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BARDEJOVSKO
SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO

Č. 7 / 14. FEBRUÁR 2020 / 24. ROČNÍK

0915 154 585
NON-STOP

predajné miesto:

CK Rebeka, 
PARTIZÁNSKA 45 info

www.ckrebeka.sk
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BULHARSKO - PRIMORSKO
Leto - slnko - more - First moment

Hrebienok - Ľadový Dóm, 7.3. 2020, cena 12,- € / os.

10 dní pri mori - penzión 120 m od mora
od 1.7. - 12.7. - komplet cena 237,- € /osoba

Rodinné izby  s výhľadom na more priamo pri mori 
od 1.7. - 12.7.  3+1 / do 12 rokov ubyt. zdarma/
komplet cena 251,- € / os.
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ZÁHRADNÉ CENTRUM
"Mičurin" Bardejov

O T V O R E N É
PO - PIA : 8.15 - 17.00

SOB : 8.15 - 12.00
tel.: 0903 366 499

0904 563 755

• repasované 
  tonery 
• atramentové kazety 
• plniace sady 
• spotrebný materiál 

Slovenská 1, Bardejov  tel.: 0907 25 66 66
e-mail: quamp@quamp.sk www.quamp.sk

QUAMP
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MERANIE 
ORTOPEDICKEJ 

VHODNOSTI 
MATRACOV
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Ku každej objednávke 
darček! Páni! Potešte svoju

polovičku darčekom od nás :-)

Stanislav Kvokačka - Nábytok
Komenského 2756
085 01 Bardejov 
web: www.sknabytok.sk    tel.: 0903 653 703   facebook: SKNABYTOK

4. 3. 2020
od 10.00 - 17.00 hod.

CHCETE PRERÁBAŤ BYT, 
BYTOVÉ JADRO ČI DOM?
Sme firma, ktorá sa tým zaoberá už 16. rok. Máme 
obrovské množstvo spokojných  zákazníkov !!!

Fotogaléria a informácie a cenník na  www.firmamauer.sk

Poradíme pri výbere materiálov ako obklad, dvere, podlahy, 
rozloženie elektroinštalácie, linky či nábytkov.

KALKULÁCIA JE U NÁS ZDARMA.

POSTARÁME SA O VŠETKO !!!

0905 187 542
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TEŠÍME SA 
NA VAŠU NÁVŠTEVU

STÖCKLOVÁ 19, BJ
MENU NA NAŠOM FB
DONÁŠKA V EKO OBALOCH
OBJEDNÁVKY: 054 472 77 77
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Dáme do prenájmu
priestory na podnikanie na výhodnom mieste 

Tel.: 0903 902 241

90m + 40m + 120m aj jednotlivo

Vhodné na rôzne využitie ako OBCHOD - PREDAJŇA, 
SKLAD - VEĽKOSKLAD, KANCELÁRIA, DIELŇA 
a pod. Veľká parkovacia plocha s výborným vstupom 
aj pre nákladné vozidlá. Cena: 5 - 6 EUR/m/mesiac.
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PRENÁJMEM 
PRIESTOR 

105 m2 
v Bardejove

obchod, sklad

0905 906 214 61
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PREČÍTAJTE SI

ZADNÚ
STRANU
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OPRAVA
ELEKTRONIKY
LED TV, 
LCD TV, PC, 
Notebooky
Tel.: 

0902 140 131
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NOMITO 
AUTOŠKOLA

Nad Extratechom, Bardejov, pri SAD
asnomito@gmail.com

24.02.2020 

začiatok kurzu

0907 923 974

NOVOTNY ANDREJ
0907 923 874
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InzercIa

 

BARDEJOVSKO
SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO

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

Mestá-obce (každý týždeň): 
Bardejov, Bardejovská Nová Ves, Bar-
dejovská Zábava, Dlhá Lúka, Miháľov, 
Andrejová, Bartošovce, Becherov, Belo-
veža, Brezov, Buclovany, Cigeľka, Du-
binné, Fričkovce, Gaboltov, Gerlachov, 
Hankovce, Harhaj, Hažlín, Hertník, Her-
vartov, Hrabovec, Hrabské, Chmeľová, 
Janovce, Kľušov, Kobyly, Kochanovce, 
Komárov, Koprivnica, Kružlov, Kurima, 
Kurov, Lenartov, Lopúchov, Lukavica, 
Lukov, Malcov, Marhaň, Mokroluh, 
Nižný Tvarožec, Osikov, Raslavice, 
Richvald, Rokytov, Smilno, Snakov, 
Stebník, Stuľany, Sveržov, Šarišské 
Čierne, Šiba, Tarnov, Tročany, Vaniškov-
ce, Vyšná Voľa, Zborov, Zlaté, Bokša, 
Sitník, Stropkov, Breznica, Duplín, 
Chotča, Nižná Olšava, Tisinec, Svidník, 
Cernina, Dubová, Giraltovce, Hrabovčík, 
Kapišová, Kračúnovce, Kuková, Kurim-
ka, Ladomirová, Lúčka, Nižný Mirošov, 
Nižný Orlík, Stročín, Šarišský Štiavnik, 
Vyšný Mirošov, Vyšný Orlík, Železník, 
Želmanovce, 

bardejovsko@regionpress.sk

redakcia: Stöcklova 20 
BarDeJOV

západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

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

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

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
Ge     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
Ke    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
Sn    32.750 Spišsko+LE+GL

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

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

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

DISTrIBúcIa (33.870 domácností)

RADNIČNÉ NÁMESTIE 33, 085 01 Bardejov

SVADOBNÉ, GRATULAČNÉ  
KYTICE

ARANŽMÁNY
DONÁŠKOVÁ SLUŽBA KVETÍN BARDEJOV 

A OKOLIE  0905 888 472

kvetysofia

61
_0

04
2

odvezieme: 1 až 8 osôb
www.naletiska.sk
naletiska@gmail.com
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ODVOZ NA LETISKÁ

OPRAVÍM 
VÁŠ
POČÍTAČ
Preinštalovanie 

Win 7 na Win 10

Prečistenie a opravy PC

0903 539 712
Aj u Vás doma
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NOVÁ BETONÁREŇ 
v Bardejove ( RAMBET s.r.o. )

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

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

Tel.: 0905 560 879

Zápis

Zápis do 1. ročníka je podľa spádov, 
teda žiak má právo byť zapísaný do 
školy pri bydlisku. V prípade, že má 
škola kapacitu navyše, môže prijať 
aj deti mimo spádu. 

Zákonní zástupcovia musia preuká-
zať, že patria do spádu predložením 
občianskeho preukazu (OP). Treba pri-
pomenúť, že zápis dieťaťa na školskú 
dochádzku je povinný, preto neradno 
meniť bydlisko, kým nemáte dohodnu-
tú školu, kam váš prvák nastúpi.

Zápisy sa spravidla oznamujú v 
miestnych médiách. Často sa konajú v 
pracovný deň i v sobotu. Závisí to od 
dohody zriaďovateľov a ich škôl. Dobrá 
škola by mala mať informáciu o zápise 
včas aj na svojom webe s informáciami 
o priebehu. 

Dieťa si na zápis nemusí nič brať. 
Škola by mala pripraviť všetko, čo bude 
dieťa potrebovať. Pri zápise sa mu ve-
nujú učiteľky I. stupňa, robia s ním 
rôzne úlohy, hry, vedú rozhovor. Neraz 
je prítomný špeciálny pedagóg. Peda-
gógovia si tak vytvárajú obraz o dieťa-
ti z interakcie s ním. Môžu na základe 
nej odobriť/vyvrátiť zámery rodičov o 
odklad. Má to však iba odporúčací cha-
rakter. Učitelia by nemali dieťa vysta-
vovať zdĺhavým rozhovorom, zložitým 
skúškam či nútiť ho k činnosti, ktoré 
nevie alebo v momente zápisu nechce 
vykonať. Nemali by však na základe 

momentálneho naladenia dieťaťa ro-
biť závery o jeho školskej ne-/zrelosti. 
Je dobrým zvykom dieťa po jeho „vý-
kone“ na zápise obdarovať, čo svedčí 
o snahe školy pozitívne zapôsobiť. 
Rozhľadený rodič už na základe práce 
pedagógov s dieťaťom môže vycítiť, či 
zvolil správnu školu. Ak je pri zápise 
aktívne prítomný aj riaditeľ školy, je to 
pozitívnou vizitkou. 

