosť niektorého z hotelových a reštauračných
systémov vítaná!
- asertívne a flexibilné správanie
Predpokladaný nástup: 1.2.2020
Svoje žiadosti o zamestnanie zasielajte do 10.01.2020
na adresu:
BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s.
oddelenie riadenia
ľudských zdrojov
086 31 Bardejovské Kúpele
email:
Elena.Romanova@kupele-bj.sk,
hudakova@kupele-bj.sk

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

MAKOS, a.s.,
Prijme do pracovného pomeru

SKLADNÍK
V MRAZÁKU

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

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

85_0008

mzda 624,- EUR + príplatky

61_0020

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

- manipulácia s vysokozdvižným vozíkom
- Príjem , výdaj a uskladnenie mäsa a mäsových výrobkov
- Skladová evidencia
- Hrubá mzda 520 €
- Kontrola zostatkov skladu
+ osobné hodnotenie do výšky 350 €

61-0310

61_0316

Bližšie informácie:: tel.054/4774252, 4774245
alebo osobne na Riaditeľstve spoločnosti BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s.

VIDOSA S.R.O.
PRÍJME MUŽOV DO NEMECKA
- SKLADNÍK ...........9,96 EUR
- VZV, RETRAK ...........9,96 EUR
TURNUSOVÁ PRÁCA

61_0089

INFORMÁCIE NA TEL. Č.:

0948 443 426 - 0948 464 487
0949 231 273 - renewal.adz@gmail.com

bj19-51_strana-
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NÁSTUP IHNEĎ

POLITIKA

12
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NAJLEPŠIA KANDIDÁTKA

OBYČAJNÍ ĽUDIA A NEZÁVISLÉ OSOBNOSTI (OĽANO), NOVA,
KRESŤANSKÁ ÚNIA (KÚ), ZMENA ZDOLA
Kandidátka príbehov, skutočných a čestných ľudí. Spojili sme všetkých, ktorí chcú zo
Slovenska fungujúcu, prosperujúcu, spravodlivú, čestnú a bezpečnú krajinu. Nezáleží na tom,
odkiaľ pochádzajú, akej sú národnosti či vierovyznania. Máme spoločný cieľ - žiť v krajine,
kde zákon platí pre každého rovnako, kde deti dostanú dobré vzdelanie a chorí kvalitnú
zdravotnú starostlivosť, kde rodiny budú môcť zo svojich detí vychovať slušných ľudí, kde
bude každý môcť rozvíjať svoj talent, kde sa na uliciach budeme cítiť bezpečene a kde štát
pomôže postaviť sa na kolená, každému, kto sa ocitne v núdzi.

11

PREDSTAVUJEME VÁM PRVÚ DESIATKU NAŠEJ KANDIDÁTKY
1. Mária Šofranko

2. Jaroslav Naď

Pred mesiacom sa mi narodil vnúčik a nie
je mi jedno, v akej krajine bude môj vnuk
vyrastať, do akej školy bude chodiť, aká pani
učiteľka ho bude učiť či aká lekárka sa o neho
bude starať. Nie som politička, som obyčajná
žena z východu, ktorá chce pre našu krajinu
urobiť niečo viac.

Stojím pevne za svojím slovom a nebudem sa
báť robiť svoju prácu poctivo a zodpovedne.
Budem robiť všetko preto, aby sa všetkým
ľuďom v tejto krajine žilo lepšie.

3. Lukáš Kyselica

4. Anna Záborská

Chcem, aby sme vytvorili potrebné zákony
pre boj s organizovanou kriminalitou
ekonomického charakteru. Musí tu byť niekto,
kto bude hájiť aj záujmy policajtov, ktorí stoja
na strane pravdy.

Na našej spoločnej kandidátke je devätnásť
zástupcov strany Kresťanská únia. Sú to všetko
poctiví, čestní a angažovaní kresťania, ktorí sa
tiež chcú postaviť na stranu dobra.

5. Michal Šipoš

6. Karol Kučera

Rovnako, ako sme priniesli zmenu do Starej
Ľubovne, kde transparentne staviame cesty
a obnovujeme spoločný majetok, chcem
zmenu priniesť aj na Slovensko. Verím, že vo
februári spoločne zmenu prinesieme a ľudia
nám v tom pomôžu.

Žiaľ, politika sa dnes robí len v prospech
niektorých jednotlivcov a nie je to služba
ľuďom. 20 rokov som reprezentoval Slovensko
vo svete a rád by som aj naďalej reprezentoval
čestné a spravodlivé Slovensko. Vo svete, ale
aj u nás doma.

7. Jozef Pročko

8. Ján Mičovský

Chcem presvedčiť nevoličov a povedať im:
Vidíte, kto vás tu okráda. Tak to zmeňte a
voľte. Nemusíte voliť mňa, voľte slušných ľudí,
veď ich kandiduje dostatok.

Nad Slovenskom visia dva veľké a ťaživé mraky.
Tým prvým sú klimatické zmeny, ktoré sú už
tu a my lesníci na ne máme odpoveď. Druhý
mrak je ešte mrazivejší - je ním všadeprítomná
korupcia. Tento tím vie čo je potrebné urobiť a
má na to odhodlanie.

9. Anna Remiášová

10. Kristián Čekovský

V srdci cítim, že každý jeden človek tohto
národa má právo na slušný život, že mladí ľudia
majú právo na radosť. Starším, ožobračeným
dôchodcom chcem pomôcť, aby sa dokázali
v pravú chvíľu správne rozhodnúť

Informácie, ktoré vychádzajú v posledných
dňoch dokazujú, na aké dno nás stiahli
najvyšší predstavitelia nášho štátu. Budeme
potrebovať naozaj všetky ruky a nohy na to,
aby sme sa vyhrabali z tohto dna.

aktivista v boji proti hazardu
Stará Ľubovňa

herec, moderátor, podnikateľ
Halič

občianska aktivistka
Bratislava

lekárka
Bojnice

šéftréner Národného tenisového centra
Bratislava

lesník, ochranár
Humenné

novinár
Bratislava

Prajeme vám požehnané a pokojné prežitie Vianoc a v roku 2020 čestnú, slušnú a zodpovednú vládu.
Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511- Dodávateľ: CAMPAIGNS s.r.o., Štefana Moyzesa 1577/22, 034 01 Ružomberok, IČO: 47016671 / regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417
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Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

bývalý šéf vyšetrovacieho tímu Gorila
Nové Zámky

bezpečnostný analytik
Hrubá Borša

031190175

predagogička a občianska aktivistka
Spišská Nová Ves

Č. 51 / 20. DECEMBER 2019 / 23. ROČNÍK

BARDEJOVSKO
SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO
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Týždenne do 33 870 domácností

