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STOLMAR
Mariusz Nowotynski

33-0014

SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO

Týždenne do 33 870 domácností

Stolarski STOLMAR
Krosno-Poľsko, ul.Rzeszowska 46a
Tel.: +48 605 449 925

0915 154 585
NON-STOP

predajné miesto:

CK Rebeka,
PARTIZÁNSKA 45

info
www.ckrebeka.sk

LETO 2020 - FIRST MONENT
Bulharsko - Primorsko,

10 dní pri mori / 9 nocí termíny od 1. 7. - 12. 7. 2020

www.stolmarschody.pl e-mail: stolmar.schody@wp.pl
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za NAJLEPŠIU CENU !!!

0907 148 965
0905 195 458

87-0019

61_0029

ZADNÚ

ARANŽMÁNY

STRANU

0905 906 214

OPRAVÍM
VÁŠ
POČÍTAČ
š

Prein talovanie Windows

č

Pre istenie a opravy

031190175

0902 140 131

105 m2
v Bardejove
obchod, sklad

0918 856 533.

61_0043

Tel.:

OPATROVATEĽKY
ZAČIATOČNÍKOV

PREČÍTAJTE SI
ELEKTRONIKY
LED TV,
LCD TV, PC,
Notebooky

PRENÁJMEM
PRIESTOR

a

Veterná 3719, Bardejov 0915 157 647

OPRAVA

DOUČOVANIE

nem. jazyka pre

61_0009

61_0046

STUDNE

akupresúra pôsobí hneď,
tíši bolesti, uzdravuje bez liekov.

SVADOBNÉ, GRATULAČNÉ
KYTICE

ĽUBĽANA - VERONA- MILANO ....
TERMÍN: 2. - 7. 6. 2020, CENA 399,€ / OS

Letecky do celého sveta...

ZBAVTE SA ZDRAVOTNÝCH
PROBLÉMOV POMOCOU
AKUPRESÚRY
RADNIČNÉ NÁMESTIE 33, 085 01 Bardejov

6 DŇOVÝ PÚTNICKÝ ZÁJAZD

85_0021

Taliansko

61_0031

QUAMP

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

GIOVANI ROTONDO - POMPEJE....
Taliansko SAN
TERMÍN: 13. - 19.5.2020, CENA 390,€ / OS

Aj u Vás doma

0903 539 712

85_0080

61_0019

DREVENÉ SCHODY S MONTÁŽOU - v klasickom a
modernom štýle na samonosné a betónové konštrukcie.

cena komplet od 237,- € / os.

DONÁŠKOVÁ SLUŽBA KVETÍN BARDEJOV

0905 888 472

bj20-05_strana-
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kvetysofia

61_0042

A OKOLIE
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Volič je povinný po príchode do
volebnej miestnosti preukázať
okrskovej volebnej komisii svoju
totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi
na jeho žiadosť vydaný hlasovací
preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz.

Prečo voliť KDH
Prečo reprezentujem Kresťanské demokratické hnutie
a prečo Vám doporučujem voliť KDH?
predstavuje nádej pre spravodlivé Slovensko
presadzuje politiku orientovanú na rodiny
nepôjde do vlády so SMERom
konzervatívna pravicová strana
strana s 30 ročnou tradíciou
hodnotovo orientovaná strana
bola už vo vláde a háji záujmy ľudí
prešla vnútornou obnovou
reprezentujú ju šikovní, mladí a čestní ľudia
má sociálne orientovaný program
nebude zvyšovať a zavádzať
žiadné nové dane
Slovensko potrebuje Kresťanskú
demokraciu na zostavenie
opozičnej vlády
O budúcnosti našej krajiny
rozhodnete svojím hlasom aj vy.
Už 29. februára.

120

Miloslav

OLEJÁR

85_0007

didujúceho subjektu a na prednostné
hlasy sa nebude prihliadať.
Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné.
Nesprávne upravené hlasovacie
lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.
Inak sa dopustí priestupku, za ktorý
Potom okrsková volebná komi- mu bude uložená pokuta 33 eur. V
sia zakrúžkuje poradové číslo voliča prípade hlasovania mimo volebnej
v zozname voličov a vydá voličovi miestnosti, volič nepoužité alebo nehlasovacie lístky a prázdnu obálku správne upravené hlasovacie lístky
opatrenú odtlačkom úradnej pečiat- znehodnotí pred členmi okrskovej
volebnej komisie.
ky obce.
Volič, ktorý nemôže sám upraKaždý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru viť hlasovací lístok pre zdravotné
určeného na úpravu hlasovacích líst- postihnutie alebo preto, že nemôže
čítať alebo písať a oznámi pred hlakov.
V osobitnom priestore určenom sovaním túto skutočnosť okrskovej
na úpravu hlasovacích lístkov volič volebnej komisii, má právo vziať so
vyberie jeden hlasovací lístok toho sebou do priestoru určeného na úprakandidujúceho subjektu, ktorému vu hlasovacích lístkov inú spôsobilú
sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Ten- osobu, aby podľa jeho pokynov uprato hlasovací lístok môže bez ďalšej vila hlasovací lístok a vložila do obálúpravy vložiť do obálky alebo na ky, takouto osobou nemôže byť člen
vybranom hlasovacom lístku môže okrskovej volebnej komisie. Obidve
volič zakrúžkovaním poradového osoby pred vstupom do osobitného
čísla kandidáta vyznačiť, ktorému priestoru na úpravu hlasovacích lístkandidátovi dáva prednosť. Volič kov člen okrskovej volebnej komisie
môže zakrúžkovať poradové číslo poučí o spôsobe hlasovania a o skutnajviac štyroch kandidátov. Ak volič kovej podstate trestného činu mareodovzdá prednostný hlas viac ako nia prípravy a priebehu volieb.
štyrom kandidátom, taký hlasovací
lístok sa bude počítať v prospech kan» Ivan Brožík

Objednávateľ: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo nám. 4, Bratislava, 811 02, IČO: 00586846 — Dodávateľ: REGIONPRESS, a.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Spôsob vykonania voľby
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POLITICKÁ INZERCIA / GASTRO
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REDAKČNÉ SLOVO / ŠKOLA, GASTRO

Golgota našej doby
Tak nazval svojho času milovaný
slovanský pápež, dnes už svätý Ján
Pavol II. miesto, na ktorom leží areál
bývalého fašistického koncentračného tábora v Osvienčime.

AKCIA trvá od 2. 2. 2020
do 9. 2. 2020 alebo
do vypredania zásob!!!

LANZA BIELA ISABEL - TUNIAK

v paradajkovej omáčke,

300 g, 2 v1

0,55€

GRANKO
225 g,

3,55€ (3+1) 1x320g 1,22€
MILA

80%

50 g,

0,39€
MICHALOVSKÁ
TEHLA
100 g,

PEČENÝ ČAJ

ANANÁS
- KOMPÓT

580 ml, GOLD PLUS

4x40g, s medom

3,33€

0,59€

0,77€
INTERGRÁČIK

130g, TVAROHOVÝ
KRÉM

0,55€
VÍNO
VODKA
NESCAFÉ
FINLANDIA
Z
ČIERNYCH
JEMNÁ
GOLD
0,7 L, 38% , 0,7 L, 40% KOSKENKORVA
200 g, RICH RÍBEZLÍ
& SMOOTH

ia í
ercoplat
Inu znás sa

počúvajú svojho pápeža. I toho, dnes
už svätého. Verím, že ho počuli aj tí,
ktorých heslom je „za Boha“. Ak si ctia
kresťanskú cirkev. Verím v to aj napriek
tomu, že práve táto pápežova modlitba
Anjel pána z minulej nedele z Vatikánu
Moderný súčasný pápež František u nás akoby ani nezaznela. Nespomína
minulú nedeľu v modlitbe Anjel Pána sa, necituje sa, nerozširuje sa. Až to
vyzval 1,3 miliardy katolíkov na celom budí podozrenie, že zámerne.
Golgota (tiež hora Kalvárie) je
svete, aby si modlitbou a zamyslením
pripomenuli 75. výročie oslobodenia miesto, kde bol podľa Biblie ukrižonacistického vyhladzovacieho tábora v vaný v 1. storočí Ježiš Kristus. „GolgoOsvienčime a povedali „Už nikdy viac“ ta našej doby“ podľa Jána Pavla II. je
holokaustu.
koncentračný tábor Osvienčim - počas
„Vzhľadom na túto nevýslovnú tra- druhej svetovej vojny nemecký fašisticgédiu, túto krutosť, nie je ľahostajnosť ký vyhladzovací tábor. Väčšina z jeho
prípustná. Spomínanie je našou povin- väzňov našla svoju smrť v plynových
nosťou. Všetci sme vyzvaní, aby sme komorách. V Osvienčime zahynulo
sa pri tomto výročí modlili a rozjímali. približne 1,5 milióna nevinných ľudí v
Každý by si mal vo svojom srdci pove- plynových komorách, v dôsledku vydať: Už nikdy viac! Už nikdy viac.“
hladovania alebo ťažkých prác. Konali
Bol som pokrstený ako kresťan a sa tu aj nehumánne experivychovaný ako kresťan. Snažím sa žiť, menty. Najväčšiu vinu za
myslieť a konať tak, ako sa od kresťana ne nesie Josef Mengele.
očakáva. Prijímam s pokorou a s úctou
Tak – už fakt naozaj
výzvu biskupa z Ríma - „už nikdy viac“. „nikdy viac“ - ako nás
Už nikdy viac ideológiu, ktorá vyhladi- kresťanov dôrazne žiala milióny nevinných ľudí z povrchu da náš pápež!
zemského. Už nikdy viac fašizmus. Verím a dúfam, dokonca, chcem byť presvedčený, že kresťania na Slovensku
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

AJ TU MOŽE BYŤ
VAŠA REKLAMA
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5,55€ 4,44€ 4,99€

SPOJENÁ ŠKOLA
Juraja Henischa

0,75 L, 11,5 % PRELIKA

9,99€ 0,7L, 40%, VODKA
9,66€

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,

85-0005

BARDEJOVSKO

Kontakt:
Slovenská 5
Bardejov, 085 01
mail: ssjhbj@slovanet.sk
tel.: 0544861950
www: ssjh.sk

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

85_0793

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.

bj20-05_strana-
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ZÁHRADA, ZAMESTNANIE
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IČO: 36252417
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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

STIHL MS 170

199€

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

169€

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

STIHL MS 271

499€

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

449€

249€

SUPER CENA

219€

západné Slovensko

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
45.115
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

STIHL MS 291

559€

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

469€

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

SUPER CENA

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

429€

8

S 1
U
D

VARI XP 200

1799€

154,00€

119€

V cene 50L textílný
kôš na odpad

VARI GSV 190

1899€

1529€ 1729€
7 2

3

9

ZAMESTNANCA?