Rodičia zatiaľ vypisujú prihlášku 
(ak ju vopred nevypísali). Treba si dá-
vať pozor na to, či sa nepožadujú nad-
bytočné informácie. Naopak, ak sú tam 
otázky typu, čo vaše dieťa rado robí, 
svedčí to o záujme školy. Keď má dieťa 
dvoch rodičov, obaja musia byť prítom-
ní a musia podpísať súhlas so zápisom. 
Preukazujú sa škole OP a rodným lis-
tom dieťaťa, v prípade cudzincov aj 
povolením na pobyt. Ak budú žiadať o 
odklad, musia priniesť potvrdenie od 
odborníka a vypísať žiadosť o odklad.

Rozhodnutie o prijatí sa realizu-
je prostredníctvom e-schránky, resp. 
klasickou poštou. Škola dokáže prijatia 
spracovať do 2-3 týždňov. Zbytočné pre-
dlžovanie znervózňuje rodičov. Zápis 
sa môže v prípade voľnej kapacity rea-
lizovať aj dodatočne. Rodič môže aj po 
doručení rozhodnutia zvoliť inú školu, 
no je dobré oznámiť to pôvodnej škole, 
aby mohla prijať ďalších v poradí. 

Trojuholník škola – rodič - žiak V

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

OPERÁTOR DREVÁRSKEJ A NÁBYTKÁRSKEJ
VÝROBY - 3341 K
OPERÁTOR STAVEBNEJ VÝROBY - 3656 K

 - ročné nadstavbové štúdium 
      s maturitným vysvedčením2

PODNIKANIE V REMESLÁCH 
A SLUŽBÁCH - 6403 L

Adresa:
Hviezdoslavova 11, 085 01 Bardejov

Tel.: +421 54 474 83 14 
E-mail: skola@sousbj.edu.sk

www.ssosbj.edupage.org

na šk. rok 2020/2021

KRAJČÍR – PÁNSKE ODEVY - 3152 H 01
MANIKÉR - PEDIKÉR - 6424 H
MÄSIAR - 2954 H

 - ročné učebné odbory 
 2

VÝROBA KONFEKCIE  - 3178 F

SPRACÚVANIE DREVA - 3383 F

LESNÁ VÝROBA - 4579 F
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Bardejovsko-Svidnícko 
- Stropkovsko

Argument päsťou

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Prejavom rozumnosti a sociálnej 
vyspelosti a kompatibility (zlúči-
teľnosti) je schopnosť diskutovať 
s inými ľuďmi. Diskutovať, nie ich  
mlátiť.

Silu používa chudák. Ten, kto sa 
bojí – často aj sám seba. Manželky, su-
sedov, kolegov, šéfa, ktorý sa večne nie-
čoho bojí. A hlavne toho, čo nepozná. 
Neznalosť si bráni päsťami, urážkami, 
nenávisťou, nuž a päsťami. Argument 
päsťou je ale totálna porážka seba sa-
mého.

Sebavedomí vždy argumentovali 
slovami poznania. Príkladmi a vedo-
mosťami. S nami ľuďmi je to často pres-
ne tak, ako so psami. Pes, ktorý nevie, 
čo je láska, pozná iba kopance, nemá 
naplnené základné potreby, sa pri 
akomkoľvek kontakte s iným tvorom 
vymedzuje zubami. Hlavu nepoužíva. 
V tej hlave totiž  má iba zlo.

Argumentovať päsťami s ľudskou 
hrdosťou a s ľudskými postojmi, pre-
svedčením či vierovyznaním nemá 
absolútne nič spoločného. Ani s ľud-
skosťou samou. Je to pudový obranný 
reflex, nehodný homo sapiens.

Zvieratá v prírode si svoje teritóriá 
vyznačujú značkami – najčastejšie z 
telesných výlučkov. V spoločenstve 
ľudí si takýmto spôsobom vyznačujú 
„vlastné územia“ pre šírenie a obhajo-
bu vlastných dogiem iba...

Máme už iba pár týždňov do 
volieb. Určite ich prežijeme tak, ako 
všetky predchádzajúce, s menším či 
väčším sklamaním, možno niekto s ra-
dosťou a nadšením. Ak sa dovtedy na-
vzájom neumlátime. Ale tými údermi 
nezmeníme  volebný výsledok o žiadne 
percento. Ak začíname ako argument 
či vysvetlenie používať päste, možno 
iba zvýšime volebnú účasť. To nanaj-
výš. Možno práve to bude pre väčšinu 
v spoločnosti dobré. Ale cena je za to 
privysoká. Prihanebná. Prinehodná 
človeka. A ešte jedno „pri...“ mi schá-
dza na um – primitívna.

Pästná „demokra-
cia“ na Slovensku miesto 
nemá! Teda, dúfam, že 
nemá.

S pozdravom, 
milí čitatelia,

9. februára 1913 
sa narodil Ladislav Sára, slovenský pedagóg, protifašistický bojov-
ník a rozhlasový hlásateľ († 1945).

Výročia a udalosti OLEJÁRMiloslav120

O
b
je

d
n
áv

at
eľ

: K
re

sť
an

sk
o
d
em

o
kr

at
ic

ké
 h

n
ut

ie
, Š

af
ár

ik
ov

o
 n

ám
. 4

, B
ra

ti
sl

av
a,

 8
1

1
 0

2
, I

ČO
: 0

0
5

8
6

8
4

6
 —

 D
o
d
áv

at
eľ

: R
E
G

IO
N

P
R

E
SS

, a
.r

.o
. Š

tu
d
en

ts
ká

 2
, 9

1
7

 0
1

 T
rn

av
a,

 I
Č
O

: 3
6

2
5

2
4

1
7

Čo ponúkam
Skúsenosti zo zahraničia
Som jeden z tých, ktorých hľadanie spravodlivejších podmienok vyhnalo do 
zahraničia. Našiel som tam lepšie uplatnenie, ako doma. Čo mi dala Kanada? 
Poznanie, že k fungujúcej spoločnosti potrebujeme toleranciu, rovnosť šancí. 
Potrebujeme tiež odbornosť. Mám predstavu o fungujúcej a spravodlivej 
spoločnosti, ktorú som zažil. Chcem prispieť k jej realizácii aj na Slovensku. 
Ponúkam svoje skúsenosti.

Skúsenosti architekta
V Národnej rade potrebujeme odborníkov aj na výstavbu a územné 
planovanie, stavebný zákon a stavebné povolenia, výstavbu nájomných 
bytov, ochranu pamiatok a kultúrneho dedičstva. Váš hlas bude aj hlasom 
pre životné prostredie. Ponúkam svoju odbornosť.

Lokalpatriotizmus
Aj keď som bol dlhodobo v zahraničí, vždy som sa snažil byť aktívny 
v Bardejove. Organizoval som konferencie na tému plánovania mesta, 
vyjadroval som sa s k veciam verejným. Snažil som sa pomôcť aj zalo-
žením Cechu Architektov Bardejova a zriadením webu Bardejovizie.sk. 
Môj vzťah k mestu ma primäl prijať kandidatúru do NR 
SR. Naše mesto a  okres potrebujú mať zastúpenie 
v Národnej rade. Ponúkam svoje zanietenie. 

Čestnosť a bezúhonnosť
Tieto dva aspekty považujem za najdôležitejšie 
vlastnosti poslanca NR SR. Vďaka doterajšej práci 
nebudem závislý na príjme poslanca a budem sa 
mať kde vrátiť po uplynutí mandátu. Ponúkam svoju 
nepodplatiteľnosť. 