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

PREPRAVA NÁBYTKU
SŤAHOVANIE
DODÁVKOU DO 3,5 T

Speedy Pizza-Bardejov

0944 940 777
85_0680

Kompletná ponuka na www.speedypizza.sk

speedy pizza-bardejov

KLASICKÁ MASÁŽ
REFLEXNÁ MASÁŽ
LYMFODRENÁŽNA MASÁŽ
ODBORNÉ PORADENSTVO
085 01 Bardejov

Viac ako 250 kusov oblekov na sklade

OBLEKOVÉ ŠTÚDIO
kcia
ViaŠAnTYočNnA áPREaDAJ
85_0058
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NASSALÓN
v cene p

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

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

85_0393

Tel.:

U nás možná platba KARTOU PRIAMO U DONAŠKÁRA

85_0788

Sme aj na FB:

NOVOOTVORENÁ PREDAJŇA

www.topnaradie.sk
Kompresory, pneumaticke náradie
Kovoobrábacie stroje
Zariadenie dielní
Zdvíhacia technika

Zváranie
Dom Dielňa Záhrada
Nabíjačky autobatérií
Ohrievače

Ručné náradie
Spracovanie palivového dreva
Stavebné stroje
Záhradná technika

Ťačevska 43 MEDIC PARK, BJ
BJzel19-51 strana- 1

85_0841

Čerpadlá a vodárne
Čistiaca technika
Drevoobrábacie stroje
Elektrocentrály

REDAKČNÉ SLOVO / POLITICKÁ INZERCIA / SLUŽBY
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Janovce, Kľušov, Kobyly, Kochanovce,
Komárov, Koprivnica, Kružlov, Kurima,
Kurov, Lenartov, Lopúchov, Lukavica,
Lukov, Malcov, Marhaň, Mokroluh,
Nižný Tvarožec, Osikov, Nižné Raslavice, Vyšné Raslavice, Richvald, Rokytov,
Smilno, Snakov, Stebník, Stuľany, Sveržov, Šarišské Čierne, Šiba, Tarnov, Tročany, Vaniškovce, Vyšná Voľa, Zborov,
Zlaté, Bokša, Sitník, Stropkov, Breznica,
Duplín, Chotča, Nižná Olšava, Tisinec,
Svidník, Cernina, Dubová, Giraltovce,
Hrabovčík, Kapišová, Kračúnovce,
Kuková, Kurimka, Ladomirová, Lúčka,
Nižný Mirošov, Nižný Orlík, Stročín, Šarišský Štiavnik, Vyšný Mirošov, Vyšný
Orlík, Železník, Želmanovce,
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

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

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
nitriansko
novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
zlatomoravsko

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
Ge
HU
Ke
KS
SL
MI
PP
PO
Sn

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Neobyčajne obyčajné dni
Nedávno som sa pristavil v obchode
pri vyložených vianočných pozdravoch. Bolo pri nich prázdno, až na
jednu výnimku, pani v zrelom striebornom veku. Vyberala si, aj keď, výber bol slabý. Vianočné pohľadnice
už takmer nedostať, tie obálkové pozdravy s napísaným textom sú o dosť
drahšie a hlavne – text, ktorý obsahujú, je často neosobný až hlúpy.
„Vy ešte posielate ručne písané želania“ - pýtam sa a hneď aj s úsmevom
dostávam odpoveď - „celý môj život. Ja
iba píšem. Rukou, od srdca.“
Takže, píšem aj ja od srdca, hoci
cez počítač a tlačiareň: „Pekné, pokojné a šťastné sviatky vám, milí čitatelia!“
No, šťastné asi každý nemá, ale dá sa
vybrať, aspoň pokojné. Tiché. Vlastne
asi také majú byť – tiché, až do Štefana.
Nuž ale – v rukách máte práve naše
posledné vydanie roka 2019. A tak sa
už pozeráme aj na ten ďalší, dvadsiaty.
Na Silvestra sa to ešte dá, aj do Troch
kráľov, veď sú to sviatky, ale potom nastane zas každodenný boj. Áno, boj. A

tak vám, vážení čitatelia, za všetkých
kolegov želám iba víťazstvá v bojoch s
prípadnými chorobami. Ale aj víťazstvá
v bojoch o spravodlivejšiu spoločnosť, o
to, aby v politike bolo viac poctivosti a
čo najmenej osobných záujmov jednotlivcov. Vybojujme si náš štát, nie štát,
ktorý si uzurpovali oligarchovia a ich
politické slúžky. Štát, ktorý by slúžil
nám – veď si ho na to platíme. A čoraz
viac si ho platíme. Tak nech sa aj stará
o nás čoraz viac. Vybojujme si politiku
a politikov, ktorí myslia na nás a konajú
za nás a nedajme šancu tým, ktorí myslia iba na seba. Všetko sebe, pre seba. A
naše vzdelanie, naše zdravie, náš životný štandard, to je pre nich nič.
Iba obťažovanie.
Takže – všetko dobré vám, vážení čitatelia.
Uvidíme sa opäť v
druhom januárovom týždni.
S pozdravom

V našej ponuke nájdete aj stavebno stolársku
výrobu, výstavbu striech a pod.

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

www.kudak.sk

Nie ísť pre mlieko, ale ísť po Slovenčina naša
mlieko. Nie je pravdou, že, ale je pravda, že.

Tel.: +421 918 228 906
Email: kudak@kudak.sk

NOVÁ BETONÁREŇ

VIANOČNÝ KONCERT BARDEJOV

v Bardejove ( RAMBET s.r.o. )

VÝROBA A PREDAJ
VŠETKÝCH DRUHOV
BETÓNOVEJ ZMESI.
Rozvoz domiešavačmi a betón pumpou do 25m
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PRIEMYSELNÁ 3811/34 BJ,
Email: rambetsro@gmail.com
Tel.: 0905 560 879

Účinkujúci:
Ľudová hudba STANA BALÁŽA &

S
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U

KRASOTKY & MICHAL SMETANKA

CIMBALOVÁ HUDBA PRIMÁŠ
STROPKOVIANI
JOŽKO JOŽKA
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2 2 . DEC EMBER O 1 9 .0 0
ŠPORTOVÁ HALA MIER, BARDEJOV
Predpredaj Lístkov: TIK BARDEJOV, DOLINA, HMCOMP
moderuje: Michal Iľkanin
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Slovenčina naša

Východné Slovensko

REKLAMNÍ A MEDIÁLNI
PARTNERI
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85_0783

SALWO S.R.O.

PARTNERI

.......

HLAVNÍ PARTNERI

.......

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

Kvalita na prvom mieste
Zaoberáme sa drevárskou výrobou. Vyrábame
drevené domy a rekreačné zrubové chaty. Ponúkame
drevostavby od malých záhradných chatiek až po
veľké celoročne obývateľné domy a chaty. Hlavným
stavebným prvkom je zrubový masív s rovným prierezom ale vyrábame aj sendvičové stavby.