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

AKCIOVÁ CENA

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

HĽADÁTE

STIGA
BIOMASTER 2200

Malotraktor
Motor: Honda GSV 190
alebo VARI XP 200
Výkon: 3,3kW/4,5k
3 rýchlosti vpred
jedna vzdad
Uzávierka: 4 polohy
Voliteľné príslušenstvo:
pluh od 65 EUR

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

219€

Šupa
VARI XP 200
VARI GSV 190

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

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

249€

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

STIHL FS 55
Krovinorez
Výkon: 0,75kW/1,0k
2 - MIX motor
Hmotnosť: 4,9Kg
V cene popruhy
a vyžínací nôž
+ žacia hlava
AutoCut 25-2
a kryt žacej hlavy
Zadarmo

80%

STIHL MS 180

ia í
ercoplat
Inu znás sa

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, 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,

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

AJ TU MOŽE BYŤ
VAŠA REKLAMA
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NÁKUP NA SPLÁTKY

ZVÝŠTE SI

KÚPNU
SILU
INZERCIOU
0905 719 137

www.regionpress.sk

Hľadáme TECHNIKA,

TECHNIČKU
V STAVEBNOM ODBORE.
alebo

Náplň práce :
- čítanie projektovej dokumentácie
a následné vypracovanie cenovej
ponuky na hliníkové a plastové
výplne stavebných otvorov.
Bližšie info pri pohovore.

WWW.REGIONPRESS.SK

bj20-05_strana-
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Plasttime, s.r.o
Telefón: 0915 788 487

61_0048

Stöcklova 20
BarDeJOV
bardejovsko@regionpress.sk
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SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO

61_0045

BARDEJOVSKO
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POLITICKÁ INZERCIA, MÓDA

BARDEJOVSKO

DOMÁCNOSŤ, STAVBA,
GASTRO,GASTRO
SLUŽBY
BEZPEČNOSTNÉ DVERE

UNIVERZAL

- 2x 3bodový zámok

OCHRÁŇTE SVOJ DOMOV!

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
€
AKCIA
448

Príjem objednávok na rok 2020
Využite zvýhodnené ceny do 31. 3. 2020

TMAVÝ / ČIERNY
1-HROB a 2-HROB

- 300 EUR

BD2 OPTIMUM

ZĽAVA

7ročná záruka

670 €

€
7
3
5

85_0079

ZVÝHODNENÁ CENA, NEZMENENÁ KVALITA!

BARDEJOV alebo AJ U VÁS DOMA!

BD2 MASTER 56 KR

AKUSTICKÉ DVERE

PREDAJ DREVENÝCH
BRIKIET RUF

Podľa normy EN 1627:2012

0

1 tona - 170 €
10 kg - 1,90 €

629 €

INZERUJTE U NAS

0905 719 137 - 0907 727 206
AKCI
OVÉ
CENY

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

GOOGLE
FACEBOO
REKLAMAK

NONSTOP

TEŠÍME SA
NA VAŠU NÁVŠTEVU

STÖCKLOVÁ 19, BJ

MENU NA NAŠOM FB

DONÁŠKA V EKO OBALOCH
OBJEDNÁVKY: 054 472 77 77

geci@regionpress.sk

0908 580 291

87-0008

85_0789

0944 704 101

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

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

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

ODPADOVÝCH POTRUBÍ

- ŠTIEPANÁ
METROVICA
- ZVYŠKY PO ŤAŽBE
- UKLÁDANÉ
NA PALETE (1x1)

0905 719 137

Výmena stúpačkových rozvodov vody,
plynu a kanalizácie v bytových domoch
390 EUR

Profesionálny prístup, odborná a rýchla montáž za
najlepšie ceny !

MIMORIADNÉ
ZĽAVY !!!

Prvotriedne materiály so zárukou až 10 rokov !

0908 688 739

85_0049

info@energospolsk.sk

1090 EUR
ZLATÉ PÍSMO, MONTÁŽ,
LAMPÁŠ, VÁZA - NEREZ.

DOVOZ ZDARMA DO 100 KM.

Viac ako 15 - ročné skúsenosti !
Viac informácií na: www.energospolsk.sk

1

MONTÁŽ

AKCIA platí do 15.02.2020

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE

PREDAJ
PALIVOVÉHO
DREVA

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

769 €

61_0010

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

ZDARMA

- 10

ZĽAVA

Bližšie informácie v objednávacej
kancelárii: RADNIČNÉ NÁMESTIE Č. 4,

V HODNOTE 60 €

Podľa normy EN 1627:2012

61_0006

- 250 EUR

85_0016

FAREBNÝ ŽULOVÝ
1-HROB a 2-HROB

TERAZ BETONÁŽ ZÁRUBNE
BEZPEČNOSTNEJ TRIEDY 2 a 3

ZĽAVA

30 ROKOV NA TRHU

bj20-05_strana-

5

85_0050

- 200 EUR

Deň

SVETLÝ ŽULOVÝ
1-HROB a 2-HROB

6

DOMÁCNOSŤ, ELEKTRO, DEŤOM

Najčítanejšie regionálne noviny

Ľudia sa ma často pýtajú, prečo som išiel do politiky. Úprimne priznávam, že som dlho odolával vstúpiť
do akejkoľvek strany. Slovenskú poštu ako aj ministerstvo zdravotníctva som viedol ako nestranník,
ktorého na tieto pozície menovali ako odborníka. Videl som, že keď človek chce a vytvorí si okolo seba
tím odborníkov, ktorým sa chce pracovať, tak sa dá urobiť veľa dobrých vecí. Počas mojich návštev v
rôznych kútoch Slovenska som od mnohých ľudí počúval sťažnosti, že na Slovensku im v politike chýba
najmä normálnosť a politici, ktorí namiesto hádok prinášajú občanom reálne riešenia. Výzvu vstúpiť do
rozbúreného mora politiky som sa so všetkou pokorou a veľkou podporou mojej rodiny rozhodol prijať
a osloviť ľudí, s ktorými máme veľa spoločného, ktorí majú za sebou silné osobnostné aj profesionálne
príbehy. Ľudí, ktorí toho v živote mnoho dokázali a väčšina ktorých nikdy nebola v žiadnej politickej strane.
Práve tak vznikla strana DOBRÁ VOĽBA. Mojím osobným cieľom je pozdvihnúť zdravotníctvo na úroveň
21. storočia a pokračovať v projektoch, ktoré som ako minister zdravotníctva úspešne naštartoval.
Hlavnou prioritou je vybudovať, prípadne komplexne zrekonštruovať, aspoň jednu veľkú nemocnicu
v každom kraji, znížiť počet odvrátiteľných úmrtí, či zabezpečiť lieky pre seniorov a malé deti bez
doplatkov. Rovnako považujem za dôležité podať pomocnú ruku mladým rodinám a našim seniorom.
Pre mladých zabezpečiť nájomné bývanie, či škôlku pre každé dieťa tak, aby chceli ostať žiť na
Slovensku a neodchádzali do zahraničia. Seniorom vytvoriť dôstojné životné podmienky, reálne
vyplácať 13. dôchodok a pridať aj letný dôchodok.
?
4,0

RASTIEME!

3,8
2,9

zdroj: prieskum Focus

NOVEMBER DECEMBER

JANUÁR

FEBRUÁR

33-0014

Som právnička, profesorka trestného práva na Právnickej fakulte
Univerzity Komenského, rektorka Akadémie Policajného zboru, vedúca
vedecká pracovníčka Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied.
Na začiatku ma veľa ľudí od politiky odrádzalo. Keby sa však každý
na to pozeral so strachom, nič k lepšiemu sa nikdy nezmení. Som
čestný človek s pevnými morálnymi hodnotami a táto krajina viac ako
kedykoľvek predtým potrebuje vo vláde, ale aj na všetkých úrovniach
štátnej i verejnej správy, charakterných ľudí bez korupčného pozadia.
Chcem robiť politiku z presvedčenia za správne veci. Aj preto ma
oslovil program DOBREJ VOĽBY, s ktorým som sa stotožnila. Ponúka
riešenia, ako meniť a zmeniť veci, ktoré spoločnosť zaťažujú, ktoré v
nej negatívne rezonujú a rovnako negatívne ovplyvňujú kvalitu života
občanov tejto krajiny. Nedokážem sa len tak bez slov prizerať na to,
kam spravodlivosť na Slovensku smeruje. Na Slovensku je v poslednej
Lucia Kurilovská
dobe každý expert na spravodlivosť – 30 ročný mladík, žena umeleckého
Podpredsedkyňa strany
vzdelania, dokonca aj 80 ročná dôchodkyňa, ktorá ma včera zastavila
na ulici. A je to tak správne, všetci chceme mať spravodlivé Slovensko. Avšak riadiť rezort vnútra a
rezort spravodlivosti nemôže každý. Mojím cieľom je nastoliť elementárny poriadok v rámci politiky,
súdnictva, prokuratúry a polície, a zastaviť korupciu, rodinkárstvo a klientelizmus.
RegionPress_3_PO_1_MIRIAM.indd 2
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BARDEJOVSKO

Michal Sýkora
Podpredseda strany

DOMÁCNOSŤ, ELEKTRO
7
7
Moje dlhoročné skúsenosti starostu
obce
DOMÁCNOSŤ, STAVBA,
GASTRO,GASTRO
SLUŽBY
Štrba potvrdzujú, že aj v najvyššej politike je
nevyhnutná priama osobná zodpovednosť
politika voči občanom konkrétneho regiónu. Je
nevyhnutné zmeniť spôsob voľby poslancov do
Národnej rady SR tak, aby poslanci kandidovali
za daný región, v ktorom majú trvalý pobyt a
aby si voliči mohli vybrať za svojho poslanca
prave osobnosť zo svojho regiónu, ktorú poznajú
a na ktorú sa budú môcť obrátiť so svojimi
problémami priamo v danom regióne. Slovensko má osem krajov, a preto
presadíme osem volebných obvodov. Chceme, aby aj v týchto voľbách platilo:
„KANDIDUJEM, KDE ŽIJEM - VOLÍM, KOHO POZNÁM“.