Váš krúžok pre číslo 120 na kandidátke KDH je 
zároveň hlasom pre Bardejov a Bardejovský 
okres.
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REMEDIUM, s.r.o.,Bardejovské Kúpele 2037, 086 31 Bardejovské Kúpele

3 NOVÝCH AMBULANCII:
OZNAM 
O OTVORENÍ 

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

ORL AMBULANCIA
MUDr. Katarína Ľuníková
tel. č.: 054/ 477 7511

DIABETOLOGICKÁ 
A ENDOKRINOLOGICKÁ 
AMBULANCIA:
MUDr. Stanislava Didíková Monteiro Sales
tel. č.: 054 / 477 7410
S PRACOVNOU DOBOU 

od pondelka - piatka od 07:30 hod. do 15:00 hod.
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Výhodou týchto 
špecializovaných 

ambulancií, sú 
KRÁTKE ČAKACIE 
DOBY PRI  OBJED-

NÁVANÍ PACIENTOV 
NA VYŠETRENIA

AKCIA trvá od 16. 2. 2020
do 23. 2. 2020 alebo 
do vypredania zásob!!!
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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, 

SABINÁČIKSABINÁČIK
2 DRUHY2 DRUHY
80 g,  80 g,  

0,39€

SABINOVSKÁ SABINOVSKÁ 
TEHLA BLOK TEHLA BLOK 
400 g, 45%, 400 g, 45%, 

2,66€ 0,66€

MANDARINKA MANDARINKA 
- KOMPÓT- KOMPÓT
314 ml, GOLD PLUS314 ml, GOLD PLUS

1,39€

ŽIAROVKYŽIAROVKY
ÚSPORNE - 9W = 60WÚSPORNE - 9W = 60W
3000 K - TEPLÁ BIELA3000 K - TEPLÁ BIELA
4100 K - STUDENÁ BIELA4100 K - STUDENÁ BIELA
EMOSEMOS

VODKAVODKA
GORAL GORAL 
40%, 0,7 L 40%, 0,7 L 

7,77€

BRANDYBRANDY
J.P.CHENETJ.P.CHENET
36 %, 0,7 L 36 %, 0,7 L 

9,99€ 5,55€

PEREG PEREG 
VÍNOVÍNO
0,75 L,0,75 L,11%, 11%, 

5,99€

SPIŠSPIŠSKÁ SKÁ 
BORBOROVIČKAOVIČKA  
0,7L, 40%0,7L, 40%

3,99€

L’OR KÁVAL’OR KÁVA
100g,100g, 2 DRUHY 2 DRUHY

TRADIČNÉ MASLOTRADIČNÉ MASLO
125 g, 125 g, 

0,88€

0,49€

HELLHELL
ENERGY DRINKENERGY DRINK
250 ml , 2 druhy250 ml , 2 druhy

1,99€

MILKA ČOKOLÁDAMILKA ČOKOLÁDA
TRIOLADE 280gTRIOLADE 280g
Toffee Ganznuss 300gToffee Ganznuss 300g

1,88€

MOZARTOVÉ MOZARTOVÉ 
TYČINKYTYČINKY
200g, HORKÁ200g, HORKÁ
ČOKOLÁDA ČOKOLÁDA 
S MARCIPÁNOMS MARCIPÁNOM

0,33€

PLNENÉ OVOCNÉPLNENÉ OVOCNÉ
CUKRÍKY ABCCUKRÍKY ABC
100g, 100g, ORIGINALORIGINAL

Príjmeme na prácu v SR

PLAT: od 6,00€/hod. 
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ZATEPĽOVAČOV 
MURÁROV

tel.: 0917 393 957
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HOTELOVÁ AKADÉMIA 
JÁNA ANDRAŠČÍKA

V ŠKOLSKOM ROKU 
2020/2021 PONÚKAME 
ŠTUDIJNÉ ODBORY:

V ŠKOLSKOM ROKU 
2020/2021 PONÚKAME 
UČEBNÉ  ODBORY:

PROFESIJNÚ PRÍPRAVU NAŠICH ŠTUDENTOV 
PODPORUJEME BENEFITMI:

6444 H ČAŠNÍK, SERVÍRKA – 3-ročné štúdium
Doklady o vzdelaní: výučný list
Prijímacie skúšky: bez prijímacích skúšok
Absolvent  ovláda  jednoduchú a zložitú obsluhu hostí  pri 
bežných prevádzkach ako aj pri slávnostných príležitostiach 
v zariadeniach  spoločného stravovania (reštaurácie, hotely,
bary, bistrá, chaty a pod). Môže pokračovať v nadstavbovom 
štúdiu.

6445 H KUCHÁR – 3-ročné štúdium
Doklady o vzdelaní: výučný list
Prijímacie skúšky: bez prijímacích skúšok
Absolvent ovláda jednoduchú a zložitú prípravu pokrmov 
pri bežných prevádzkach aj pri slávnostných príležitostiach 
v zariadeniach spoločného stravovania. Môže pokračovať 
v nadstavbovom štúdiu.

6323 K HOTELOVÁ AKADÉMIA – 5-ročné štúdium
Doklady o vzdelaní: maturitné vysvedčenie, výučný list
Prijímacie skúšky: slovenský jazyk, cudzí jazyk
Absolvent sa uplatní v oblasti hotelierskych a reštauračných 
činností. Ekonomika, manažment, marketing a účtovníctvo ho 
pripravia na  samostatné podnikanie.
 
6325 M EKONOMICKÉ LÝCEUM - 4-ročné štúdium
Doklady o vzdelaní: maturitné vysvedčenie
Prijímacie skúšky: slovenský jazyk, matematika
Absolvent  ovláda ekonomiku, účtovníctvo v programe Alfa a Ome-
ga, administratívu a korenšpondenciu, informatiku, bankovníctvo, 
daňovú sústavu, manažment a marketing. V 3. a 4. ročníku absolvu-
je odbornú prax na ekonomických úsekoch rôznych firiem.
 
2950 M PORADENSTVO VO VÝŽIVE – 4-ročné štúdium
Doklady o vzdelaní: maturitné vysvedčenie 
Prijímacie skúšky: slovenský jazyk, chémia
Absolvent  je kvalifikovaný pracovník v oblasti zdravého životného 
štýlu, výživy človeka, tvorbe výživových a pohybových programov, 
výživových doplnkov, v technikách poradenských činnností a 
manažérskych zručnosti. 

6445 K KUCHÁR – 4-ročné štúdium
Doklady o vzdelaní: maturitné vysvedčenie, výučný list 
Prijímacie skúšky: slovenský jazyk, matematika
Absolvent vie  pripravovať a upravovať produkty a pokrmy pri 
bežných prevádzkach ako aj pri slávnostných príležitostiach, pozná 
zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, receptúry a techno-
logické postupy bežných a náročných jedlách.

6444 K ČAŠNÍK, SERVÍRKA – 4-ročné štúdium
Doklady o vzdelaní: maturitné vysvedčenie, výučný list 
Prijímacie skúšky: slovenský jazyk, matematika
Absolvent  ovláda  jednoduchú a zložitú obsluhu hostí  pri bežných 
prevádzkach ako aj pri slávnostných príležitostiach. Pracuje 
v  pozíciách ako účtujúci čašník, servírka, hlavný čašník, servírka, 
barman, prevádzkar,  súkromný podnikateľ a iné. 