85_0274

SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO

61_0162

BARDEJOVSKO

Najčítanejšie regionálne noviny

Nie hosťka, ale hostka.
Nie hrať šachy, ale hrať šach.
Nie chleba, ale chlieb.
Nie ísť na záhradu, ale ísť do záhrady.

DOMÁCNOSŤ, GASTRO

BARDEJOVSKO

KOLLÁROVCI

3

NOVOROČNÝ KONCERT
TIK BARDEJOV
V CENE LÍSTKA TOMBOLA

SPAKGROUP
S.R.O

85_0698

Stavebná spoločnosť

Usporiadateľ: TP partners s.r.o., Dlhý rad 1433/30 085 01 Bardejov, IČO 47946687, DIČDPH: SK 2024149424

PREDPREDAJ VSTUPENIEK
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Trestný čin, priestupok a správny delikt

ńǫʋȩŔȥɽȇŖɽŔɭȶȇˊʽơȥʠǿơɢȶȟȶƃǫȥŔǿ࢚
ɽȍŔŹʁǭȟǠơȥƎǫȇơɢȶʽŔȥˋȟࡲʠɭŔǿöơȍǫǌŔ
ʠȇŖ˖ŔȍȶƎʽŔǠʠȥŔȥŖȟơɽʋǫŔƃǠɢȶʽɭŔ˙࢚
ƎơŖȥŔʠƃǫŔȇŔŔ¡Ŕɭʋǫȥˊʠʁȥǭɭȶʽơǿࡲ
¡ŖȟơʽˋŹȶɭȥʡȇŔȥƎǫƎŖʋȇʠʽơȒȟǫɽǫȍȥƢ
ȟơȥŖŔȶɽȶŹȥȶɽʋǫ˖ƃơȍƢǠȶòȍȶʽơȥɽȇŔࡲ
0ŔȇŖȥŖɽƎȼȍơ˙ǫʋˋɭȶȇ
ࠁࠈࡲǉơŹɭʠŖɭŔࠁ߿ࠁ߿ȥŖɽƆŔȇŔǿʡƎȼȍơ˙ǫʋƢ
ɢŔɭȍŔȟơȥʋȥƢ ʽȶȒŹˊࡲ ĪơȒȇˋȟ ɭǫ˖ǫȇȶȟ
ǿơ˙ơŹʠƎʡƃʠʽȍŖƎʠɽŔɢȶȇʡɽǫ˖ȶɽʋŔʽǫʍ
òȟơɭ ɽ ȶʋȍơŹȶʽƃŔȟǫ Ŕ qŔɭŔŹǫȥȶȟࡲ
òȟơɭ˖ŔࠀࠁɭȶȇȶʽɢɭǫȟȶƃǫȥơʠɭȶŹǫȍȥǫƆ
ɢɭơȒʠƎǭȟˊɽȍǫŔȍơȥȥŔɽơŹŔࡲȇŹˊ˖ȶ࢚
ɽʋŔʽȶʽŔȍƑŔȍʁǫʠʽȍŖƎʠ˖ȥŔȟơȥŔȍȶŹˊʋȶ
˙ơɽŔȥơ˖ŹŔʽǭȟơȟŔǉǫơȶȍǫǌŔɭƃǠȶʽǫŔ
ŹʠƎʡƑŔȍơǿ˖ŔɭŖŹŔʍȥŔʁʋŖʋơࡲ
¥Ŕ˖ŖʽơɭȟǫƎȶʽȶȒʋơ
˖Ŕ˙ơȍŔʍĪŖȟɢɭǭǿơȟȥƢ
ɽʽǫŔʋȇˊࡲĪơɽơȍƢĪǫŔ࢚
ȥȶƃơŔʁʍŔɽʋȥˋȥȶʽˋ
ɭȶȇࠁ߿ࠁ߿ࡲĪơɭǭȟ˙ơɽŔ
ĪŖȟʽʁơʋȇˋȟŔȍơŔǿ
ȥŖȟʽɽʋɭŔȥơŁč7|
ŹʠƎơƎŔɭǫʍŔɽɢȶȍʠ
˖ȟơȥǭȟơȥŔʁʠȇɭŔǿǫȥʠࡲ
Īʁơʋƃǫɽǫ˖Ŕɽȍʡ˙ǫȟơ
˙ǫʍȥŔȍơɢʁȶȟ
òȍȶʽơȥɽȇʠࡲ

Právna úprava vymedzujúca trestný
čin je obsiahnutá v Trestnom zákone.
Celé trestné právo je založené na zásade Nullum crimen sine lege (Žiaden
trestný čin bez zákona).
Z danej zásady vyplýva, že trestným
činom je len to, čo zákon za trestný čin
označí. Problematikou trestného činu
sa zaoberá trestné právo a problematika
správnych deliktov a priestupkov spadá
pod správne právo. Priestupok je definovaný v Zákone o priestupkoch ako
zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za
priestupok výslovne označený v zákone
o priestupkoch alebo v inom zákone, ak
nejde o iný správny delikt postihnuteľný
podľa osobitných právnych predpisov,
alebo o trestný čin.
Priestupky zároveň tvoria najrozsiahlejšiu skupinu správnych deliktov.
Správny delikt nie je v žiadnom právnom
predpise ucelene definovaný. Ide o početnú skupinu činov, ktoré majú spoločné,
že ide o protiprávne konanie, ktorého
znaky sú uvedené v zákone, za ktoré orgán verejnej správy, resp. správny orgán
ukladá sankcie ustanovené administratívno-právnou formou.
Správnymi deliktmi sú priestupky alebo iné správne delikty. Rozdielov
medzi priestupkami a trestnými činmi
je mnoho, ale najdôležitejšie spočívajú
v rozličnej závažnosti konania, v príslušnosti na rozhodovanie a v sankciách.
Asi najdôležitejšou odlišnosťou medzi

trestným činom a priestupkom z pohľadu
bežného občana sú sankcie. Vzhľadom
k tomu, že závažnosť trestných činov
je vyššia ako závažnosť priestupkov, aj
sankcie za trestné činy sú prísnejšie.
Trestný zákon stanovuje, že za trestné
činy môže súd páchateľovi uložiť tieto
tresty: trest odňatia slobody, trest domáceho väzenia, trest povinnej práce,
peňažný trest, trest prepadnutia majetku, trest prepadnutia veci, trest zákazu
činnosti, trest zákazu pobytu, trest zákazu účasti na verejných podujatiach, trest
straty čestných titulov a vyznamenaní,
trest straty vojenskej a inej hodnosti, trest
vyhostenia. Za priestupok možno uložiť
sankcie vo forme pokarhania, pokuty,
zákazu činnosti alebo prepadnutia veci.
Hranicou medzi priestupkom
a trestným činom je tzv. materiálny korektív, ktorý má zabezpečiť dodržiavanie zásady „ultima ratio“, čo znamená,
že prostriedky trestného práva sa majú
použiť až ako krajný prostriedok štátu
na ochranu určitým, trestným zákonom
vymedzeným spoločenským vzťahom, v
prípade, ak prostriedky iných právnych
odvetví sú neúčinné na ochranu takýchto vzťahov.