Zodpovední politici nemôžu rozhodovať bez znalosti veci a poznania
problémov priamo v regiónoch. Dôležité rozhodnutia sa musia prijímať na
centrálnej úrovni tak, aby sme poznali dopady týchto rozhodnutí na každodenný život ľudí. Ako dlhoročný
predseda Združenia miest a obcí som pochopil, že mestá a obce už nedokážu účinne brániť záujmy a potreby
svojich občanov len prostredníctvom ZMOS. Preto som sa rozhodol kandidovať, aby sme presadili reálne
a zodpovedné riešenia a aby naše regióny, mestá a obce mali silnejšie zastúpenie v parlamente i vo
vláde. Je potrebné, aby sa do našej politiky dostalo viac slušnosti, korektnosti, vzájomného rešpektu ale
najmä osobnej zodpovednosti.
DOBRÁ VOĽBA PRE VÝCHOD SÚ URČITE NIŽŠIE UVEDENÍ KANDIDÁTI, KTORÍ NIE SÚ NA VÝCHODE LEN
JEDEN TÝŽDEŇ PRED VOĽBAMI, ALE SÚ RODENÍ VÝCHODNIARI A BUDÚ VÝCHODU POMÁHAŤ STÁLE.

PODPORUJEME DOBRÚ VOĽBU
SME HRDÍ VÝCHODNIARI
KRÚŽKUJEME NAŠICH

Objednávateľ: DOBRÁ VOĽBA, Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava, IČO: 52659631

Dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417
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33-0014

VÝCHOD NA 1. MIESTE

AUTO - MOTO
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» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Štefániková 3794, BJ

0944 954 155

www.avvauto.sk

0905 719 137
Bardejovsko-Svidnícko
- Stropkovsko

info@avvauto.sk

VÝKUP
PLNEFUNKČNÝCH
JAZDENÝCH
A ZÁNOVNÝCH
VOZIDIEL

ZA NAJLEPŠIE CENY

Kritériá na diagnostiku metabolického syndrómu sa postupne vyvíjali.
Najviac rozšírené sú tie, ktoré vypracovala Svetová zdravotnícka organizácia, Európska skupina na štúdium
inzulínovej rezistencie či Národný cholesterolový edukačný program.Všetky
pracovné skupiny sa zhodujú na základných črtách metabolického syndrómu – obezita, inzulínová rezistencia,
porucha metabolizmu tukov a vysoký
krvný tlak.
Výskyt metabolického syndrómu
na Slovensku V uplynulom období na
Slovensku v rámci projektu „Prevalencia diabetes mellitus na Slovensku“
organizovaného Slovenskou diabetologickou spoločnosťou bolo vyšetrených
1517 respondentov, zodpovedajúcich
štruktúre dospelého obyvateľstva podľa veku, pohlavia a krajov. Výskyt metabolického syndrómu podľa bol 20,1
percenta, pričom bol významne vyššií
u žien (23,9) oproti mužom (15,9).

Dominantnou príčinou metabolického syndrómu je inzulínová rezistencia. Je to vlastne zmena fyziologickej regulácie, kedy rovnaké množstvo
inzulínu má na metabolizmus menší
účinok ako u zdravých ľudí bez inzulínovej rezistencie. Objaví sa, keď sa pečeňové, svalové a tukové bunky stanú
menej senzitívne alebo sú rezistentné
na inzulín.
Ku vzniku a rozvoju metabolického syndrómu môžu prispievať aj niektoré podávané lieky.
Zvláštnu pozornosť treba venovať
napríklad kortikoidom, antipsychotikám, niektorým liekom na vysoký krvný tlak. Preto u rizikových pacientov v
súčasnosti už dokážeme „ušiť“ liečbu
na mieru, iba s minimálnych rizikom
zhoršovania metabolických parametrov. Najväčšie ovplyvnenie majú ale v rukách
samotní pacienti v podobe dostatku pohybu a vhodnej skladby
stravy.

SERIÓZNE A DISKRÉTNE JEDNANIE - RÝCHLA DOHODA
PENIAZE IHNEĎ V HOTOVOSTI - PRÍDEME AŽ K VÁM DOMOV

85_0004

„Čo je to metabolický syndróm?
Mám ho? Asi nie, keď lekár hovoril „iba“ o vysokom krvnom tlaku,
zvýšenej hladine cukru, vysokom
cholesterole a „ľahkej“ nadváhe 10
– 20 kg...

85_0088

Máte metabolický syndróm?

BEST OF

CITROËN BERLINGO

LÍDER VO
SVOJOM SEGMENTE*
UŽ ZA

16 990 €

VYHRIEVANÉ SEDADLÁ
ZADNÝ PARKOVACÍ ASISTENT
AUTOMATICKÁ KLIMATIZÁCIA
A mnoho ďalšieho
Platí od 2. 1. do 29. 2. 2020. Uvedená cena je pri využití Citroën Privilege. Mix spotreba a emisie CO2 NEDC: 4,0-4,2 l/100 km a emisie 106-111 g/100 km. Obrázok vozidla je ilustračný. *Zdroj ZAP SR 1-12/2019.

20302_A5_diler_print_Berlingo.indd 1

61_0021

TORNO, s.r.o. Jiráskova 15 - Bardejov, citroen@torno.sk, www.citroen.sk
Tel: +421 (54) 472 56 42 - Mob: +421 907 963 081
10. 1. 2020 10:28:41
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POLTICIKÁ STAVBA, OKNÁ - DVERE

9

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

Viac

SŤ
MOŽNO U
NÁKUPTKY
Á
NA SPLÝŠENIA! LEN DO 15. 02. 2020
V
A
N
BEZ
20% lepšie izolačné vlastnosti profilu
- 5 komorový podparapetný profil s tesnením
- teplý rámček v skle (znižuje rosenie okien, zlepšuje izoláciu)

173 €

156

€

€
190

Billboardy Mariana Kotlebu sľubujú zoštátnenie
strategických podnikov a že potom bude lacnejšia
elektrina, teplo, aj voda. Ak sa pozrieme čo len na
základné fakty, zistíme, že to nie je pravda.
V roku 1948 znárodnili komunisti prakticky všetky fabriky a nazvali to Víťazný február. Pointa bola
v tom, že komunisti tie fabriky ukradli. Len tak. Bez
náhrady.
Dnes však sme členmi EÚ a platí Ústava SR, ktorá v článku 20 odsek 1 hovorí, že „Každý má právo
vlastniť majetok.“. O zoštátnení ani znárodnení nie
je v Ústave ani slovo, avšak odsek 4 hovorí o vyvlastnení nasledovné: „Vyvlastnenie alebo nútené
obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe
zákona a za primeranú náhradu.“
Takže fajn, je možné vyvlastniť, ale len za primeranú náhradu a tá bude minimálne vo výške ceny,
ktorú investori zaplatili. Takže môžeme chystať miliardy eur.
Povedzme, že Kotlebovi by sa naozaj podarilo
niečo vyvlastniť a zadlžiť naše deti, to však zďaleka
neznamená, že energie budú lacnejšie. Napríklad
teplo: štátu patrí 6 teplárni (v Bratislave, Žiline,
Trnave, Košiciach, Martine a vo Zvolene). Teplo lacnejšie nie je, lebo sa jedná o regulovanú cenu, avšak podľa Kotlebu by
tieto teplárne mali dosahovať vyšší
zisk. Je to tak? Ani omylom. Je to
práve naopak. Prečo? Lebo štát je
ten najhorší vlastník.

ako 100
vymenených

balkónov ročne

Výmena balkónovej
steny 1.150 € -

od

v cene:

725 €

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

107 €

1500

€
242

Menej štátu,
nižšie dane
Kotlebovo zoštátnenie nie je ako
znárodnenie v 48-om

akcia platí pri objednaní prác

SCREEN ROLETY

ŽALUZIE OD

16 EUR/m2

840x1460

226 eur

ŽALÚZIE a ROLETY

SIETE PROTI
HMYZU OD 18 eur/m2

VONKAJŠIE

GARÁŽOVÉ -- VÝKLOPNÉ
SEKČNÉ OD 446 EUR

BRÁNY

Richard Sulík
predseda SaS

- ROLOVACIE

Alternatíva existuje

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
OD

448 EUR

61_0006

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

Ako dostať mladých
z „mama hotelov“

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

Výročia a udalosti
sa skončila Bitka o Stalingrad, po tom čo sa vzdali poslední nemeckí vojaci v Stalingradskom traktorovom závode.

Bardejovsko-Svidnícko
- Stropkovsko

Ak ste po 30tke a máte predstavu o svojom živote, vezmete si hypotéku, ktorú splácate až do
dôchodku. Ak patríte do veľkej skupiny mladých,
ktorí hypotéku nedostanú, máte problém. Zostali
ste „na krku“ rodičom, ktorí sú možno radi, že vás
majú doma, ale rozvoju mladých rodín to nepomáha. A potom sa čudujeme, prečo sa nerodia deti a
obyvateľstvo starne. Dôvod je prostý – nemajú ani
len kde bývať.
Som spoluautorom Návodu na lepšie Slovensko
– 1144 konkrétnych riešení, aby sa tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť. Mojím príspevkom je práve
Nájomné bývanie. Vyhlásiť, že niečo vyriešime,
môže ktokoľvek. My však vieme, ako. Vieme, ktorý
paragraf zmeniť, ako nastaviť systém spravodlivo či
ako pri tom nikoho neobmedzovať.
Tieto riešenia si môžete prečítať v našom Návode na stránke
www.sas.sk/fungujuce_hospodarstvo.