ODBORNÉ KURZY S CERTIFIKÁTMI: barmanský, bari-
stický, animátorsky, sprievodcovský, kurz kondičného 
trénera v spolupráci s UMB v Banskej Bystrici, kurz 
senzorického hodnotenia
CERTIFIKÁT: podvojné účtovníctvo v programe OMEGA
ZAHRANIČNÁ ODBORNÁ PRAX: Taliansko, Nemecko, 
Chorvátsko
ERASMUS+: zahraničná odborná stáž pre študentov
CVIČNÁ FIRMA: príprava študentov ekonomického
lýcea na podnikanie 
MODERNÉ ODBORNÉ UČEBNE: informatika, cudzie 
jazyky, administratíva, gastronómia

DUÁLNE VZDELÁVANIE: pre 3-ročné a 4-ročné odbory 
kuchár, čašník, servírka

Pod Vinbargom 3 I 085 01 Bardejov

Pod Vinbargom 3 I 085 01 Bardejov
www.habj.edupage.org I skola@habj.sk  
054/4885126
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Doc. Mgr.   PhD.
historik, predseda hnutia Socialisti.sk

...ABY SLOVENSKO 
   NEBOLO BOJISKOM, 
   ALE DOMOVOM
 Slovensko je rozdelené tak ako nikdy vo svojich moderných 
dejinách. Je rozdelené na mestá a vidiek, na Bratislavu           
a zvyšok Slovenska, na západ a východ, sever a juh,               
je rozdelené politicky, ekonomicky, civilizačne, kultúrne.  
A politici z vládnej koalície i opozície túto polarizáciu ešte        
viac prehlbujú. Uplynulé obdobie neprinieslo novú generáciu,         
ale nové rozdelenie. Bolo to súperenie elít, ktoré vďaka 
kapitálu ovládajú médiá, ale väčšine ľudí sú tieto zápasy 
cudzie. Sú z nich vylúčení, zúčastňujú sa na nich len ako 
pasívni diváci, ktorým dáva masívna reklama ilúziu spoluúčasti         
na demokracii. Vďaka narastajúcim sociálnym rozdielom      
ľudia cítia, že toto nie je ich boj, že toto nie je ich demokracia, 
odcudzujú sa od tohto systému, ktorý od nich žiada čoraz   
viac a dáva im čoraz menej.
Žijeme v spoločnosti, ktorú opustila nádej. Ovládajú ju ľudia, 
ktorí sa usilujú, aby sa lož nedala rozoznať od pravdy,          
aby sa čo najviac na ňu ponášala. Zavrávajú naše 
znepokojenia, neodpovedajú na naše otázky, zbabelosť 
vyhlasujú za odvahu a slepotu za predvídavosť. Táto 
spoločnosť už neuznáva skutočnosť, iba jej ideologický výklad. 
Apatia rozhlodala celý náš verejný život. V takejto atmosfére 
sa bežný človek cíti opustený. Opustila ho predstava               
o hodnotnejšom živote. Opustila ho chuť niečo s týmto stavom 
robiť. Prepadáva sa sám do seba a má pocit, že to nikoho    
ani nezaujíma. Ak sa aj nájde nejaký donkichot našich dní, 
ktorý na tieto pomery upozorní, mienkotvornej vrstve 
spoločnosti je skôr na smiech ako na zamyslenie.             
Ľudia sa neradi stotožňujú s neúspešnými.

Mali by sme sa tomuto začarovanému kruhu spoločnými silami 
brániť. Chcem každému človeku, ktorý žije svoj obyčajný život, 
nahlas povedať, že nie je neúspešný; že v jeho samom živote 
je zmysel – nie v okolnostiach, za ktorých sa uskutočňuje;    
že aj po ňom zostane na tomto svete stopa.                        
Som presvedčený, že každý človek si svoj význam buduje       
aj na tom, do akej miery ho zaujíma osud toho druhého.          
Som presvedčený, že nie sme iba zhluk jednotlivcov                
s individuálnymi potrebami, ale aj spoločnosť, ktorá má 
spoločné zážitky, spoločné starosti a spoločné ciele.           
Som presvedčený, že solidarita nie je delením z nadbytku,   
ale z podstaty. Aj preto je našou povinnosťou podporovať 
každého človeka, ktorý sa otvorene zasadzuje za svoju 
dôstojnosť. Vedome tvoriť spoločnosť a nedopustiť,              
aby ju ničili súkromné záujmy. Pomáhať vyjadriť svoje pocity 

v lži. Vrátiť spoločnosti zmysel a životu človeka váhu.
Nemôžeme pripustiť, aby bolo Slovensko naďalej takto 
manipulované, zneužívané a trhané, aby sa strácala vzájomná 
úcta a jedna skupina sa v mene vlastných záujmov usilovala 
zničiť tú druhú. Som presvedčený, že pod zástavami našich 
národných farieb je dosť miesta pre všetkých obyvateľov našej 
vlasti, že nikoho z tejto spoločnosti nemožno vylučovať, špiniť, 
znevažovať a spochybňovať. Odmietnime spoločne studenú 
občiansku vojnu. Nenechajme sa zlákať falošnou ľahkosťou 
jedinej pravdy. Pomôžte mi zmeniť Slovensko bojujúce          
na Slovensko tvoriace, vedomie rozdielov na vedomie 
spoločných cieľov. Naša kultúra, náš um, naše najlepšie 
dedičstvo o tom podáva svedectvo, ktoré až kričí:                 
My predsa máme na viac. Tak si nepotápajme vlastnú loď.
Začnime vytvárať svoju významnejšiu budúcnosť. Začnime 
tým, čím začínal ľud vo Francúzsku či v Spojených štátoch, 
čím sa začínali tvoriť veľké demokratické spoločnosti. 
Vytvorme ústavný konvent, v ktorom by zástupcovia politických 
strán, ale aj mimovládnych organizácií, občianskych iniciatív     
a cirkví, významní ústavní právnici, sociológovia, myslitelia, 
vedci, mienkotvorní odborníci z celého spektra slovenskej 
spoločnosti diskutovali na princípe rovnosti, vzájomného 
rešpektu a hľadania spoločných cieľov o najdôležitejších 
otázkach reformy štátu. Vytvorme platformu pre novú 
spoločenskú zmluvu, z ktorej by vzišla nová predstava o novej 
podobe nášho štátu – predovšetkým o vytvorení systému váh 
a bŕzd, ktorými by sa obmedzil vplyv rôznych záujmových 
skupín. Zreformujme politický a najmä volebný systém,  

a inštitúcií, posilnime moc občana, zvýšme stabilitu 
demokratických mechanizmov, prijmime novú ústavu a ako 

základný zákon štátu v referende. Tento štát stratí zmysel,     
ak bude len bojiskom, ak sa nestane skutočným domovom  
pre spoločenstvo formované úlohami, ktoré ho presahujú. 
Naučme sa to, čo nás doterajšie republiky nenaučili:             
byť nielen správcami, ale aj tvorcami štátu. Verte vo vlastné 
sny. Šancu má vždy každý, komu ju dáte a my sa o tú vašu 
uchádzame s najväčšou pokorou, lebo vieme                         
pred čím stojíme a vieme, ako na to. V sobotu,                            
29. februára 2020, si na to od vás vypýtame mandát.
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25

Zuzana Cingeľová
dôchodkyňa
Streda nad Bodrogom

2

Ing. Martin Štunda
ekonóm, poľnohospodár
Michalovce

8

Mgr. Miroslav Pomajdík
školský asistent
Arnutovce

14

Ing. Beáta Janočková
manažérka
Blažice

6

Mgr. Veronika Balušíková

manažérka, Prešov

12

Ing. Marcel Kolesár
ŽSR, procesný manažér
Veľaty

15

Viliam Vidumský
futbalista
Šarišské Michaľany

23

Otto Čejka
nezamestnaný
Streda nad Bodrogom

31

Mgr. Michal Kormoš
podnikateľ
Stará Ľubovňa

66

Eduard Maskaľ 
podnikateľ
Michalovce

24

JUDr. Pavol Pastirčák
starosta
Matysová

34

Ing. Ľuboš Smetanka PhD. 
vedúci pošty
Stropkov

98

Ing. Marek Kopčák
vedúci servisu
Prešov

19
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Na veľkom území sveta je epidémia 
koronavírusom a nielen Svetová 
zdravotnícka organizácia sa obáva 
rozšírenia na väčšie regióny. 

U nás, ku dňu písania tohto prí-
spevku ( 5.2.2020) nie je potvrdený 
žiaden prípad infekcie koronavíru-
som. Sme ale v  období, v ktorom sa 
u  nás objavuje epidémia chrípky, 
ktorá pravidelne vrcholí vo februári. 
Očkovanie proti chrípke je u nás níz-
ke, patríme medzi krajiny s najnižšou 
mierou zaočkovania, žiaľ aj medzi 
ohrozenými ľuďmi s  chronickými 
ochoreniami, alebo zdravotníckym 
personálom.