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

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

33-0041

Andrej Kiska, predseda strany ZA ĽUDÍ

33-00039

7ȶʽȶȒʋơ ȟǫ ȥŔǿɽȇȼɭ ɽŔ ȶŹ˖ɭǫơʍ ˖Ŕ
ɭȶȇȶȟɽȇʋȶɭˋȟɽŔɢɭŖʽơȍʡƆǫȟơࡲĪࢱɭơ࢚
˖ǫƎơȥʋɽȇˋƃǠ ʽȶȒŹŖƃǠ ɽȶȟ ɢȶƎɢȶɭȶʽŔȍ
Łʠ˖Ŕȥʠ 0Ŕɢʠʋȶʽʡࡲ ĪơȒȟǫ ȟŔ ɢȶʋơʁǫȍȶ
ǿơǿ ʽǭʍŔ˖ɽʋʽȶ Ŕ ȇȶȥʋǫȥʠǫʋŔ ȇʋȶɭŖ ȥŔ࢚
ɽʋŔȍŔࡲ
-ǠƃơȟʽʁŔȇƑŔȍơǿɢȶȟŖǠŔʍòȍȶʽơȥ࢚
ɽȇʠɢɭơʋȶɽȶȟ˖Ŕȍȶ˙ǫȍɽʋɭŔȥʠŁč7|ࡲ
áȶʋɭȶƃǠȟơɽǫŔƃȶƃǠɢŔʋɭǭȥŔʁŔɽʋɭŔȥŔ
ȟơƎ˖ǫ ȥŔǿɽǫȍȥơǿʁǫơ ȶɢȶ˖ǫƆȥƢ ɽʋɭŔȥˊ
ȇʋȶɭƢ ȟŔǿʡ ʁŔȥƃʠ ɢɭơʽ˖ǫŔʍ ˖ȶƎɢȶʽơƎ࢚
ȥȶɽʍ˖ŔȇɭŔǿǫȥʠࡲ
7Ŕȍ ɽȶȟ Ǝȶȇȶɢˊ ȥŔǿȍơɢʁǭƃǠ ȒʠƎǭ
ȇʋȶɭǭȥǫơɽʡȟŔɭȇơʋǫȥǌȶʽˋȟǫɢɭȶƎʠȇʋ࢚
ȟǫȥǫơɽʡʋȶƃơȍơŹɭǫʋˊ˖ʋơȍơʽǭ˖ǫơࡲĪࢱɢȶ࢚
ȍǫʋǫȇơȟʠɽǫŔŹˊʍȒʠƎǫŔȇʋȶɭǭʽơƎǫŔŔȇȶ
ȇȶȥȇɭƢʋȥơ ɢȶȟȼƃʍ ȥŔʁơǿ ȇɭŔǿǫȥơ ȥǫơ࢚
ȍơȥȇɭǫʋǫ˖ȶʽŔʍࡲáȶƎȒŔȟȥȶǠˋƃǠȥȶʽǫȥŖ࢚
ɭȶʽȟŖȟơȥŔǿȍơɢʁǫʠȇŔȥƎǫƎŖʋȇʠࡲ
ĪơɭȶȥǫȇŔèơȟǫʁȶʽŖ˖ŔƃǠɭŖȥǫȍŔȇɭŔ࢚
ǿǫȥơɽʋȶʽȇˊȟǫȍǫȷȥȶʽơʠɭʁʋŖʋʋŔȇȟȶ࢚
Ǡȶȍ ʽǫŔƃ ǫȥʽơɽʋȶʽŔʍ Ǝȶ ˖ƎɭŔʽȶʋȥǭƃʋʽŔ
Ɔǫ ʁȇȶȍɽʋʽŔࡲ ¡Ŗ ɢɭǫɢɭŔʽơȥʡ ɭơǉȶɭȟʠ
ɢȶȍǭƃǫơ ŔŹˊ ɽȟơ ȇȶȥơƆȥơ ȶƎɽʋɭǫǠȍǫ
ȶƆȥơɭȶʽɽȇʡȟŔ˪ʠࡲ¥ŔʽˋɽȍơƎȇˊĪȍŔƎŔ
ơƎơƃȇƢǠȶɽʋŔɭȶɽʋʠòɢǫʁɽȇƢǠȶqɭǠȶʽŔ
ɽŔ ƃǠȶƎǫŔ ɢȶ˖ơɭŔʍ ɭơɢȶɭʋƢɭǫ Ŕ ɢȶȍǫʋǫƃǫ
˖ ƃơȍƢǠȶ ɽʽơʋŔࡲ ŁŔȟơɽʋȥŔȍ ȇŔ˙ƎƢǠȶ
ʽࢱ ȶŹƃǫ Źơ˖ ȶǠȒŔƎʠ ȥŔ ǉŔɭŹʠ ɢȍơʋǫ Ȓʠ࢚
ƎǫŔ ȥơȟʠɽǫŔ ʠʋơȇŔʍ ˖Ŕ ɢɭŖƃȶʠࡲ ŔȥȇŔ
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Vymeníme neschopných
politikov za odborníkov

Krásne Vianoce
a šťastný nový rok ����

Najčítanejšie regionálne noviny

BJzel19-51 strana- 4

INZERCIA

BARDEJOVSKO

5

SPOJENÁ ŠKOLA JURAJA HENISCHA
Slovenská 5, 085 01 Bardejov
Organizačná zložka:

GYMNÁZIUM, Slovenská 5

4 - ročné štúdium všeobecné zameranie

V mimoškolskej oblasti ponúkame:
bohaté možnosti kultúrneho vyžitia v rámci rôznych študentských a spoločenských podujatí ,
vlastnú telocvičňu, ﬁtness telocvičňu a posilňovňu,
školskú jedáleň ,
prácu v školskom časopise, rádiu a televízii.
záujmovú činnosť v krúžkoch (folklórny, spevácko-tanečný, predmetové, technické),

Organizačná zložka:

S0Š POLYTECHNICKÁ oznamuje, že v budúcom školskom roku otvára
4-ročné študijné odbory

2679 K mechanik mechatronik, odborník v oblasti elektrotechniky, výpočtovej techniky, strojárstva, robotiky,

programovania a práce na číslicovo riadených výrobných strojoch, nastavovanie, opravy a údržby CNC strojov, výrobných strojov
a liniek.
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení odborník na obsluhu klasických obrábacích strojov a
zariadení, programovanie a obsluhu CNC strojov, obsluhu automatizovaných a poloautomatizovaných zariadení na zváranie,
programovanie a obsluhu priemyselných zváracích robotov.
2411 K mechanik nastavovač, odborník v oblasti obrábacích strojov, CNC strojov, ich nastavovaní a programovaní.