Ladislav Matejka
85_0043

2. februára 1943

Témou februárových volieb sa stali nájomné byty.
Strany sa predbiehajú, kto ich sľúbi viac a kto si to
napíše väčšími písmenami na billboardy. Diskusia
sa skončí, keď sa ich spýtate, kto ich má postaviť a
kde na to vezmú peniaze. Nevedia.

bj20-05_strana-
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krajský predseda SaS
v Trenčíne, kandidát č. 27
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Zastavenie starých exekúcií
Od 1. januára 2020 sa začala aplikovať
nová právna úprava týkajúca sa exekúcií, a to zákon o ukončení niektorých exekučných konaní.

www.vodoterm.sk

KÚPEĽNE

VODA - KÚRENIE - PLYN

OBKLADY A DLAŽBY

SANITA A DOPLNKY

Predajňa adresa: Dlhý rad B/3
085 01 Bardejov
tel.: 054 / 474 84 33 00421 - 0911 224 402
e-mail: dlhyradbj@gmail.com

Predajňa adresa: Duklianská 1377
085 01 Bardejov
tel.: 054/ 739 13 97 - 0918 786 933
e-mail: siba@vodoterm.sk

61_0024

NAKUPUJTE U NÁS
NA SPLÁTKY

Táto nová právna úprava sa týka exekúcií, ktoré začali pred 01. aprílom 2017
a boli (resp. sú) vedené podľa právnych
predpisov aplikovaných do konca marca 2017. Do prvej skupiny spadajú staré
exekúcie, ktoré sa zastavujú priamo
dňa 01. januára 2020. Ide o staré exekúcie, ktoré k tomuto dátumu trvajú
tzv. rozhodnú dobu, resp. dlhšie ako
5 rokov. Táto rozhodná doba začala
plynúť odo dňa doručenia prvotného
poverenia na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi, v danom prípade
sa na zmenu exekútora neprihliada.
Taktiež je potrebné prihliadnuť na skutočnosť, či v období od 01. júna 2018 do
31. decembra 2019 nebol dosiahnutý
výťažok spolu aspoň vo výške 15 eur.
Táto právna úprava obsahuje taktiež
výnimky, v prípade ktorých k zastaveniu takejto exekúcie nedôjde. Ak má
byť dôvodom zastavenia starej exekúcie rozhodná doba a súčasne ide o starú exekúciu, ktorá je uvedená v tzv.
absolútnych výnimkách. Absolútnymi
výnimkami v zmysle uvedenej právnej
úpravy, kedy sa exekúcia nezastavuje,
je vymáhanie pohľadávky na výživnom, vymáhanie práva na nepeňažné
plnenie, resp. peňažné plnenie, ak
sú vymáhané v jednom konaní, fon-

dy EÚ, rozhodnutia EÚ, hospodárska
súťaž, ak ide o tzv. majetnú exekúciu,
teda ak bol v posledných 18 mesiacoch
predo dňom, kedy má byť stará exekúcia zastavená, dosiahnutý výťažok
spolu aspoň vo výške 15 eur alebo má
povinný konkurznú imunitu. Okrem
absolútnych výnimiek, treba zohľadniť
ešte relatívne výnimky upravené týmto
zákonom, a to rozhodnutie, že rozhodná doba sa predlžuje za zákonom ustanovených podmienok o 12 mesiacov.
Druhou skupinou starých exekúcií,
ktoré budú zastavené zo zákona, sú
tie v prípade, ktorých po 01. januári
2020, uplynie rozhodná doba piatich
rokov, a v ktorých po tomto dátume
oprávnený alebo povinný zanikne bez
právneho nástupcu, oprávnený podá
návrh na zastavenie starej exekúcie,
alebo v prípade ak dôjde k vyhláseniu
konkurzu, reštrukturalizácie alebo
oddlženia, okrem prípadu ak by išlo
o výnimku zo zastavenia starých exekúcií. Nová právna úprava ukladá súdnemu exekútorovi povinnosť oznámiť
oprávnenému ukončenie exekučného
konania, ale nedefinuje presne lehotu
a spôsob tohto oznámenia.

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

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

Ako sa v roku 2020 zvyšujú dôchodky – stručný prehľad
Ponúkame stručný výklad, komu, ako a za akých podmienok sa zvyšujú dôchodky.
Čiastkový dôchodok
Dôchodok, ktorého suma bola určená s prihliadnutím na obdobie poistenia získané v cudzine podľa predpisov Európskej únie alebo podľa
medzinárodnej zmluvy, sa zvýši o 2,9 percenta
mesačnej sumy dôchodku, najmenej však o
pomernú časť pevnej sumy zvýšenia, ktorá
zodpovedá pomernej časti, v akej sa priznal
čiastkový dôchodok podľa právnych predpisov
Slovenskej republiky.

Výpočet a suma minimálneho
dôchodku

Vdovské, vdovecké a sirotské dôchodky vymerané zo starobného, predčasného starobného alebo invalidného dôchodku, ktorý v roku
2020 už bol zvýšený.
Zvýšenie každého vyplácaného dôchodku sa
posudzuje samostatne. Pevná suma zvýšenia
dôchodku vyplácaného v sume jednej polovice
nezodpovedá polovici pevnej sumy zvýšenia
dôchodku vyplácaného v plnej sume.

33 % PM
+
Ŀ0

355,40 €

36

33 % PM
+
Ŀ0

359,60 €

37

33 % PM
+
Ŀ0

363,80 €

38

33 % PM
+
Ŀ0

368,00 €

39

33 % PM
+
Ŀ0

372,20 €
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40

33 % PM
+
Ŀ0

378,50 €

30

33 % priemernej
mzdy

334,30 €

41

33 % PM
+
Ŀ0

384,80 €

31

33 % PM
+
Ŀ0

338,50 €

42

33 % PM
+
Ŀ0

391,10 €

32

33 % PM
+
Ŀ0

342,70 €

43

33 % PM
+
Ŀ0

397,40 €

33

33 % PM
+
Ŀ0

347,00 €

44

33 % PM
+
Ŀ0

403,70 €

34

33 % PM
+
Ŀ0

351,20 €

45

33 % PM
+
Ŀ0

410,00 €

Tabuľka - zdroj: SP

Nezvyšujú sa

35
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY
rámové
bezrámové

zimné záhrady

splátky od 49 €

splátky od 149 €

NOVOROČNÁ AKCIA
oblastné zastúpenie pre východný región

0918 973 129 | www.balkona.eu

zasklievanie terás

hliník. prístrešky

splátky od 98 €

splátky od 99 €

ZĽAVY AŽ DO 30%

BioClimatic pergoly

splátky od 249 €

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

bj20-05_strana-
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KAŽDÝ DEŇ STRETÁVAME ĽUDÍ,
KTORÍ CHCÚ LEPŠIE SLOVENSKO
Chodíme za vami a dávate nám obrovské množstvo energie a chuti pokračovať v boji za lepšie Slovensko! V hnutí
OĽANO dôverne poznáme problémy Slovenska aj ľudí, ktorí tu žijú. V regiónoch sa však stretávame preto, aby sme s
vami hovorili o našich riešeniach a nápadoch, ako neblahý
stav tejto krajiny zlepšiť. Veľa ste nás inšpirovali, ešte viac ste
nám povedali a my na vaše rady a odporúčania dáme! Náš

NAŠI REKORDÉRI:

Sme radi, že všetci naši kandidáti veľmi aktívne prechádzajú Slovensko.
Medzi nimi sú aj takí rekordéri, ako napríklad Jaroslav Naď, ktorý za posledný rok prešiel všetkych 79 okresov Slovenska. Poslanec Martin Fecko
urobil v obciach a mestách dovedna viac ako 40 diskusií. Na nich pomáhal a radil farmárom, ako zvládnuť pozemkové úpravy a čerpať dotácie.
Južné, stredné a severné Slovensko precestoval vlakom Ján Marosz, pričom robil s ľuďmi a železničiarmi diskusie o spoľahlivej doprave.

Takto sme
spoločne
bojovali
za lepšie
Slovensko!
Sme aktívni
celé volebné
obdobie,
nie iba pred
voľ bami!

4.2.
5.2.
6.2.
7.2.
8.2.
8.2.
8.2.

“STE ÚŽASNÍ, VERÍME VÁM!”

VO FEBRUÁRI SA VIDÍME:

Veľký Meder - penzión
Stefarez o 17:00
Košice - Pereš, obchodné
stredisko o 15:00-18:00
Pezinok - reštaurácia Knajpa
o 17:00
Senec - hotel Nostalgia
o 17:00
Žilina - Taste Restaurant
o 17:00
Zuberec - psie záprahy

Naď, Mikulec, Kyselica
stretnutie s poslancami
a kandidátmi OĽANO
Heger, Naď, Kremský, Marosz,
Mrva,
Naď, Marosz, Kremský, Mrva,
Heger
Marosz, Jurinová, Kyselica,
Naď, Mikulec
stretnutie s kandidátmi OĽANO

Vitanová - Furmánsky deň

stretnutie s kandidátmi OĽANO

Levice - kultúrne stredisko
Junior o 15:00

Fecko, Hajdamárová, Naď

Bardejov - hotel Šariš
Fecko, Andrejuvová, Šipoš
o 17:00
Ľubovňa - kino Tatra
Šipoš, K. Čekovský, Pleštinská,
12.2. Stará
o 16:30
Andrejuvová, Šudík
Poprad - reštaurácia Fabrika Marosz, K. Čekovský, Heger,
13.2. o 17:00
Šipoš, Milanová, Andrejuvová
Kežmarok - Kežmarská
Naď, Mikulec, Garstková,
14.2. reštaurácia o 17:00
Milanová
Humenné - reštaurácia
Šudík, Marosz, K.Čekovský,
14.2. Modrý kocúr o 17:00
Mičovský, Jílek, Šipoš, Zajačik
Lučenec - divadlo B.S.
Matovič, Pročko, Kyselica
14.2. Timravy o 17:00
Komárno - hotel Peklo
Grendel, Mikulec, Heger, Naď,
15.2. o 17:00
Václav
Svidník - LOKAL Vermex
Andrejuvová, Sopko, Šipoš,
15.2. o 16:00
Heger
Michalovce, reštaurácia
Jílek, Potocký, Kyselica, Mikulec,
17.2. Family o 17:00
Kaplan, Sopko
Trebišov, reštaurácia
Jílek, Kyselica, Mikulec,
18.2. Amadeus o 17:00
Potocký, Kaplan, Sopko
Zámky - kultúrne
20.2. Nové
centrum Csemadok o 17:00 Matovič, Kyselica, Naď
24.2. Košice - Hlavná ul., celý deň stretnutie s kandidátmi OĽANO
Bystrica, Námestie
stretnutie s kandidátmi OĽANO
25.2. Banská
SNP, celý deň
26.2. Bratislava - Nám. SNP, celý deň stretnutie s kandidátmi OĽANO
Okrem toho budeme v uliciach po celom Slovensku. Aktuálny zoznam
podujatí a prípadné zmeny nájdete na www.obycajniludia.sk

11.2.

2016: Protesty pred Bonaparte
Dôvod: Bašternák, Fico, Kaliňák

2019

Protesty pred
ministerstvom
spravodlivosti
Dôvod:
prepojenie
M. Kočnera na
štátnu tajomníčku
ministerstva
spravodlivosti
M. Jankovskú
(Smer-SD)

1.2.

vynovený program vám predstavíme už v najbližších dňoch.
Zároveň veríme, že už 29. februára poviete vo voľbách, kto
sú pre vás tí, čo pracujú na lepšom Slovensku a tí, ktorí ho
ťahajú zlým smerom. Všetci totiž chceme krajinu, kde budeme radi pracovať aj žiť.