Vírusy, ktoré spôsobujú infekčné 
dýchacie ochorenia, sa prenášajú pre-
dovšetkým kvapôčkovou infekciou 
pri kýchaní, kašľaní, kedy sú vírusy 
vzduchom odovzdávané druhému 
hostiteľovi, u  ktorého sa budú roz-
množovať. 

Pred vírusovými ochoreniami je 
dôležitá prevencia:
- Vyhýbať sa miestam, kde je veľa cho-
rých ľudí.
- Ak sme v blízkosti chorého, dodržia-
vať 2 metrovú vzdialenosť od neho.
- Časté umývanie rúk. Nestačí ruky 
umývať iba keď sú špinavé. Ten, kto sa 
stretáva s ľuďmi v období infekčných 
ochorení, by si mal umývať ruky aj 

20krát za deň.
- Nosenie rúšok - v ázijských krajinách 
je prejavom slušnosti k druhým. Kla-
sické rúška síce pred vírusmi nechrá-
nia, ale chránia pred baktériami. Pred 
prenosom menších častíc, ktorými 
vírusy sú, sú vhodnejšie respirátory 
s filtrom FFP3, prípadne aj FFP2.  Res-
pirátory dokážu znížiť množstvo pre-
nášaných čiastočiek vzduchom.
- Pobyt na čerstvom vzduchu mini-
málne dve hodiny denne
- Obliekanie sa do viacerých vrstiev, 
hlavne v chladnom období.

V  období rizika vírusovej epidé-
mie je dôležité podporiť imunitný 
systém dostatkom dôležitých mikro-
nutrientov:
- Vitamín C –  všetky druhy citrusov, 
jablká, paprika
- Vitamín E – zelená listová zelenina , 
celozrnné výrobky, tekvicové a slneč-
nicové semená
- Selén – morské ryby, hydinové a ho-
vädzie mäso, vajíčka, orechy  
- Zinok – chudé červené 
mäso, kuracie prsia, špe-
nát, brokolica, cesnak, 
orechy a  semená, stru-
koviny, jogurty, plody 
mora.

Ochráni vás prevencia

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

metabolizmu a výživy

Nevydierajte  
predčasnými voľbami
  Keby sme pred rokom s Mišom 

  

-

-

-

 

-

 
-

  

programový líder koalície PS/SPOLU 
predseda SPOLU – občianska demokracia

Miroslav Beblavý
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www.balsyn.sk   
23 rokov na trhu

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

INTERIÉROVÉ DVERE
KOMODY - KUCHYNE - NOČNÉ STOLÍKY 

POSTELE - LAMELOVÉ  ROŠTY - MATRACE  
PERINY - VSTAVANÉ SKRINE  - STOLIČKY  A INÉ
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WWW.REGIONPRESS.SK

ZVÝŠTE SI
KÚPNU

SILU
INZERCIOU 

0905 719 137
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Bardejov - Slovenská 1/bývalý Agrostav, Tel.: , oknahnathbj@gmail.com 0948 481 777

Výmena  balkónovej
steny -  1.150 €  
v cene:

 

od 725 €
- demontáž a likvidáciam 

pôvodnej steny
- vymurovanie novej steny 

/hr. 200 mm/

- PVC balkónová zostava
- vonkajšia a vnútorná stierka
- kompletné murárske 

a montážne práce

Viac 
ako 100 

vymenených 
balkónov ročne

- VYŠŠIA TRIEDA ZA CENU NIŽŠEJ
ŽALÚZIE ZDARMA

alebo JEDNOSTRANNÁ FARBA
ZDARMA

LEN DO 29.  02. 2020

- 5 komorový podparapetný profil s tesnením

MOŽNOSŤ
NÁKUPU

NA SPLÁTKY

BEZ NAVÝŠENIA!

- teplý rámček v skle (znižuje rosenie okien, zlepšuje izoláciu)

1500

akcia platí pri objednaní prác

AKCIA

16EUR/m2

OD 446 EUR

OD 448 EUR

ŽALUZIE OD 

- VÝKLOPNÉ
- SEKČNÉ
- ROLOVACIE

GARÁŽOVÉ 

ŽALÚZIE ROLETYa
VONKAJŠIE 

840x1460 226 eur

OD 18eur/m2

SCREEN ROLETY

SIETE PROTI

BRÁNY
BEZPEČNOSTNÉ DVERE 
1. B.T - 2. B.T - 3. B.T

HMYZU

242 € 156 €

173 € 190 € 107 €

20% lepšie izolačné vlastnosti profilu 
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PRIEMYSELNÁ 3745, 085 01 BARDEJOV
termoplyn@cenrum.sk, www.termoplyn.sk

054 474 80 20 - 0905 402 238

Všeobecné podmienky podpory zverejnené na stránke www.zelenadomacnostiam.sk

SOLÁRNA ZOSTAVA
+ zásobník UBS 300 SOL

ZÁVESNÝ KONDEZAČNÝ 
KOTOL so 45 l zásobníkom

VICTRIX Zeus 25

VODA - PLYN - VYKUROVANIE - SERVIS

3331,20 €

uchytenie kolektorov zdarma

2 059 € s DPH

1 776 € s DPH
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Kompletná ponuka na http://speedypizza.sk

Sme aj na FB:
Speedy Pizza-Bardejov
 Tel.: 0944 940 777

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

speedy pizza-bardejov
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16. februára 1937 
si americká spoločnosť DuPont dala patentovať ny-
lon. Prvý komerčne úspešný polymér sa spočiatku 
používal v armáde na výrobu padákov, lán či sta-
nov. Svetovo známe dámske pančucháče „nylonky“ 
sa začali vyrábať až v štyridsiatych rokoch minulé-
ho storočia.

Výročia a udalosti

18. februára 1929 
americká Akadémia filmových umení a 
vied ohlásila, že bude od tohto roka kaž-
doročne udeľovať Cenu Akadémie za zá-
sluhy, známejšiu ako Oscar. Prvé odovzdá-
vanie Oscarov sa konalo 16. mája 1929.

Výročia a udalosti

1 tona - 170 €
10 kg - 1,90 €

PREDAJ DREVENÝCH 
BRIKIET RUF

Tel.: 0949 064 523
Mail.: stavbyvychod@gmail.com
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FRÉZOVANIE a 
VLOŽKOVANIE

KOMÍNOV
99
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> revízie komínov 
   ku kolaudáciám RD
> frézovanie a vložkovanie
   komínov
> strojové čistenie
   zadechtovaných
   komínov
> fasádne komíny
> čistenie a kontrola
   komínov

0911 918 050
obhliadka ZDARMA

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

0911 918 050, Štefan Folvarčík

www.kominar-lubovna.sk
www.kominyfrezovanie.sk
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Máš rád naše lesy? Nepáči sa Ti, čo 
sa s nimi deje?  Zapoj sa a pomôž pri 
zbere podpisov v kampani za NIČ!

Lesoochranárske zoskupenie 
VLK spustilo v októbri 2018 zber pod-
pisov pod petíciu  Za lepšiu ochranu 
prírody. Dôvodom je zlý stav v ochra-
ne prírody na Slovensku. Napriek roz-
siahlej sieti chránených území súčasné 
právne predpisy umožňujú skutočnú 
ochranu iba v územiach, na ktorých 
platí 5. stupeň ochrany prírody. Takéto 
územia v súčasnosti tvoria iba 1,75 per-
cent rozlohy Slovenskej republiky. VLK 
preto začal rozsiahlu kampaň za zabez-
pečenie lepšej ochrany prírody, ktorej 
súčasťou je aj petícia s cieľom, aby sa 
prísna ochrana prírody zaviedla na 10 
percent územia Slovenska, aby sa as-
poň na časti našej krajiny nerobilo NIČ.

Prvých viac ako 50 000 podpisov 
je vyzbieraných. Métou je minimálne 
100 000 platných podpisov, čím by 
sa petícia stala najsilnejšou petíciou 
v histórii SR. Tiež by sa pri tomto počte 
požiadavkou musela zaoberať Národná 
rada Slovenskej republiky.