3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení, odborník v oblasti stavebníctva, v stavebných ﬁrmách vykonáva

inštalácie rozvodov ústredného vykurovania, plynu, kanalizácie a vody, vzduchotechniky, solárnych zariadení, tepelných
čerpadiel, vrátane ich opráv.
2697 K mechanik elektrotechnik, technik montážneho, prevádzkového a servisného charakteru v oblasti elektrických
strojov, prístrojov a zariadení, výroby elektrickej energie vonkajších a vnútorných elektrických rozvodov.

3-ročné učebné odbory

2487 H - autoopravár - 01 mechanik, - 02 elektrikár,

3678 H - inštalatér (kúrenie, voda, plyn),

Škola spolupracuje s 62 ﬁrmami a živnostníkmi, zabezpečuje reálnu prax pre našich žiakov formou praktického vyučovania na
zmluvných pracoviskách v strojárskych, elektrotechnických a stavebných odboroch, v ktorých vzdeláva.
Pri škole je zriadená ZVÁRAČSKÁ ŠKOLA, v ktorej naši žiaci môžu za symbolické ceny získať zváračský preukaz
na všetky metódy zvárania.

Nadstavbové štúdium

Pre našich absolventov 3-ročných učebných odborov ponúkame dvojročné nadstavbové denné maturitné štúdium v nadväznosti na výučný list:

3757 L dopravná prevádzka študijný odbor je určený pre absolventov trojročného učebného odboru autoopravár - mechanik, autoopravár - elektrikár.
3659 L stavebníctvo študijný odbor je určený pre absolventov trojročného učebného odboru inštalatér a montér suchých stavieb.

Pomaturitné štúdium

2 – ročné pomaturitné kvaliﬁkačné štúdium pre absolventov stredných škôl, gymnázií, stredných odborných škôl, bakalárskeho štúdia a vysokých škôl v odboroch:
• 2411 N mechanik nastavovač,
• 2682 N mechanik počítačových sietí,
• 2697 N mechanik elektrotechnik.
Jedná sa o kvaliﬁkačné štúdium, ktoré trvá dva roky. Absolvent získa výučný list a maturitné vysvedčenie z odborných predmetov.

www.ssjh.sk
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podpory
zverejnené
na stránke
www.
zelenadomacnostiam
.sk

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

PONÚKAME NA PREDAJ
SYPANÉ PALIVOVÉ DREVO:
štandardná dĺžka - 33 cm

tel.:

0903 710 749

- 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

8 9
0905 719 137 - 0907 727 206 S
8 9
4 5
7
U4
3
D9 6 4
5
6
O
8 3
7
4 6 7
K
7
2
8
U
2
85_0367

2 6
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ŠTIEPANÉ PALIVOVÉ
DREVO BUKOVÉ

CENA ZA 1PRMS / 38 EUR

BARDEJOVSKO

STAVBA, SLUŽBY
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Oslávte príchod nového roka správne podávaným šampanským

Silvestrovské nápoje a slané chuťovky
Už o pár dní tu máme koniec roka,
ku ktorému akosi neodmysliteľne
patria silvestrovské oslavy. No a
Silvester bez ohňostroja a najmä
bez slávnostného novoročného
prípitku si väčšina z nás ani nevie
predstaviť. Chýbať však nesmú tiež
slané chuťovky, ktorých nie je počas silvestrovskej noci nikdy dosť.

panské a následne džús. Zľahka premiešame a ozdobíme pomarančovou kôrou.

Sekt s čiernym pivom

Suroviny: sekt, čierne pivo
Postup: Do vysokého pohára nalejeme približne do dvoch tretín vychladený sekt a doplníme čiernym pivom.

Sekt s mangom

Podľa tradície si zvykneme na nový
Suroviny: 15 cl sektu, 4 cl mangového
rok pripíjať šampanským a mnohí mož- pyré, lístok bazalky na ozdobenie
no ani netušia, že v skutočnosti si priPostup: Do pohára nalejeme mangopíjajú sektom. Je tomu tak preto, lebo vé pyré, ktoré vytvoríme tak, že zmixuježiadne šumivé víno vyrobené mimo me ¼ manga. Doplníme ľadom a zalejeme sektom. Jemne premiešame lyžicou.
Vedeli ste, že...?
Ozdobíme lístkom bazalky.
-šampanské sa otvára tak, že fľašu
mierne nakloníme a zátku pomaly
Tipy na silvestrovské chuťovky
vytiahneme rukou tak, aby nelietala
No a aké by to bolo silvestrovské
po miestnosti. Súčasne nedochádza
popíjanie bez slaných chuťoviek, tie
k žiadnemu hlasnému buchnutiu,
jednoducho nesmú chýbať. Necháte sa
ale len k tichému zvuku
inšpirovať?
-na podávanie šampanského by sme
mali podľa znalcov používať väčšie
Slivky pečené v sušenej šunke
poháre v tvare tulipánu, ktoré by
Suroviny: 15 až 20 sušených sliviek,
sme však mali naplniť maximálne
7 až 10 plátkov sušenej šunky, špáradlá
do polovice
Postup: Sušené slivky zalejeme horúoblasť Champagne sa nemôže nazývať cou vodou a necháme v nej namočené
šampanským. Za objaviteľa šampanského vína je považovaný Don Perignon z
benediktínskeho opátstva v Hautvillers.
Už v 18. storočí sa šampanské stalo oficiálnym nápojom kráľovského dvora Ľudovíta XV. Tento chutný mok sa vyrába
dvojitou fermentáciou a jeho teplota pri
konzumácii by mala dosahovať teplotu
5 až 7 stupňov Celzia.

Silvestrovské miešané nápoje.
pokladieme na plech vystlaný papierom
na pečenie a pečieme v rúre vyhriatej na
180 stupňov približne 15 minút.

hrušky položíme plátok nivy. Hrušky
pokladieme na plech vystlaný papierom
na pečenie a pečieme v rúre vyhriatej na
200 stupňov približne 10 minút. Kým
sa hrušky pečú, posekáme na kúsky
Slimáky z lístkového cesta
Suroviny: lístkové cesto, paradajkový vlašské orechy a opečieme ich na supretlak, šunka, syr vhodný na strúha- chej panvici. Hotové hrušky posypeme
orechmi a pokvapkáme medom.

Bruschetta s paradajkami
a avokádovou nátierkou

Suroviny: na bruschettu s paradajkami a bazalkou
1/2 kg paradajok, 2 PL nasekaných bazalkových lístkov, 5 PL olivového oleja, 1
cibuľu, soľ, mleté čierne korenie,
chlieb, sendvič prípadne bagetu

Tipy na silvestrovský prípitok

Hoci si podľa tradície zvykneme na
nový rok pripíjať šampanským či sektom, prečo nezvoliť pre zmenu chutný
miešaný drink? Ponúkame niekoľko
tipov.