2020 - HACIENDU
bývalého ministra financií
a dopravy za stranu SMER
- Jána POČIATKA vo
francúzskom Cannes, sme
označili ako „Majetok SR“

na foto: Gábor Grendel, poslanec NRSR za OĽANO

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

inzercia new januar_28_final_FINAL_2.indd 1

29/01/2020 15:56
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Týždenne do 33 870 domácností
TEXTIL - OBUV - GALANTÉRIA

INTERIÉROVÉ DVERE

Radničné námestie 7, Bývala OBUV PARTIZÁN, BJ
Otvorené: PO - PIA: 8:30 - 18:00, S0 - NE: 8:30 - 16:00

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

www.balsyn.sk
23 rokov na trhu

od 3. 2 do 25. 2. 2020

Privezieme

obklady dlažby, montáž
sanity, plávajúce podlahy
a iné montážne práce.

1€/km

0903 684 333

85_0089

NA KOMPLET S VODOU A ELEKTRINOU

za cenu dopravy

94-00014

nabor@vip-pflege.eu
www.vip-pflege.eu

ZĽAVY OD - 50 % DO - 80%

REKONŠTRUKCIE BYTOVÝCH JADIER

ZÁSYPOVÚ
ZEMINU

0948 719 494
0948 688 777

● slovenská pracovná zmluva
● potrebná znalosť nemčiny
● základný turnus 1 mesiac
● kurz nie je podmienkou
● možnosť dopravy aj na faktúru

LIKVIDÁCIA TOVARU

Tel.: 0908 340 594

Ponúkam kvalitnú prácu za prijateľnú cenu.

85_0070

Viac Na
koNtaktNých číslach:

61_0004

Personálna agentúra VIP MEDICO, s.r.o.
ponúka prácu pre opatrovateľky do Nemecka

85_0038

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

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

VYNOVENÉ PRIESTORY
ČOKOĽVEK PRE VAŠU DOMÁCNOSŤ/STAVBU
NÁJDETE U NÁS VO VYNOVENÝCH PRIESTOROCH
Milí zákazníci/priatelia, od 13.1.2020 nás môžete opäť
navštevovať v priestoroch UNIKOV vedľa v žltej budove.

Unikov

85_0087

Sleduj aj náš instagram - facebook: Železiarstvo

bjzel20-05_strana- 1
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VIDOSA S.R.O.

Hľadáme
MK-soft
účtovníčku

Pri štepnici 1, 085 01 Bardejov

PRÍJME DO TPP ALEBO AJ ČIASTOČNÝ ÚVÄZOK

MECHANIKA OPRAVÁR ŠIJ. STROJOV

Kontakt: 0948 642 522 - 054 472 53 60 e-mail: vidosasro@gmail.com

1000€
61_0015

- miesto výkonu práce Bardejov
- práca na jednu smenu
- mzda 750,- Eur + osobné ohodnotenie
Nástup: február 2020

z Bardejova
s aktívnou praxou

GET NET, s.r.o.

STAJAN Slovakia, s.r.o.

SD INSTAL s.r.o.

prijme pracovníkov na pozíciu

Ponuka práce pre

MONTÁŽNY PRACOVNÍK:

VODOINŠTALATÉROV

- montovanie a skladanie plechových skríň
- skrutkovanie, nitovanie - práca v montážnej hale
- práca len na DVE ZMENY

TURNUSOVÁ PRÁCA:

3 týždne sa pracuje a týždeň voľno
Práca pre jednotlivcov aj partie

Plat: 16 – 19 EUR/hod. podľa skúsenosti a praxe

ČIASTOČNÝ UVÄZOK

3000 – 3300 EUR mesačne

sdinstal.sro@gmail.com

+421 905 139 201

61_0047

3,35 € / hod + ohodnotenie
podľa skusenosti /praxe/

61_0012
61-0003

Kontakt: 0918 493 960 Mail: stajanslovakia@azet.sk

ŽIVNOSTNÍKOV DO NEMECKA /Frankfurt am Main/

85_0082

Mzda: 696€ základ + 0,20€/hod. (poobedná)
+ 50€ (dochádzka) + 50€ (výkon)
+ príplatky + stravné lístky
Miesto práce: Nové Mesto nad Váhom
UBYTOVANIE ZDARMA

v prípade záujmu volajte na:
0948 263 440

85_0065

2

Nový

Renault CAPTUR
SUV značky Renault

0

Už od 219 € mesačne
Dáme vám čas spoznať Nový Renault CAPTUR,
na 2 dni a 300 km
Ponuka platí od 1. 2. do 29. 2. 2020. Komunikovaná mesačná splátka platí pri financovaní Renault Easy: Pri financovaní vozidla prostredníctvom finančného lízingu s úrokom 4,92% p.a. na 5 rokov a pri financovanej hodnote 11 920 € zaplatíte 59 mesačných
splátok s havarijným poistením vo výške 214,33 € a poslednú splátku s havarijným poistením vo výške 3 011,04 €. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 0 €, predajná cena je 1,20 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 € a RPMN =
10,10 %. Celková čiastka s havarijným poistením, ktorú 60 splátkami zaplatíte je vo výške 15 717,71 €. Údaje pre komunikáciu sú zaokrúhlené. Pred splatnosťou poslednej splátky sa klient môže rozhodnúť pre jednu z možností - (1) poslednú splátku zaplatiť
a vozidlo si ponechať, (2) rozložiť poslednú splátku na ďalšie obdobie financovania, (3) predať vozidlo dílerovi za dohodnutú kúpnu cenu (podmienka max. nájazdu 20 000 km/ročne) alebo (4) vrátiť vozidlo financujúcej spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia,
a.s. v súlade so Sprievodcom vrátením vozidla, uverejneným na webovej stránke spoločnosti (podmienka max. nájazdu 20 000 km/ročne). Renault Finance znamená financovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s.. Ponuka je iba
informatívna a nie je záväznou ponukou na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Nový Renault CAPTUR: spotreba 4,7 – 6,2 (l/100 km), emisie CO2 108 – 124 (g/km). Uvedené spotreby paliva a emisie CO2 sú zmerané metodikou stanovenou podľa platných právnych
predpisov vyžadovaných pre homologáciu vozidla. Vyobrazenie vozidla je iba ilustratívne.

, zoznamka365.renault.sk

Renault odporúča

61_0044

MENO ALEBO LOGO DÍLERA, Ulica, Mesto
Tel.: +421 123 456 789, Fax: +421 123 456 789
www.dealerweb.sk
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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.

2682 K mechanik počítačových sietí, pracovník v oblasti informačných technológií, tvorba www stránok, graﬁk,
programátor, správca siete, servisný technik – skladanie, údržba, inštalácia, konﬁgurácia a oprava PC, sieťový technik,
vytváranie a oprava PC sietí, návrh PC sietí.

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.

www.ssjh.sk
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Jedná sa o kvaliﬁkačné štúdium, ktoré trvá dva roky. Absolvent získa výučný list a maturitné vysvedčenie z odborných predmetov.
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Janovce, Kľušov, Kobyly, Kochanovce,
Komárov, Koprivnica, Kružlov, Kurima,
Kurov, Lenartov, Lopúchov, Lukavica,
Lukov, Malcov, Marhaň, Mokroluh,
Nižný Tvarožec, Osikov, Raslavice,
Richvald, Rokytov, Smilno, Snakov,
Stebník, Stuľany, Sveržov, Šarišské
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Nižný Orlík, Stročín, Šarišský Štiavnik,
Vyšný Mirošov, Vyšný Orlík, Železník,
Želmanovce,

Fazuľa obyčajná
Každodenná dávka kyseliny listovej vám môže pomôcť vyrovnať sa aj s
depresiou.
Vďaka vysokému obsahu vlákniny
má blahodarné účinky na črevá (vlákFazuľa obsahuje arginín, aspa- nina upravuje trávenie, viaže jedovaté
ragín, tyrozín, leucín, tryptofan, ďalej látky a tuky). Zelená fazuľka lieči ochohemicelulózy, vitamín C, flavonoidy, renia pečene. V Ázii používajú fazuľu
inozit a cukry, kyselinu kremičitú, soli tradične ako účinný preventívny i liedraslíka, fosfáty, stopy kobaltu, medi čivý prostriedok na črevné a obehové
a niklu. Medzi ľuďmi je rozšírené po- problémy ako aj na nedostatočnú funkužívanie fazuľovej múky na zasýpanie ciu sleziny a podžalúdkovej žľazy.
Fazuľu môžeme použiť do polievok,
rôznych mokvavých ekzémov, kožných
vyrážok. Semená v prášku slúžia na prívarkov, šalátov. Sušenú je vhodné
horúce obklady pri mokvavých a svrbi- na noc namočiť do vody, ráno vodu
vých ekzémoch.
zliať, fazuľu nechať odkvapkať a až poAk máte predispozíciu na vznik tom variť v čerstvej vode. Po konzumádiabetu alebo ste už diabetici, poteší cii sa tým zmierni nadúvanie. Mladú
vás fakt, že fazuľa má nízky glykemic- fazuľku možno dusiť nad parou, alebo
ký index. Fazuľa obsahuje vlákninu - s trochou tuku asi 10-15 minút.
konštantnú dodávku energie. Pomáha
minimalizovať riziko srdcových ochorení a vysokého krvného tlaku. Fazuľa
je bohatá na železo, kde pol pohára
varenej fazule obsahuje 3,3 mg železa.
Chráni telo pred voľnými radikálmi,
ktoré by mohli poškodiť bunky a mať
za následok rakovinu.
Pokiaľ ide o prínosy pre zdravie
očí, fazuľa obsahuje veľa zinku, vitamínu A a bioflavonoidov. Zinok je podporujúca výživa, ktorá má prospech
pre zdravie našich očí. Jeho hlavnou
úlohou je previesť betakarotén na vitamín A vo forme, ktorá je použiteľná
vizuálnym systémom a telom.
» red
Fazuľa je prastarou kultúrnou rastlinou juhoamerických indiánov.
Stále je neobyčajne zdravou zeleninou.