Hľadajú sa preto dobrovoľníci, 
ktorí chcú pomôcť so zberom podpisov. 
Má to zmysel a každá, aj malá pomoc sa 

ráta. Tak, ako sa pri petícii proti dotáci-
ám na drevnú štiepku s 38.000 podpis-
mi podarilo dosiahnuť zmenu zákona, 
aj pri tejto petícii je veľká šanca veci 
zmeniť. Momentálne smerujú, okrem 
iného, dobrovoľnícke aktivity na deň 
volieb do Národnej rady SR a zbieranie 
podpisov v blízkosti volebných obvo-
dov. Prihlásiť sa ako dobrovoľník mô-
žeš vyplnením krátkeho dotazníka na 
https://www.wolf.sk/sk/nic a obratom 
budú na Tvoju emailovú adresu odo-
slané potrebné informácie. 

Veľká vďaka všetkým, ktorí už 
pomáhajú a aj tým, ktorí sa k nám radi 
pridajú. 

Dobrovoľníci zo Žiliny – Lucia, 
Marek

Podpíšte sa pod NIČ

» spracovala: red

Volajú ho šašo a označujú ho aj hor-
šími slovami. Vraj je to komediant, 
ktorý vymýšľa veci, ktoré tu nikdy 
neboli. 

To zvyknú robievať inovátori. A 
vzbudzujú odpor a pohoršenie. Ne-
uznáva tradičné strany, ktoré neslúžia 
ľuďom a správajú sa ako organizované 
zločinecké skupiny. On zoberie nezávis-
lé osobnosti a dostane ich do parlamen-
tu. Zazlievajú mu, že ľudia na jeho kan-
didátke sú nezávislí a môžu hlasovať 
ako chcú. A načo sú nám poslanci, ktorí 
hlasujú na povel? To môžu dať rovno 
predsedovi všetky hlasovacie tlačidlá. 
Nech je radšej v parlamente 150 nezá-
vislých osobností ako 150 hlupákov so 
straníckou disciplínou. Dáva občanom 
možnosť hlasovať o rôznych otázkach 
v spoločnosti. Vraj je to nedemokratic-
ké. A nie je náhodou demokracia vláda 
ľudu? Tradiční politici by chceli, aby im 
ľudia raz za štyri roky dali svoje hlasy a 
potom už od nich mali pokoj. 

Hovorí priamo svoj názor, čo sa tiež 
mnohým nepáči. Tí druhí svoj názor 
nikdy verejne nepovedia a radšej robia 
zákulisné intrigy. Politika sa má vraj ro-
biť skryto v kabinetoch, nie pred očami 
verejnosti. Občas sa objavia nejaké na-

hrávky a šokovaní ľudia sa dozvedajú 
čo sa v zákulisí robí. Tento pán znervóz-
ňuje zlodejov. V politike ich je dosť. A 
tento „strážny pes“ tak nediplomaticky 
cerí zuby na každého zlodeja.

Nie je ani diplomat. Ale tých sme tu 
už mali dosť. Právnikov s peknými re-
čami a škaredými činmi. Potrebujeme 
zmeniť politiku, aby bola pod kontro-
lou občanov. Dnes máme nástroje na to, 
aby prebiehala transparentne a v pria-
mom prenose. Žiadne utajené zmluvy a 
majetky, imunity a výnimky. Politici a 
úradníci majú slúžiť občanom, ktorí si 
ich platia. Nesmejte sa. Čo ste dokázali 
vy? Štandardní politici, politológovia a 
novinári, ktorí si nič iné ako stranícke 
sekretariáty a bábky v politike neviete 
predstaviť? Ja si radikálnu inováciu v 
politike predstaviť viem. Online prepo-
jenie politikov s ob-
čanmi, hmotnú zod-
povednosť politikov 
za ich rozhodnutia 
a sledovanie práce 
štátnych úradníkov 
v priamom preno-
se. Chcem to 
zmeniť. Ra-
dikálne!

Radikálna zmena

» Ján Košturiak

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.

BEST OF
C I T R O Ë N  B E R L I N G O

LÍDER VO
SVOJOM SEGMENTE*

UŽ ZA16 990  €

20302_A5_diler_print_Berlingo.indd   120302_A5_diler_print_Berlingo.indd   1 10. 1. 2020   10:28:4110. 1. 2020   10:28:41

TORNO, s.r.o. Jiráskova 15 - Bardejov, citroen@torno.sk, www.citroen.sk
Tel: +421 (54) 472 56 42 -  Mob: +421 907 963 081
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Objednávateľ: Demokratická strana, Račianska 1522/69/B, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 30866880, Dodávateľ: REGIONPRESS, a.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, ICO: 36252417

Raslavice

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

Výmena  balkónovej
steny -  1.150 €  
v cene:

 

od 725 €
- demontáž a likvidáciam 

pôvodnej steny
- vymurovanie novej steny 

/hr. 200 mm/

- PVC balkónová zostava
- vonkajšia a vnútorná stierka
- kompletné murárske 

a montážne práce

Viac 
ako 100 

vymenených 
balkónov ročne

- VYŠŠIA TRIEDA ZA CENU NIŽŠEJ
ŽALÚZIE ZDARMA

alebo JEDNOSTRANNÁ FARBA
ZDARMA

LEN DO 29.  02. 2020

- 5 komorový podparapetný profil s tesnením

MOŽNOSŤ
NÁKUPU

NA SPLÁTKY

BEZ NAVÝŠENIA!

- teplý rámček v skle (znižuje rosenie okien, zlepšuje izoláciu)

1500

akcia platí pri objednaní prác

AKCIA

16EUR/m2

OD 446 EUR

OD 448 EUR

ŽALUZIE OD 

- VÝKLOPNÉ
- SEKČNÉ
- ROLOVACIE

GARÁŽOVÉ 

ŽALÚZIE ROLETYa
VONKAJŠIE 

840x1460 226 eur

OD 18eur/m2

SCREEN ROLETY

SIETE PROTI

BRÁNY
BEZPEČNOSTNÉ DVERE 
1. B.T - 2. B.T - 3. B.T

HMYZU

242 € 156 €

173 € 190 € 107 €

20% lepšie izolačné vlastnosti profilu 
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Príjem objednávok na rok 2020
Využite zvýhodnené ceny do 31. 3. 2020 

7ročná záruka

SVETLÝ ŽULOVÝ 
1-HROB  a 2-HROB

FAREBNÝ ŽULOVÝ 
1-HROB  a 2-HROB

TMAVÝ / ČIERNY 
1-HROB  a 2-HROB

- 200 EUR
ZĽAVA

- 250 EUR
ZĽAVA

- 300 EUR
ZĽAVA

ZVÝHODNENÁ CENA, NEZMENENÁ KVALITA! 

Bližšie informácie v objednávacej 
kancelárii: RADNIČNÉ NÁMESTIE Č. 4, 
BARDEJOV alebo AJ U VÁS DOMA!
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Privezieme 

ZÁSYPOVÚ 
ZEMINU 
za cenu dopravy 

1€/km 

0903 684 333
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za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458
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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

42593
2
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„Volím preto, že sa tu na Slovensku už 
musí niečo zmeniť. Nie iba kozmeticky, ale 
radikálne. Je čas na oživenie spravodlivos-
ti.“

Ján Černý, Malacky

Vox populi

20. februára 1981  
zomrel Imrich Karvaš, slovenský ekonóm 
a politik (* 1903).

Výročia a udalosti
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PRÍJMEME 
STOLÁRA 

so živnosťou
Práca je v BARDEJOVE, 

od 6,50 €
životopis wsdsro@gmail.com 

0907 474 409
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Ponúkame 
práce pre 

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

Dopravu a ubytovanie 
hradí firma 0907 944 8370907 944 837

0907 944 8370907 944 837

TESÁROVTESÁROV

Ponúkame prácu prePonúkame prácu pre

Plat od 1400 € v čistomPlat od 1400 € v čistom

partiu TESÁROV - živnostníkov

10
€/m217. februára 1990 

bol v Prešove vysvätený na biskupa Ján Hirka a ustanovený za sí-
delného biskupa Prešovskej gréckokatolíckej eparchie.