Šampanské a pomarančový džús

Suroviny: 7,5 cl šampanského (prípadne sektu), 7,5 cl pomarančového
džúsu
Postup: Do pohára nalejeme šam-

Slivky pečené v sušenej šunke.

Slimáky z lístkového cesta.
približne 15 minút. Zatiaľ si sušenú šunku rozkrojíme pozdĺžne, každý plátok
na dva pásiky. Každú slivku omotáme
jedným pásikom sušenej šunky a prepichneme špáradlom. Slivkové závitky

foto autor Dagny Walter pixabay

foto autor pastel100 pixabay

foto autor TheUjulala pixabay
nie, oregano (môže byť aj bazalka, čo
kto preferuje), vajce
Postup: Z obchodu zakúpené rozvaľkané lístkové cesto ešte po dĺžke prekrojíme na polovicu. Každý diel potrieme
paradajkovým pretlakom, poukladáme
šunku, na ňu nastrúhame syr a na záver
posypeme oreganom prípadne bazalkou. Jednotlivé diely zavinieme do rolády a potom každú roládu rozkrájame
zhruba na pol centimetrové kúsky – slimáky. Následne slimáky pokladieme na
plech vystlaný papierom na pečenie a
každý kúsok potrieme rozšľahaným vajíčkom a pečieme v rúre vyhriatej na 200
stupňov približne 15 minút.

Postup: Paradajky pokrájame na
drobné kúsky, pridáme bazalku, soľ,
mleté čierne korenie, nadrobno nakrájanú cibuľu, a zalejeme olivovým olejom. Spolu premiešame a necháme v
chlade odstáť 20 minút. Chlieb, sendvič
alebo bagetu nakrájame, každý plátok
potrieme olivovým olejom a postupne
opečieme na suchej panvici. Podávame
obložené paradajkovou zmesou.
Suroviny: na bruschettu s avokádovou nátierkou
Dve avokáda, 2 ks roztierateľného
syra, citrón, soľ, mleté čierne korenie,
chlieb, sendvič alebo bagetu, pridať
môžete aj strúčik pretlačeného cesnaku
a jednu menšiu nadrobno posekanú cibuľu

Postup: Avokáda prekrojíme na polovicu. Jadro vyberieme a dužinu naškrabeme lyžicou a vložíme do misky. K dužine pridáme syr, citrónovú šťavu podľa
Hrušky s nivou
chuti, prípadne aj cesnak alebo cibuľu
Suroviny: 4 hrušky, 8 plátkov syra s a vymiešame. Nakoniec dochutíme koplesňou (vhodná je Niva), 8 vlašských rením a soľou. Chlieb, sendvič či bageorechov, 4 lyžičky medu
tu nakrájame, každý plátok potrieme
olivovým olejom a postupne opečieme
Postup: Hrušky umyjeme a každú na suchej panvici. Podávame s avokáešte prekrojíme na polovicu. Odstrá- dovou nátierkou.
nime jadrovníky. Na každú polovicu STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
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POMATURITNÉ ŠTÚDIUM

2 - ročné externé pomaturitné kvaliﬁkačné štúdium pre absolventov stredných škôl, gymnázií, stredných
odborných škôl, bakalárskeho štúdia a vysokých škôl

V školskom roku 2020/2021 ponúkame nasledujúce študijné odbory pre pomaturitné štúdium:

- 2411 N mechanik nastavovač
- 2682 N mechanik počítačových sietí
- 2697 N mechanik elektrotechnik

Jedná sa o kvaliﬁkačné štúdium, ktoré trvá dva roky. Absolvent získa výučný list a maturitné vysvedčenie
z odborných predmetov.

Podmienky prijatia: bez prijímacích skúšok
Forma štúdia: externá (pre pracujúcich).
Prihlášky prijímame do 25. mája 2020

V elektrotechnických odboroch(2682 K mechanik počítačových sieti,
2697 K mechanik elektrotechnik) vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti
získa náš absolvent Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie odbornej
činnosti na technických zariadeniach elektrických podľa § 21 vyhlášky Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z.
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Čo pre vás robím v europarlamente?
Bojujem proti klamstvám na internete

Nie je to ľahká otázka, no snažím
sa na nej poctivo pracovať. V prvom
rade, nikto nechce obmedzovať
slobodu názoru. Ako spoločnosť
sa však musíme vedieť účinne
brániť proti účelovým a zákerným
klamstvám. Nemôžeme sa nechať
utopiť v nebezpečných a nenávistných
výmysloch. V nepravde sa nám ako
spoločnosti nikdy dariť nebude.
Európska únia ako silný politický
hráč je veľmi dobrým pomocníkom
na to, aby sme vedeli veľkým
internetovým spoločnostiam dôrazne
povedať, že šírenie lží a výmyslov na
internete nemôže byť také ľahké ako
dnes. A čo je dôležitejšie - klamstiev
a falošných dohadov nemôže byť na

sociálny sieťach viac ako pravdivých a
overených správ a faktov.
Diskusia o riešeniach na úrovni
Európskej únie bude trvať niekoľko
rokov. Je to tak správne, pretože je to
náročná téma a nikto z nás nechce
nedomyslené opatrenia a už vôbec nie
obmedzovať slobodné názory.
Lož však nemôžeme považovať
za názor. So šírením výmyslov,
dezinformácií a klamstiev už vieme
mnoho spraviť aj dnes. My sami.
Úplne prvým krokom je naša väčšia
obozretnosť pri práci na internete.

Môžu nám pomôcť tieto zásady.
Nikto z nás predsa nechce šíriť,
alebo prispieť k šíreniu klamstiev. každý z nás sa niekedy bojí. Je to 5/
normálne, no je to zároveň spôsob ako
1/ Pred zdieľaním si správy hlavne nás lepšie manipulovať. Ak článok
prečítajme. Nielen nadpis, ale celý bičuje emócie a vyvoláva v nás silný
článok. Máme tak istotu, že vieme, čo strach a obavy, prípadne pritom útočí
na skupinu osôb, zvýšme ostražitosť.
zdieľame.

2/ Článok ktorý zdieľame nemá 4/ Seriózni

novinári sa vždy
snažia osloviť protistranu. Nie vždy
sa to podarí, ale priestor protistrane
sa ponúkne. Ak je článok priveľmi
jednostranný, zvýšme ostražitosť.
Ak si stále nie sme istí, informáciu
skúsme overiť napríklad v novinách,
3/ Vyvoláva článok strach? Strach alebo v inom dôveryhodnom médiu
je veľká zbraň klamárov, pretože na internete.
podpísaného autora, či autorku?
Novinári a odborníci sa za svoju prácu
obvykle nehanbia a pod svoju prácu
sa podpíšu svojím skutočným menom.
Ak to tak nie je, zvýšme ostražitosť.