BJ
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33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

PREPRAVA NA LETISKÁ

KRAKOW - VIEDEŇ - RZESZÓW - KATOWICE - BUDAPEŠŤ - BRATISLAVA

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

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
» Kúpim starý traktor, aj
nefunkčný 0908363020
» Kúpim pásový traktor
Bolgar tl45, aj nepojazdný,
0905964946
» Kúpim starý traktor, aj
nefunkčný 0908363020
»
Kúpim
motocykel:
JAWA,CZ-125,175,250,350,
skúter-MANET, TATRAN,STADION,PIONIER,
prívesný
vozík PÁV 40-41,aj nepojazdné-nekompletné+ ND.,
volať,alebo sms
0905450533

02 AUTO-MOTO / iné
03 BYTY / predaj

07 REALITY / iné
» V intraviláne mesta BJ
bezplatne a dlhodobo prenájmem 0,40 ha oplotnený
ovocný sad so zrubovou
chatkou, za údržbu a starostlivosť. Prístup autom,
elektrika, južná expozícia, vhodné miesto aj pre
včelárenie. Len skutočne
starostlivému záujemcovi
restp. zodpovednej rodine.
0908 460 040
» Predám pekný pozemok
v doline Kríže, 17 árov, tvrdá
cesta, JZ expozícia, elelktrina, úradné stav. Povoelnie
pre stavbu chaty, voda.
0908 665 534

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
50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

lazurova@regionpress.sk

06 POZEMKY / predaj

západné Slovensko

BB
KY
LI
Lc
MT
Or
PB
PD
zV
zH
za

geci@regionpress.sk

Mgr. DANIELA LAZUROVÁ
0907 727 206

05 DOMY / predaj

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

JAROSLAV GECI
0905 719 137

04 BYTY / prenájom

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

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

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

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
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09 DOMÁCNOSŤ
» Predám veľké drevené koryto 40Eur a dvere
5Eur. 0905843684
°Predám Skylink sat.
kartu Multibalík za
polovičnú cenu platná do 28.7.2020, 40€
0918239630

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera BJ medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP BJ12 Predám kočík,
0987 654 321.
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.

Bardejovsko-Svidnícko
- Stropkovsko

85_0022

4

5
5

POLITICKÁ INZERCIA, INZERCIA

BARDEJOVSKO

DOMÁCNOSŤ, STAVBA,
GASTRO,GASTRO
SLUŽBY
didujúceho subjektu a na prednostné
hlasy sa nebude prihliadať.
Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné.
Nesprávne upravené hlasovacie
lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.
Inak sa dopustí priestupku, za ktorý
Potom okrsková volebná komi- mu bude uložená pokuta 33 eur. V
sia zakrúžkuje poradové číslo voliča prípade hlasovania mimo volebnej
v zozname voličov a vydá voličovi miestnosti, volič nepoužité alebo nehlasovacie lístky a prázdnu obálku správne upravené hlasovacie lístky
opatrenú odtlačkom úradnej pečiat- znehodnotí pred členmi okrskovej
volebnej komisie.
ky obce.
Volič, ktorý nemôže sám upraKaždý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru viť hlasovací lístok pre zdravotné
určeného na úpravu hlasovacích líst- postihnutie alebo preto, že nemôže
čítať alebo písať a oznámi pred hlakov.
V osobitnom priestore určenom sovaním túto skutočnosť okrskovej
na úpravu hlasovacích lístkov volič volebnej komisii, má právo vziať so
vyberie jeden hlasovací lístok toho sebou do priestoru určeného na úprakandidujúceho subjektu, ktorému vu hlasovacích lístkov inú spôsobilú
sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Ten- osobu, aby podľa jeho pokynov uprato hlasovací lístok môže bez ďalšej vila hlasovací lístok a vložila do obálúpravy vložiť do obálky alebo na ky, takouto osobou nemôže byť člen
vybranom hlasovacom lístku môže okrskovej volebnej komisie. Obidve
volič zakrúžkovaním poradového osoby pred vstupom do osobitného
čísla kandidáta vyznačiť, ktorému priestoru na úpravu hlasovacích lístkandidátovi dáva prednosť. Volič kov člen okrskovej volebnej komisie
môže zakrúžkovať poradové číslo poučí o spôsobe hlasovania a o skutnajviac štyroch kandidátov. Ak volič kovej podstate trestného činu mareodovzdá prednostný hlas viac ako nia prípravy a priebehu volieb.
štyrom kandidátom, taký hlasovací
lístok sa bude počítať v prospech kan» Ivan Brožík

GOOGLE
FACEBOO
REKLAMAK

Minulý týždeň by ste nás v bratislavskej
centrále hľadali márne. Kancelárie zívali
prázdnotou, kvety skoro uschli. Náš štáb,
kandidáti aj my s Mišom Trubanom sme
sa na týždeň presťahovali na východ.
V Košiciach sme zriadili dočasnú kanceláriu a za týždeň sme obehli väčšiu časť
východu.
Ak má byť Slovensko férovou krajinou,
na ktorú budeme všetci hrdí, musí byť
spravodlivosť aj v regiónoch. Na východ
sme prišli aj s Plánom pre východ - s riešeniami ako rozhýbať ekonomiku tak, aby
sa v nej točilo viac peňazí. Lebo viac peňazí znamená vyššie platy a vyššiu kvalitu
života a služieb.
Spravovanie štátu však nie je len o plánoch a zákonoch. Je najmä o porozumení ľuďom a podmienkam, v ktorých
žijú. Preto väčšinu času trávime medzi
ľuďmi. Na východe sme na 37 miestach
- od Košíc, cez Michalovce, Rožňavu,
Bardejov po Cígeľku či Čiernu nad Tisou,
urobili 73 akcií. Boli to diskusie na odborné témy, ale aj stretnutia v uliciach či
podomová kampaň.
Boli sme v nemocniciach, v ktorých ľudia dostávajú zlú starostlivosť aj

Miroslav Beblavý

programový líder koalície PS/SPOLU
predseda SPOLU – občianska demokracia

„Volím v každých voľbách. Beriem to ako
zodpovednosť za budúcnosť tejto krajiny.“

NEJDE VÁM
BIZNIS?

príjme strážnikov
na obchodnú prevádzku

0908 984 147
0948 152 149

vo Svidníku

KONTAKTUJ
T

Nástup ihneď !
750 € brutto/ mesiac

geci@regionpress.sk - lazurova@regionpress.sk

5. februára 1936

36-0001

E NÁS

0905 719 137 - 0907 727 206
Elegant
orech

Hladké
javor

Výročia a udalosti

do kín bol uvedený vôbec posledný nemý
film Moderná doba od Charlieho Chaplina.

6. februára 1905

sa narodil Jan Werich, herec († 1980).

LIBRABIS BEZPEÈNOSTNÉ DVERE
bezpečnostné dvere

Bauerova 17
Košice KVP
prízemie

Tri pásiky
mahagón

V ponuke aj farby BIELA a ANTRACIT
OBHLIADKA ZDARMA

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

0905 719 137

ZVUKOVÁ A TEPELNÁ IZOLÁCIA

AKCIA 698€ dvere s montážou
Odborná montáž
s licenciou technickej
služby od polície SR

27-0011-1

SBS
LAMA SK

- konzultácia bez poplatku - oddĺženie úverov
- zastavíme zrážky zo mzdy - zastavíme dražby

Certifikát
od národného
bezpeènostného
úradu.

S
www.LIBRABIS.sk

9 bodov zamykania
gu¾a k¾uèka
6ks k¾úèov
nerezový prah
ANTIPANIC k¾uèka
zvuková a tepelná
izolácia
nová zárubòa

Stačí zavolať, prídeme k vám! 0918 874 969
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87-0006

Eva Polakovičová, Bratislava

0905 719 137

Slovenská
norma

v mestách, na ktoré politici zabudli, ako
sú Snina a Gelnica. Počúvali sme, keď
nám hovorili o problémoch spolunažívania v blízkosti osád, ale aj o tom, že ani
tam neveria všetci fašistom. S mnohými
sme sa postavili na námestia v Levoči či
v Sobranciach, aby sme odmietli kotlebovskú politiku nenávisti bez riešení.
Podľa našich odhadov sme za týždeň
priamo oslovili 10 tisíc ľudí. A pokračujeme. Tento týždeň sa sťahujeme do
srdca Slovenska - na stred a potom ďalej. Robíme kampaň, aká tu ešte nebola
- výnimočnú úprimnosťou, energiou aj
nasadením. Darí sa nám to najmä vďaka
tomu, že naše strany PS a SPOLU stoja na
podpore stoviek bežných ľudí.
Som hrdý, že sa nám na pomoc s kampaňou prihlásilo takmer tisíc dobrovoľníkov. Spolu so 150 kandidátmi a kandidátkami denne stoja v uliciach. Vyše tisícka
ľudí nám na kampaň prispela finančne.
To je pre nás obrovský záväzok, aby sme
zabojovali za férové Slovensko.

Vox populi

geci@regionpress.sk

Kontakt:
0948 476 100

Férové Slovensko
od východu na západ
Objednávateľ: SPOLU – občianska demokracia, Tallerova 10, 81102 BA, IČO: 51313901, Vydavateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Volič je povinný po príchode do
volebnej miestnosti preukázať
okrskovej volebnej komisii svoju
totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi
na jeho žiadosť vydaný hlasovací
preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz.

33-0002

Spôsob vykonania voľby

spoločnosť
SPOLOČNOSŤ

6
Syrové pochúťky
Syry môžeme okrem klasického
servírovania využiť aj pri príprave množstva rýchlych chuťoviek,
vďaka ktorým získame skvelé pohostenie pre nás i naše návštevy.
Syrové guľky s pistáciami

Suroviny: 150 g plesňového syra napríklad niva, 100 g goudy, 80 g masla, pol strúčika cesnaku (alebo podľa
chuti, prípadne môžete vynechať), 50
g parmskej šunky, korenie, 100 g sekaných pistácií
Postup: Goudu postrúhame. Do
misky vložíme maslo a spolu s nivou a
syrom gouda vymiešame do peny. Následne okoreníme a ochutíme pretlačeným cesnakom. Pridáme na malé
kocky pokrájanú parmskú šunku. Zo
vzniknutej masy v dlaniach tvarujeme
guľky. Na tanier si nasypeme posekané
pistácie a každú guľku v nich obalíme.
Takto pripravené guľky dáme stuhnúť
do chladničky.

Podávame dipy

V preklade slovo dip znamená
namočiť či namáčať. Na prípravu
dipov potrebujeme zväčša biely
jogurt alebo pochúťkovú smotanu, rôzne druhy syrov, korení a
byliniek.
Dip so smotanovým syrom

Suroviny: 200 g smotanového syra,
4 lyžice bieleho jogurtu, 3 jarné cibuľky (ako obmenu môžete použiť pažítku
či žeruchu), biele korenie

Postup: Do misky vložíme smotanový syr a jogurt a dohladka vymiešame.
Ochutíme bielym korením. Vmiešame
na kolieska nakrájanú jarnú cibuľku.