Výročia a udalosti

Hľadáme šikových montážnikov 
s chuťou do práce na montáž:
-plastových a hliníkových okien a dverí
-hliníkových fasád
-hliníkových zimných záhrad
-celoskla,zábradlia
-montáž Alucobondu

Požiadavky:
- vyžaduje sa prax v odbore 
- presnosť, zodpovednosť, flexibilita
- zmysel pre detail
- pracovitosť
- precíznosť

V prípade záujmu nás kontaktujte: 
plasttime@plasttime.sk alebo 
na tel.čísle : 0915 788 487
mzda 1 000€ PR
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J

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0907 727 206

Cactus 
centrum beauty

fb:Cactus beauty centrum  

hľadá kozmetičku

      0905 830 203 

Štefániková 61, Bardejov

Kadernícky 
a kozmetický salón

v prípade záujmu 

600€/mesiac + benefity

Prijmeme 
ÚDRŽBÁRA - DONÁŠKARA 
POMOCNÁ SILA DO KUCHYNE
NA DOČASNÝ ZÁSTUP
PLAT: OD 3,40 EUR/HOD.

0944 218 437
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MARKO a MARKO s.r.o.
Priemyselná 4271, Bardejov
Kontakt: +421 905 551 384

Mail: markoamarko@gmail.com
www.markoamarko.sk

PRÍJME
- ZATEPĽOVAČOV
- TESÁROV
- OBKLADAČOV
- MURÁROV
PRÁCA BARDEJOV - SVIDNÍK
NA TPP ALEBO ŽIVNOSŤ

NÁSTUP IHNEĎ !
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PLAT:
 OD 6 EUR/HOD.

NETTO
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ČIASTOČNÝ UVÄZOK 
3,35 € / hod + ohodnotenie 
podľa skusenosti /praxe/

OPERÁTOR VÝROBY 
LIBEREC ČR
·  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

Kontakt: 0908 914 180
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príjmeme samostatného
KUCHÁRA/KU

0905 732 953

do reštaurácie
pri Bardejovských Kúpeľoch.

 Plat:  5 € /HOD. brutto.
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
• Ručný pracovník – ruč. čistenie – 680 € mesačne brutto + príplatky 

• VODIČ "C" - od 1.300 € mesačne brutto + príplatky  
Základná zložka mzdy 

+ príplatky a ODMENY 

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ 

Miesto výkonu práce BRATISLAVA
0948 / 374 149, dispecing2@aii.sk

Zimná údržba ciest a komunikácií v BA 

• VODIČ "B" "T" - 980 € mesačne brutto + príplatky 
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tel. 0902 178 213 
vargam@gmail.com

tel. 0902 178 213 
vargam@gmail.com
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SETL SK
TESÁR
STAVEBNÝ ROBOTNÍK
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Už  o dva týždne chceme vymeniť vládu mafie a nespravodlivosti. Lí-
der hnutia OĽANO Igor Matovič preto pozval predsedov strán SaS, 
Za ľudí, PS/SPOLU, Sme rodina a KDH za jeden stôl, aby sa dohodli na 
spoločných riešeniach, ktoré budú ľuďom garantovať. Ponúkame is-
totu, že zmena, po ktorej všetci túžime, bude zmenou k lepšiemu. 
Už po prvých stretnutiach je jasné, že spolupráca medzi opozičnými stra-
nami bude fungovať. Cieľom je ponúknuť ľuďom konkrétne riešenia, kto-
ré bude demokratická opozícia garantovať ešte pred voľbami. „V roku 
1998 sme sa spojili, aby sme porazili Mečiara. Dnes sa spojme, aby sme po-
razili Fica. Máme 18 dní do volieb, a práve číslo 18 je spojené s dospelosťou. 
V tomto momente by sme aj my mali ukázať, že sme dospeli. Nastal čas na 
úprimnú spoluprácu,“ povedal Igor Matovič ešte 11. februára po prvých 
stretnutiach. Lídrov opozičných strán zároveň vyzval, aby uniesli spo-
ločnú zodpovednosť, pretože výhra nad mafiou a očista Slovenska od jej 
vplyvu je len a len v našich rukách. Poďme spolu do toho už 29. februára!

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 

900 
konkrétnych 
riešení, ako 
vrátiť ukradnutý 
štát naspäť do 
rúk občanov.
Hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezá-
vislé osobnosti (OĽANO)  predsta-
vilo svoj volebný program.
„Najlepší volebný program 
politickej strany sú skutky,“ 
uviedol predseda hnutia OĽA-
NO Igor Matovič. „Desať ro-
kov odvážne bojujeme proti 
korupcii. V tomto volebnom 
období sme predložili 268 ná-
vrhov zákonov, čo je viac ako 
dokopy predložil Smer, Most-
Híd, SNS a  Kotlebovci. Opäť 
boli poslanci za OĽANO vy-
hodnotení ako najaktívnejší,“ 
pokračoval.
Program hnutia OĽANO má 208 
strán a viac než 900 konkrét-
nych riešení. „Názov programu 
je v súlade s tým, ako politiku 
robíme – úprimne, odvážne, 
pre ľudí. Zároveň je to naša ví-
zia, ako by malo Slovensko vy-
zerať deň po Ficovi,“ vysvetlil 
Matovič „Sme poctivo pripra-
vení, máme za sebou skut-

ky, máme perfektných ľudí, 
a máme výborný plán. Cítime 
od ľudí veľkú dôveru, ktorá až 
hraničí s eufóriou, že konečne 
buchneme po stole a urobíme 
zo Slovenska miesto, kde bu-
deme radi žiť,“ dodal.
Chceme však vytvoriť priestor 
aj pre ľudí, aby boli súčasťou 
tvorby budúceho programo-
vého vyhlásenia vlády. Práve 
preto sme predstavili 11 priorít 
z nášho programu, o ktorých už 
na stránke rozhodni.to , ľudia 
hlasujú,“ pokračoval Igor Mato-
vič, podľa ktorého predstavených 
11  otázok vyjadruje „túžbu ľudí 
konečne si upratať Slovensko 
a urobiť niečo, čo už na Sloven-
sku dávno malo platiť.“
Prioritami hnutia OĽANO sú 
čestná a spravodlivá krajina, 
štát, ktorý slúži a chráni, ako aj 
výkonná ekonomika. Celý vo-
lebný program hnutia OĽANO 
nájdete na webovej stránke ht-
tps://www.obycajniludia.sk/
program-2020/.

Hlasovanie je anonymné, udaním e-mailu a telefónneho čísla vylu-
čujeme podvodníkov, ktorí by chceli ovplyvniť hlasovanie .
Politické preferencie môžete ale nemusíte uviesť - je to dobrovoľný údaj 
a nie je podmienkou hlasovania.
Ochrana a spracovanie uvedených údajov je plne v súlade so Zákonom 
o ochrane osobných údajov aj nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
Európskej únie.
S údajmi je narábané v zmysle zákona.

hlasujte aj vy na www.rozhodni.to

Volebný 
program 

ÚPRIMNE, 
ODVÁŽNE 
PRE ĽUDÍ

OĽANO spája opozíciu

Hlasovali ste 
o programovom 
vyhlásení vlády?

Už hlasovalo 
viac ako 
55 000 ľudí!

PREDSTAVENIE PROGRAMU V NÁRODNEJ RADE SR

PO STRETNUTÍ LÍDROV OPOZIČNÝCH STRÁN

inzercia new januar_12_februar.indd   1 12/02/2020   15:15
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BARDEJOVSKO
SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO

Č. 7 / 14. FEBRUÁR 2020 / 24. ROČNÍK
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Slovenská 18 (areál SAD),  Bardejov

ODLET: KOŠICE
BULHARSKO - Zlaté Piesky***+, 
all inclusive, 19.06. - 26.06.2020 = 417€
TUNISKO - Mahdia***+, all inclusive
12.06. - 19.06.2020 = 510,60€
TURECKO - Alanya****, all inclusive
05.06. - 12.06.2020 = 534,60€
RODOS****, all inclusive
09.06. - 16.06.2020 = 552,60€
KRÉTA***+, all inclusive
09.06. - 16.06.2020 = 582,60€
TURECKO - Side****+, all inclusive
02.06. - 09.06.2020 = 594,60€
TALIANSKO - Kalábria****+, 
ultra all inclusive 21.06. - 28.06.2020 = 672,60€
SEVERNÝ CYPRUS*****+, 
ultra all inclusive 09.06. - 16.06.2020 = 789,60€
JUŽNÝ CYPRUS*****, all inclusive
09.06. - 16.06.2020 = 807,60€

CENY SÚ KOMPLET 
BEZ ĎALŠÍCH PRÍPLATKOV.

tel.: + 421948 164 414 
mail: ckkrystal@gmail.com, 

www.cakrystal.sk
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Výmena stúpačkových rozvodov vody,
plynu a kanalizácie v bytových domoch

Profesionálny prístup, odborná a rýchla montáž za
najlepšie ceny !