Vyhýbajme sa stránkam a
zdrojom na internete, ktoré často
šíria dezinformácie. Upozorňujme na
to aj svojich známych. Mnohí ľudia
ani netušia, že zdieľajú klamlivý
obsah. Pre nás všetkých platí, že sa
môžeme pomýliť, či niekomu naletieť.
Musíme však robiť všetko preto, aby
sme sa nestávali častými obeťami
škodlivých klamstiev a dezinformácií.
Začnime zodpovednejším prístupom
k informáciám, ktoré čítame a šírime
ďalej. V boji s dezinformáciami vie
veľmi pomôcť každý z nás.
Vladimír Bilčík

Poslanec Európskeho parlamentu

Duma predvianočná

Týždenníky siete REGIONPRESS sú
prvým regionálnym médiom, ktoré na
základe zmluvy s UPSVAR zabezpečia
pre svojich inzerentov splnenie všeobecných zákonných povinností.

OZVITE SA NÁM
JAROSLAV GECI
geci@regionpress.sk
0905 719 137
MGR. DANIELA LAZUROVÁ
lazurova@regionpress.sk
0907 727 206

V školách sa snažíme ozvláštňovať
čas Vianoc aktivitami, ktoré sa spájajú s adventom. Vianočné akadémie, trhy, charita, večierky, zvyky či
sakrálne podujatia.
Neraz zdôrazňujeme pravú podstatu
Vianoc, veriac, že si to generácia súčasných žiakov osvojí a konečne zmení
prístup k životu. Učitelia však sú (musia byť) idealisti, konáme proti prúdu.
Lež škola nemá šancu byť pozitívnou
konkurenciou. Jednak sa dehonestoval učiteľský stav tak, že o autorite nemožno hovoriť, jednak sa do myslí detí
expanduje komerčný, masmediálny a
hodnotovo nízky štýl súčasnej napätej
spoločnosti. A tá má oveľa viac prostriedkov, aby žiaka pretvorila na svoj
obraz. Isto, neraz sa na tomto fenoméne
zúčastňujú aj dospelí.
Vedieme deti k ekológii, no sami
kupujeme plastový riad na vianočné
párty, balíme darčeky do igelitov či
hromadne kupujeme zbytočnosti na
jedno použitie. Hovoríme im, že Vianoce sú o láske, stretnutiach, rodine,
pritom veľkoobchody majú miliónové
obraty. Zdôrazňujeme ochranu prírody,
no tešíme sa tisíckam vyrúbaných vianočných stromov. Denne deťom zdôrazňujeme zdravý životný štýl, zdravé
stravovanie a cez sviatky máme cieľ
prejesť sa.
Často sa hovorí o sviatkoch pokoji a
mieru. No vidíme, čo sa deje vo svetovej
politike, ale aj v tej našej, kde sú mnohé
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osobnosti na míle vzdialené mierumilovnosti Vianoc. A už po nich sa naloží
toľko hnoja, že na pokoj a mier zabudneme. Neraz zažívame pokrytectvo
ľudí, čo sa oháňajú Vianocami a odkazom na kresťanstvo, pritom konajú tak,
že veriacim srdcom robia hanbu a ničia
hodnoty náboženstva.
Už roky sa človečenstvo vytráca
aj z obyčajných ľudí. Násilie, ničenie,
vraždy, ubližovanie deťom, zvieratám,
beztrestná propagácia nebezpečných
myšlienok. Tomu, žiaľ, nezabránia ani
Vianoce. Len to na chvíľu zakryjú. Samozrejme, nie je cieľom zakrývať zlo,
ako to bolo v totalitnej minulosti. Ale
aj vďaka defilovaniu nových vzorcov
správania v spravodajstve či vo filmoch
ľudia divejú. Isto, tých dobrých ľudí je
oveľa viac. Len niekedy mám pocit, že
tí zlí sú králi.
Deťom sa ťažko vysvetľujú okolnosti, ktoré vedú k zlému správaniu.
Všetko vnímajú podvedome a my len
môžeme byť radi, že tu zatiaľ nie je
generácia, ktorá teroristicky devastuje
spoločnosť. Školy na takéto problémy
reagujú, dokonca s predstihom. Ale
ako som uviedol, učiteľ nie je tvorcom
spoločnosti. Ani sa to už nepožaduje.
Uctím si Vianoce a oddýchnem si.
Ale nezaujíma ma to, čo bude cez ne,
ale to, čo bude po nich. A o ktoré hodnoty prídeme do tých ďalších.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

riaditeľ ZŠ s MŠ

33-0044

Moje meno je Vladimír Bilčík.
Roky som pracoval ako učiteľ a v
máji tohto roku som sa stal poslancom Európskeho parlamentu.
Pôsobím v politickej skupine Európskej ľudovej strany a v práci sa
venujem predovšetkým bezpečnosti a spravodlivosti v štátoch Európskej únie a teda aj u nás na Slovensku. Často sa ma pri stretnutiach
s občanmi ľudia pýtajú, čo urobíme
s tým, aké klamstvá a nenávisť sa
dnes šíria po internete.
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SMS – SÚKROMNÁ MONTÁŽNA SPOLOČNOSŤ, A.S.
PRÍJME DO TPP PRACOVNÍKOV
NA POZÍCIE:
Turnusová

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

- MONTÉR OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ – PRÁCA VO VÝŠKACH práca (10 dňovky)
podľa stavieb
- Výhodou vodičský preukaz sk. B
najmä SR a ČR.
- Výhodou elektrotechnické alebo strojárskej vzdelanie
Samozrejmosťou je
- Výhodou prax z prác vo výškach
zabezpečené ubytovanie
Nástupná mzda: 6 €/ hodina
a vyplácanie cestovných

príjme do zamestnania na pracovné miesto:

KOZMETIČKA

náhrad.

BEAUTY STUDIO - kúpeľný hotel Ozón

85_0099

Živnostníkov podľa
- VODIČ NÁKLADNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA S HR
dohody.
- Nutné vodičský preukaz C + E
- Minimálne 1 rok prax
Žiadosti zasielajte na info@smsas.sk
Nástupná mzda: 5,50 €/ hodina
alebo info telefonicky 0903 717 998

Mzda: základná mzda 570 €/mesačne
+ variabilná zložka mzdy a zákonné príplatky

Spoločnosť
PLUSPHOTO hľadá

Termín nástupu: podľa dohody

FOTOGRAFA A
TELEMARKETER + ADMN.
PRACOVNÍK
mzda 3€ / hod.
0951 385 374
životopis na:
plusphotosk@gmail.com

61_0292

ASISTENTA

GOOGLE
FACEBOO
REKLAMAK

Svoje žiadosti zasielajte
na adresu:
BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s.
oddelenie riadenia
ľudských zdrojov
086 31 Bardejovské Kúpele
email:
Elena.Romanova@kupele-bj.sk,
hudakova@kupele-bj.sk

geci@regionpress.sk

0905 719 137
Prijmeme

PREDAVAČKU

do stánku s rýchlym
občerstvením v BJ.