Dip s nivou

Suroviny: 100 g nivy, 100 g bieleho
jogurtu, 1 lyžicu citrónovej šťavy
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Prudké zmeny teplôt syrom neprospievajú a ani mraznička

Servírujeme syry a syrové
pochúťky
Trh nám ponúka nespočetné
množstvo syrov vynikajúcich chutí. Veď kto by už nepoznal francúzsky syr Camembert, holanskú
Goudu, švajčiarsky Emmental či
najznámejšie talianske syry, akými sú Parmezán, Mozzarella či
Gorgonzola. Sú syry, ktoré sa podávajú čerstvé, krátko po dokončení ich výroby, ale i také, ktoré
zrejú niekoľko týždňov, mesiacov
dokonca aj rokov, kým sa dostanú
na náš stôl.
Medzi čerstvé syry patria napríklad
tvarohy, cottage cheese, syr ricotta či
hrudkový syr. Tvrdé syry sú charakteristické tým, že musia zrieť najmenej 4
týždne a najviac 1 až 2 roky. Plesňové
syry patria medzi zrejúce syry, sú vyrobené z pasterizovaného mlieka, do
ktorého sa pridávajú okrem kyslomliečnych kultúr i špeciálne ušľachtilé plesňové kultúry. Radíme sem syry s modrou alebo zelenou plesňou vo vnútri,
syry s bielou plesňou na povrchu ako ilustračné foto
aj syry dvojplesňové. Ďalšiu skupinu
syrov tvoria tavené syry.
plesne na iné potraviny. Pri dlhšom skladovaní syrov je dobré ich po každom vybalení zabaliť do nového obalu.
Správne skladovanie syrov
Aby sme zachovali kvalitu, chuť ale aj
vôňu syra, mali by sme ho správne skla- Ako správne syry podávať
dovať, a myslieť aj na to, že každý druh
Syry by sme nemali konzumovať
syra vyžaduje iné podmienky. Optimálna hneď po vybratí z chladničky, nedosiahteplota pre uchovanie syrov je 8 – 12 °C. li by tú správnu chuť. Je preto lepšie vyV bežných podmienkach je preto najlep- brať ich približne o hodinu skôr, ako ich
šie skladovať ich v chladničke, pričom plánujeme jesť. Podávame ich zvyčajne
čerstvé mäkké syry skladujte v najchlad- na drevenom lopáriku. Ukladáme ich
nejšej časti chladničky, tvrdšie môžete naň do skupiniek podľa jednotlivých
uložiť tam, kde je trochu vyššia teplota. druhov. K čerstvým syrom sa hodia byOdborníci neodporúčajú syry uchovávať linky a korenia, a zo zeleniny koktailové
v mrazničke, pretože dochádza k naru- paradajky. Zrejúce syry môžeme doplniť
šeniu ich štruktúry, ale i zmene chute. bobuľami hrozna, jablkami, hruškami,
Baliť by sme ich mali do papiera, ktorý figami, prípadne vlašskými orechmi.
im umožňuje dýchať. Použiť môžeme aj Tavené syry sa hodia na prípravu rozpapierový obrúsok a ten následne vložiť ličných nátierok. Ako prílohu k syrom
do polouzatvoreného plastového vrecka. môžeme zvoliť chlieb, pečivo či bagety.
Plesňové syry sa odporúča skladovať v
plastových nádobách alebo pod pokriev- Syrové fondue
kou zo skla, aby sme zabránili rozšíreniu
Samostatným a veľmi príjemným

ilustračné foto
autor hamomdomingue pixabay
Postup: Do misky vložíme jogurt,
namrvíme doň nivu a vymiešame.
Ochutíme citrónovou šťavou.
Náš tip: Do dipov namáčame slané
tyčinky, tortilové čipsy, na menšie kusy
natrhaný pita chlieb, slané kekse, prípadne na hranolčeky nakrájanú surovú zeleninu, ako napríklad uhorku,
mrkvu či stonkový zeler.

ilustračné foto

autor jsbaw7160 pixabay
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autor xuanzi86410527 pixabay
spôsobom podávania syrov je fondue
čo znamená tavený. Ide o jedlo zo syra
roztaveného nad ohňom. Ak si chcete
vychutnať príjemný večer strávený v
spoločnosti blízkych a priateľov, môže
byť práve pohostenie v štýle syrového
fondue, vhodnou voľbou. Na syrové
fondue se používa veľké množstvo
druhov syra. Vytvoriť si môžete rôzne
NÁŠ TIP
Ako na to? Na jednu osobu si nachystajte približne 150 až 200 gramov syra. Syry, napríklad Gruyér
a Emmental, nastrúhajte na hrubom strúhadle, nasypte do fondue
hrnca a zalejte bielym vínom. Na
minimálnej teplote začnite pomaly
ohrievať. Keď sa syr začína vo víne
topiť, zvýšte teplotu a syr miešajte
vareškou až kým nedostanete homogénnu hmotu, trvá to približne desať
minúť. Popri miešaní môžete pridať
cesnak, prípadne čerstvo zomleté
biele korenie. Zapáľte horák, ten
bude nádobu s pripraveným fondue
udržiavať počas konzumácie stále
horúcu.
kombinácie a nájsť také, ktoré chuťovo
ulahodia práve vám. Najlepšie je však
kombinovať tri, minimálne však dva
druhy syra. Fondue pripravíte v špeciálnom hrnci z kameniny, ktorý sa počas stolovania položí na liehový horák
umiestnený uprostred stola. Každý stolovník dostane špeciálnu dlhú vidličku,
na ňu si nastokne kúsok bagety alebo
chleba a následne namáča do hrnca
s rozpusteným syrom. Ako príloha sa
hodí nakladaná zelenina.
STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

POLITICKÁ INZERCIA, MÓDA

7
7
DOMÁCNOSŤ, STAVBA,
GASTRO,GASTRO
SLUŽBY

33-0012
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BARDEJOVSKO

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

PRIEMYSELNÁ 3745, 085 01 BARDEJOV
termoplyn@cenrum.sk, www.termoplyn.sk
054 474 80 20 - 0905 402 238

KOMÍNOV

> revízie komínov
ku kolaudáciám RD
> frézovanie a vložkovanie
komínov

SOLÁRNA ZOSTAVA

1 776 €

uchytenie kolektorov zdarma

2 059 €

> strojové čistenie
zadechtovaných
komínov

s DPH

s DPH

VICTRIX Zeus 25

3331,20 €

> fasádne komíny

VODA - PLYN - VYKUROVANIE - SERVIS

0905 279 418
obhliadka ZDARMA

0907 164 619

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

Hľadáme ELEKTRIKÁROV

MASÍV

- 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
V pripade zaujmu nas kontaktujte telefonicky alebo emailom

výnimočné originálne kusy
z dubového masívu za skvelé ceny!

lucia.vojtassakova@euromicron-deutschland.de

Výročia a udalosti
zomrel Janko Čajak, slovenský básnik
(* 1830).

4. febrára 1867

8 4
6

1 8 5

U
D
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Erimont s.r.o., Lučivná 315

99-0022

www.kominar-poprad.sk
www.kominyfrezovanie.sk
0905 279 418, Michal Hudáč

S

85_0046

Všeobecné podmienky podpory zverejnené na stránke www.zelenadomacnostiam.sk

> čistenie a kontrola
komínov

DUBOVÝ NÁBYTOK

ZÁVESNÝ KONDEZAČNÝ
KOTOL so 45 l zásobníkom

+ zásobník UBS 300 SOL

O9
K

3
1

4 9

1

7

8
3
3 6 7
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8 7
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3
AKCIA -30%

Materiál na nerozbitné
prestrešovanie vrátane
príslušenstva - profilov,
tesnenia, skrutiek...

www.holandsky-nabytok.sk

Rozvoz po celej SR!

AKCIA -20%

Koš: 046/5430 771
zenit@zenitsk.sk

Makrolon Ultralight
2/10mm číra
9,07 €/m2 s DPH

Prešov | Levočská 164
Po-Pi 9⁰⁰-17⁰⁰ | So-Ne zatvorené

holandskynabytokpo@gmail.com

66-0222

051/771 0720
0903 567 934 | 0911 567 934

Košice: 055/6254 006
kosice@zenitsk.sk

bjzel20-05_strana- 7

721200032

Makrolon
7/16mm bronz
16,20 €/m2 s DPH

Renovovaný nábytok,
ktorý poteší a zútulní Váš domov,
chráni naše životné prostredie,
keďže dostane od Vás druhú šancu!

SPOLOČNOSŤ

8
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CIMBAĽÁK s. r. o., Duklianska
17A/3579, 085 01 Bardejov
hľadá na obsadenie miesta

PREDAVAČ/PREDAVAČKA

NÁPLŇ PRÁCE:

- predaj mäsa a mäsových výrobkov, práca
s registračnou pokladňou

POŽIADAVKY NA KANDIDÁTA:
- komunikatívnosť
- zodpovedný a tímový prístup k práci,
- schopnosť komunikovať,
- prax v odbore vítaná

MZDA: 696 EUR BRUTTO

Kalič – obsluha kaliacej pece,
úprava prevádzkových kvapalín

PRÁCA
PRE KAŽDÉHO

Náplň práce
 Zabezpečenie obsluhy linky pre tepelné spracovanie
 Zabezpečenie prípravy zákaziek k zušľachteniu
 Kontrola kaliacej linky podľa predpísaného plánu
 Obsluha čistiarne odpadových vôd a iných vodohospodárskych zariadení
podľa plánu
 Evidencia zákaziek v PC
 Spolupráca a podpora pri drobných opravách linky
 Aktívna spolupráca s kontrolou kvality

IENKY
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODM

PRAVA hradené
UBYTOVANIE a DOVHODNÉ PRE MUŽOV,

0907 727 206

PLAT: od 6,00€/hod.

tel.: 0917 393 957

85_0085

0905 732 953

61-0004

UČITEĽA � LEKTORA (animátora) do TPP/ živnosť

KUCHÁRA/KU

do reštaurácie
pri Bardejovských Kúpeľoch.
Plat: 5 € /HOD. brutto.
85-0064

ZATEPĽOVAČOV
MURÁROV

0908 914 180
príjmeme samostatného

Príjmeme na prácu v SR

hľadá:

Bližšie info: 0908 288 288

Kontakt:

85_0086

Kontakt:
mariana.korenova@kamax.com
00421 54 488 87 31

SMS – SÚKROMNÁ MONTÁŽNA SPOLOČNOSŤ, A.S.
PRÍJME DO TPP PRACOVNÍKOV
NA POZÍCIE:
Turnusová

- 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: 1.100,- €
a vyplácanie cestovných

Zámocká pivnica Stropkov
hľadá ČAŠNÍKA, ČAŠNÍČKU,

ALEBO VÝPOMOC
DO OBSLUHY
počas obedov. Viac informácii
na tel. čísle 0944 455 960
Mzda: 520 eur + odmeny

Práca v automobilovom priemysle
Výroba klimatizácii
8 hodinová trojzmenná prevádzka
Možnosť pracovať nadčasy
Ubytovanie a doprava
zabezpečená a hradená firmou
· Poskytujeme pracovné oblečenie a obuv
· Práca vhodná muži, ženy aj pre páry

náhrad.

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: 1.000,- €
alebo info telefonicky 0903 717 998

bjzel20-05_strana- 8

85_0763

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

·
·
·
·
·

51-0007

0905 719 137

ŽENY aj PÁRY

85_0083

Vodiča sk B /šoféra na vývoz
do Nemecka

KAMAX Fasteners s.r.o.
Mgr. Mariana Koreňová
Priemyselná 3752
085 01 Bardejov

Radi privítame v našom kolektíve flexibilného človeka,
ktorý vie komunikovať s deťmi a dospelými. Dôležitá je pre
nás dochvíľnosť, samostatnosť a radosť z práce s deťmi.
Výhodou: VP sk. B, pedagogické, umelecké alebo športové
vzdelanie. Možnosť ubytovania v mieste výkonu práce.
Životopis posielajte na e-mail: 1animateam@gmail.com

0905 552 537
0915 971 823

OPERÁTOR VÝROBY
LIBEREC ČR

85_0071

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

www.animateam.sk

Termín nástupu nástup možný ihneď

CALL CENTRUM:

Balenie čokolády
a kozmetiky / ČR
Pracovník vo výrobe / ČR
Montážny pracovník/ ČR

Požadujeme / Váš profil
 vyučenie v odbore strojárstvo, alebo príbuzný odbor
 prax v odbore tepelného spracovania výhodou
Iné výhody
 mzda 1 000€ brutto + príplatky
 pravidelný ročný nárast miezd
 stabilné zamestnanie v novej výrobnej hale
 perspektívna práca v Bardejove

61-0037

Bližšie informácie na telefonnóm čísle
0907 901 328
Žiadosť spolu so životopisom zasielať
na e-mail: office@cimbalak.sk

STAVBA, POZVÁNKA, ŠKOLENIE

9

85_0081

BARDEJOVSKO
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INZERCIA,chrípka
ĎEŤOM, SLUŽBY
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Niekoľko základných rád, ako postupovať v prípade podozrenia na ochorenie

Nemýľme si chrípku s nachladnutím
Zdravý organizmus si s infekciami
dokáže hravo poradiť, majú miernejší priebeh alebo sa neprejavia
vôbec. V kritickom období treba
viac dodržiavať základné hygienické návyky.

0903 120 468

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
• Ručný pracovník – ruč. čistenie – 680 € mesačne brutto + príplatky
• VODIČ "B" "T" - 980 € mesačne brutto + príplatky
• VODIČ "C" - od 1.300 € mesačne brutto + príplatky
Zimná údržba ciest a komunikácií v BA
Základná zložka mzdy
Miesto výkonu práce BRATISLAVA
+ príplatky a ODMENY
0948 / 374 149, dispecing2@aii.sk

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ

lepšie, treba navštíviť lekára.

Okolnosti nákazy

Prechladnutie a chrípka sa prenášajú kvapôčkovou infekciou, keď sa
do ovzdušia dostane infikovaný hlien
z dýchacích ciest chorého. Kým pri
prechladnutí môže ísť o množstvo rôznych typov vírusov, pri chrípke poznáme tri základné typy vírusov chrípky (A,
B, C), ktoré dokážu meniť svoju podobu.
K nákaze prispieva aj nedostatočná hyib
giena rúk.

Ponuka prace v ČR
pre

MURÁROV

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

0903 910 961
p. Seman

83-0046

VYUČENÝ OBKLADAČ
Podmienky: Znalosť nemeckého alebo holandského
jazyka, prax v zahraničí najmenej 5 rokov,
VP skupiny "B", Živnostenský list

Prijmem

pričom sa všetky príznaky stupňujú do
dvoch až piatich dní. Často sa stáva, že
chorého prepadne pocit, že sa jeho stav
už zlepšuje a vzápätí sa druhý deň cíti
ešte horšie. Najčastejšou komplikáciou
chrípky je zápal pľúc alebo srdcové
problémy. Spozornieť by ste mali, ak ani
po troch až piatich dňoch neklesá horúčka, trpíte na dýchavičnosť alebo vám
príliš búši srdce. Chrípku treba poctivo
vyležať, prijímať dostatočné množstvo
tekutín, znižovať horúčku a ak sa po
troch až piatich dňoch zjavne necítite

pokládka obrubníkov
a zámkovej dlažby a iné
stavebne prace.

Práca v Holandsku

Kontakt: 0948 270 883

Foto: ilustr

ČAŠNÍČKU/-KA

NA TRVALÝ PRACOVNÝ POMER

85_0060

byť
VODIČA ajmôže
dôchodca

94-0016

hľadáme

61_020

je prítomná, skôr u malých detí zvykne
byť len mierne zvýšená teplota. Hlieny
v nose sú v prvé dni vodnaté a po niekoľkých dňoch už hustejšie, až vymiznú
úplne. V každom prípade by ste mali
zostať doma a dopriať si odpočinok,
prechladnutie by malo ustúpiť maxiV uzavretých a zle vetraných priesto- málne do týždňa, ak nie, môže už ísť o
roch majú nákazy lepšie šancu šíriť sa. bakteriálnu infekciu a bude potrebná
Nižšie teploty navyše vysušujú sliznice liečba antibiotikami.
dýchacieho systému, vďaka čomu sa
vírusy jednoduchšie usídľujú. V období Chrípka – príznaky
od novembra do marca je iba málo slChrípka sa už od prvého dňa prejavunečného svitu, ktorý podporujú tvorbu je výraznou bolesťou hrdla, hlavy, svalov, kĺbov, často je prítomná aj bolesť za
Kedy treba vyhľadať lekára?
očnými buľvami. Chorého páli v krku,
Horúčka pretrváva dlhšie ako 3 – 4
pridružia sa problémy s prehĺtaním a
dni.
Ako sa môžeme pred týmito ochoKašeľ trvá dlhšie ako dva až tri týždne.
reniami chrániť?
Veľké bolesti pri prehĺtaní.
V rámci prevencie sa odporúča dostaDlhotrvajúca nádcha a bolesti hlavy.
točný prísun vitamínov a minerálov
Pozor, nežiadajte lekára o antibiotiká,
najlepšie v prirodzenej forme v ovocí
tie na vírusy neúčinkujú.
a zelenine, dostatok spánku a pohybovej aktivity. Lekári uvádzajú, že
vitamínu D, mimoriadne dôležitého pre
najúčinnejšou prevenciou proti chrípimunitu.
ke je očkovanie. Odporúča sa u ľudí, u
ktorých je najvyššia pravdepodobnosť
Prechladnutie – príznaky
vzniku komplikácií, resp. tých, ktorí sú
Prechladnutie sa väčšinou ako prvé
najviac vystavení riziku nákazy.
prejaví bolesťou v krku a nádchou v
nose, môže sa pridružiť mierny kašeľ,
ktorý s bolesťou hrdla postupne mizne objaviť sa môže aj suchý kašeľ. Zvyčajne
už do dvoch dní. Horúčka väčšinou nie sa objaví aj vysoká horúčka a zimnica,

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
0907 727 206

S nástupom IHNEĎ. Finančné ohodnotenie:
700,00 Eur + stravné lístky
+dalšie firemné benefity.

Bližšie informácie na čísle:
WWW.REGIONPRESS.SK
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61_0049

85_0066

0917 305 161

Môže byť dôchodca, aj na polovičný úväzok.

ZAMESTNANIE

BARDEJOVSKO
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Kalič – obsluha kaliacej pece
Náplň práce
 Zabezpečenie obsluhy linky pre tepelné spracovanie
 Zabezpečenie prípravy zákaziek k zušľachteniu
 Kontrola kaliacej linky podľa predpísaného plánu
 Evidencia zákaziek v PC
 Spolupráca a podpora pri drobných opravách linky
 Aktívna spolupráca s kontrolou kvality
Požadujeme / Váš profil
 vyučenie v odbore strojárstvo, alebo príbuzný odbor
 prax v odbore tepelného spracovania výhodou
Iné výhody
 mzda 1 000€ brutto + príplatky
 pravidelný ročný nárast miezd
 stabilné zamestnanie v novej výrobnej hale
 perspektívna práca v Bardejove
Termín nástupu nástup možný ihneď

KAMAX Fasteners s.r.o.
Mgr. Mariana Koreňová
Priemyselná 3752
085 01 Bardejov

85_0086

Kontakt:
mariana.korenova@kamax.com
00421 54 488 87 31

BARDEJOVSKO - SVIDNICKO - STROPKOVSKO

34.000 VÝTLAČKOV TÝŽDENNE
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INZERUJTE U NAS

0905 719 137 - 0907 727 206

INZERCIA
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NÁJDETE V

OC ŽABA
v Bardejove

- kvalitné druhy vĺn
a priadzí, pomôcky pre
pletenie a háčkovanie,
- stuhy, gombíky,gumy,
nite, plastovú aj
kovovú galantériu,
zipsy
- posteľné prádlo,
kuchynské utierky a
chňapky
- korálky, bižutérne
komponenty a iné

GALANTÉRIA
DROBNIATKO

ELEGANT
COLLECTION

Spodná bielizeň
Pyžamový tovar
Dámsky
a pánsky textil
Bižutéria
a doplnky

OMEGA TEXTIL

Navštívte aj náš
eshop.

dámsky textil,
spoločenské šaty,
bižutéria,
doplnky a iné

www.LAJS.sk
SPODNÁ BIELIZEŇ

TOP MÓDA

DÁMSKY TEXTIL A BIŽUTÉRIA

85_0057

RENATEX
COLLECTION

LAJS

podprsenky,
nohavičky, tielka,
body, nočné košielky,
silonky, leginy,
župany, tričká.

33-0013

dámska móda
tehotenská móda
šaty - blúzky
saká - nohavice
doplnky

PÁNSKE
OBLEKY
KRAVATY
KOŠELE
NOHAVICE
OPASKY
DOPLNKY

bjzel20-05_strana- 12