Cactus Restaurant&Grill prijme

85_0843

Dobre finančne ohodnotenie.

Viac info na cisle
0907 427 209
(kľudne aj SMS)

PODMIENKY:
• vzdelanie v odbore kozmetička (sestra)
• príjemný a reprezentatívny vzhľad
• kultivovaný prejav
• osobnostné vlastnosti – komunikatívnosť, odolávanie
stresu, práca v prvom kontakte s klientom
• organizačné schopnosti a samostatnosť pri práci
• praktické skúsenosti s prístrojovými ošetreniami sú vítané

Bližšie informácie:
tel.054/4774252, 4774254 alebo osobne na prevádzkovom odbore

AKTUÁLNE PRACOVNÉ POZÍCIE:

KUCHÁRA/ KUCHÁRKU

www.konstrukter.sk

Strojný zámočník
Zvárač CO
Sústružník
Obsluha NC, CNC

nutná prax v odbore
- mzda 5,00€/hod./brutto

Životopisy posielať na cactus@cactus.sk.
Bližšie info na tel.: 054/488 01 47
alebo emailom.

61_0020

BARDEJOVSKO

ÁCU
ME PR
NÁJDE
MU
KAŽDÉ
EUR
do 1300
od 850

ZVÁRAČ - HORIZONTKÁR - VODIČ VZV

ČASNÍČKU/KA

sieť 39 regionálnych novín

85_0838

Slovenčina naša

vo Svidníku
Nástup: 13. 1. 2020
750 € brutto/ mesiac
61_0294

0903 633 187

Kontakt:
0948 476 100

Bezplatná infolinka: 0800 500 091

Slovenčina naša
Nie je
tomu tak, ale je to tak.

príjme strážnikov
na obchodnú prevádzku

do prevádzky
KORZAR
na sidlisku
Vinbarg.
Info:

85_0835

Bližšie informácie
na tel. číslach
0905 552 537
0915 971 823

SBS
LAMA SK

Prijmem

Mzda: 11 eur/hod/netto
Smeny: 8-10 hod.
2 týždňové turnusy
Životopisy posielať
v slovenskom a nemeckom
jazyku na mail nabor@modd.sk

ubytovanie zabezpečené - aj pre páry

36-0006

85_0327

Prijímame OPATROVATEĽKY
do Rakúska a Nemecka na TPP

PLAT: 624 EUR - 1400 EUR
TEL: 0948 228 740

Nie je to moc dobré,
ale je to veľmi dobré.
Nie merať si horúčku,
ale merať si teplotu.

uzávierka prvého vydania je 8. 1. 2020
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www.cactus.sk

OPERÁTOR VÝROBY - PRÁCA S PC A INÉ

KULTÚRA, GASTRO

12

Najčítanejšie regionálne noviny

Bj-Vinbarg B/9, Bj-Komenského 46, Kračúnovce 53, Hertník 301,
Malcov 134, Richvald 179, Koprivnica 133, Bartošovce 116,
Gerlachov 133, Janovce 61, Hervartov 84, Sveržov 85, Gaboltov 85
PEREG VÍNO OSTROŽOVIČ
0,75 L,11%,
VÍNO

HUBERT
DE LUXE

Víno Kráľovnej
Alžbety
0,75 L, 13%

5,55€

0,75 L,
ŠUMIVÉ VÍNO

3,99€

9,99€

KARPATSKÉ VODKA
OSTROŽOVIČ SPIŠSKÁ
MUŠKÁT ŽLTÝ BOROVIČKA BRANDY JEMNÁ

MICHALOVSKÁ
TEHLA

6,66€

0,55€

0,75L, 12,5%,

0,7L, 40%

0,7L, 36%,
ORIGINÁL

100g

0,7 L, 38% ,
PRELIKA

5,99€ 9,99€ 4,99€

AKCIA trvá od 15. 12. 2019
do 22. 12. 2019 alebo
do vypredania zásob!!!

950g, KVETOVÝ

HELL

3,99€

250 ml , 2 druhy

VČELÍ MED

ENERGY DRINK

0,49€

KAKAO

ČOKOLÁDA NA VARENIE POPRADSKÁ KÁVA 2+1

0,55€

0,44€

100 g, CARLA

750g, EXTRA ŠPECIÁL, 6,99€

100g, FIGARO

2,33€

L’OR KÁVA

100g, 2 DRUHY

NESTVILLE
WHISKY
0,7 L, 40%,

9,99€

GAZDOVSKÁ SLIVOVICA
ABSOLUT VODKA
0,5L, 42%,
SLIVOVICA PRAVÝ DESTILÁT 0,7 L, 40%,
ABSOLUT RUBY RED
0,75 L, 52%

5,55€

11,99€

0,7 L, 40%

9,99€

JÄGERMEISTER
0,7L, 35%

9,99€

PEČENÝ ČAJ
S MEDOM

NESCAFÉ GOLD

50 g, CITRÓN

0,99€

1L, SLNEČNICOVÝ

3,33€

HORALKY ANANÁS - KOMPÓT MANDARINKA
50g
580 ml, GOLD PLUS
- KOMPÓT

0,33€ 0,77€

BREF

OLEJ

4x40ml

200 g, RICH & SMOOTH

5,55€

3,99€

SALKO

397 g, TRADIČNÉ
TATRA

314 ml, GOLD PLUS

0,66€
TORTOVÉ
OBLÁTKY

150g, NEPLNENÉ

0,55€

85_0025

PRÍDEME AJ K VÁM DOMOV

AUTO - DODÁVKY

0948 76 75 74

AUTOKOMPLETBJs.r.o.

www.taxiroman.sk

Náhradné diely
na osobné, úžitkové
a nákladné autá

ÚDRŽBA Príprava na STK, EK
SERVIS Pneuservis

tie od

• prezu

8€

autokompletsro@gmail.com

61_0051

predaj a montáž
ťažných zariadení

0904 157 482 Kľušov 206, vedľa OÚ

TAXI

0850 221 221
Dovoláte sa priamo šoférovi, ktorý Vám bude k dispozícii
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85_0816

ČISTENIE A DEZINFEKCIA PAROU

85_0069

GAUČ - KOBEREC

Diagnostika

naletiska@gmail.com

odvezieme: 1 až 8 osôb

Odvezieveme Vás
spoľahlivo a bezpečne

TOMIWASH
TEPOVANIE
KACVINSKÉHO 3340, BARDEJOV

OPRAVA

www.naletiska.sk

85_0802, 85_0803

avvauto.sk

www.

JMH SK s.r.o.
ponúka činnosť:
STAVEBNÝ DOZOR
0903 638 935

61_0042

85_0825

1,11€

0,99€