Prvotriedne materiály so zárukou až 10 rokov !

Viac ako 15 - ročné skúsenosti !

Viac informácií na: www.energospolsk.sk info@energospolsk.sk 0908 688 739
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Milé vedenie firmy 2J antennas, Cactus a ich zamestnanci !
                                               

 
Chceme sa Vám zo srdca poďakovať za prejavenú spoluúčasť 

 a spolupatričnosť, ktorú nám firma Cactus a 2J antennas hneď v prvý deň 
bez váhania poskytli  v podobe náhradného ubytovania a stravy, keď 

sme boli odkázaní na pomoc v núdzi.
 Konali ste nezištne bez toho, aby ste za to očakávali nejakú odmenu.

Naše poďakovanie patrí aj čašníčkam, čašníkom a kuchárom, ktorí sa o nás 
s láskou a ochotou postarali. Nech slová nášho uznania a nesmiernej 

vďačnosti sa zapíšu do Vašich sŕdc a nech 
sú odkazom aj pre dnešnú dobu - V núdzi naozaj spoznáš pravého priateľa.

                        
Ešte raz Vám zo srdca ďakujeme!

                                                                           
D. Svjantek s rodinou ( obytný blok zasiahnutý požiarom)

MALIARSKE

TAPETÁRSK
E

PRÁCE
0944 287 

779
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Predám PLASTOVÉ 
SUDY RÔZNYCH 
VEĽKOSTÍ, 50l, 60l, 
120l, 150l, 220l, 260l, 
1000l. Možný dovoz 
Pre viac informácií volajte na 

tel.: 0918 062 268
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InzercIa

BARDEJOVSKO
SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO

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

Mestá-obce (každý týždeň): 
Bardejov, Bardejovská Nová Ves, Bar-
dejovská Zábava, Dlhá Lúka, Miháľov, 
Andrejová, Bartošovce, Becherov, Belo-
veža, Brezov, Buclovany, Cigeľka, Du-
binné, Fričkovce, Gaboltov, Gerlachov, 
Hankovce, Harhaj, Hažlín, Hertník, Her-
vartov, Hrabovec, Hrabské, Chmeľová, 
Janovce, Kľušov, Kobyly, Kochanovce, 
Komárov, Koprivnica, Kružlov, Kurima, 
Kurov, Lenartov, Lopúchov, Lukavica, 
Lukov, Malcov, Marhaň, Mokroluh, 
Nižný Tvarožec, Osikov, Raslavice, 
Richvald, Rokytov, Smilno, Snakov, 
Stebník, Stuľany, Sveržov, Šarišské 
Čierne, Šiba, Tarnov, Tročany, Vaniškov-
ce, Vyšná Voľa, Zborov, Zlaté, Bokša, 
Sitník, Stropkov, Breznica, Duplín, 
Chotča, Nižná Olšava, Tisinec, Svidník, 
Cernina, Dubová, Giraltovce, Hrabovčík, 
Kapišová, Kračúnovce, Kuková, Kurim-
ka, Ladomirová, Lúčka, Nižný Mirošov, 
Nižný Orlík, Stročín, Šarišský Štiavnik, 
Vyšný Mirošov, Vyšný Orlík, Železník, 
Želmanovce, 

bardejovsko@regionpress.sk

redakcia: Stöcklova 20 
BarDeJOV

západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

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

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

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
Ge     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
Ke    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
Sn    32.750 Spišsko+LE+GL

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

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

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

DISTrIBúcIa (33.870 domácností)
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48 + 52 = 100%
PRE VÁS NAŠE SRDCIA BIJÚ PRE VÁS A NÁŠ REGIÓN

Voľme spolu stranu VLASŤ číslo 17.               A zakrúžkujme 48   52

Len MY spolu vieme zmeniť život v Našom regióne.

Okresy BARDEJOV, SVIDNÍK 
a STROPKOV sa spojili

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

Eva Polakovičová, Bratislava  

Vox populi

„Volím preto, že sa tu na Slovensku už 
musí niečo zmeniť. Nie iba kozmeticky, ale 
radikálne. Je čas na oživenie spravodlivos-
ti.“

Ján Černý, Malacky

Vox populiINZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0907 727 206

GOOGLEFACEBOOKREKLAMA

0905 719 137
geci@regionpress.sk
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GOOGLEFACEBOOKREKLAMA

0905 719 137
geci@regionpress.sk

» Kúpim starý traktor, aj 
nefunkčný 0908363020
» Predám traktor, terénnu 
motorku, aviu na súčiastky. 
Tel. 0902 528 838
» Predám Škoda fabia1 
r.v.2002, 0907528553 

» KÚPIM STARŠÍ BYT V BAR-
DEJOVE 0944050279
» Predám v PO-Šváb-
ska 1i. byt 43 m2, 4/8, 
čiast.rek: podlahy, okná. 
stierky, nová kuch.linka. 
0949299381 

» Dám do prenájmu  3 izbo-
vý byt na Nábrežnej ulici. 
Tel.: 0905 836 411 

»Kúpim byt, dom, po-
zemok v BJ. Nie som RK. 
0904432517

»V intraviláne mesta BJ 
bezplatne a dlhodobo pre-
nájmem 0,40 ha oplotnený 
ovocný sad so zrubovou 
chatkou, za údržbu a sta-
rostlivosť. Prístup autom, 
elektrika, južná expozí-
cia, vhodné miesto aj pre 
včelárenie. Len skutočne 
starostlivému záujemcovi 
restp. zodpovednej rodine. 
0908 460 040
»Kúpim GARÁŽ za Hote-
lom ARTIN pri Topli. Tel: 
0944386003 

» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 

» Predám 2 starožitné 
skrine, kredenc, interiéro-
vé dvere, darling. Tel.0902 
528 838
» Predám zánovnú kombin. 
chladničku s mrazničkou a 

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

03 BYTY / predaj 
12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

JAROSLAV GECI 
0905 719 137

geci@regionpress.sk

Mgr. DANIELA LAZUROVÁ
0907 727 206

lazurova@regionpress.sk
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Personálna agentúra VIP MEDICO, s.r.o. 
ponúka prácu pre opatrovateľky do Nemecka

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

Viac Na 
koNtaktNých číslach:

0948 719 494
0948 688 777
nabor@vip-pflege.eu
www.vip-pflege.eu

Prijmeme do TPP 
ZDRAVOTNÚ 
SESTRU 
DO AMBULANCIE 
v Bardejove. 
Plat: 700 EUR/mes. 
Kontakt: 0918 516 432
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Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera BJ medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, BJ zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

PREPRAVA NA LETISKÁ
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+421 903 385 843 - www.pali-transport.sk
KRAKOW - VIEDEŇ - RZESZÓW - KATOWICE - BUDAPEŠŤ - BRATISLAVA

chladničku za zostat. Cenu. 
0915144380
» Predám Skylink sat. kar-
tu Multibalík za polovičnú 
cenu platná do 28.7.2020, 
40€ 09018239630 

» Hľadám si prácu v Bar-
dejove, Jazykové znalosti: 
nemčina  - plynule hovo-
rovo aj písmone, Najvhod-
nejšia práca recepčná, ale 
prispobim sa, Kontakt: 
0918271244
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KAMENÁRSTVO
VINCENT MAJIRSKÝ OD ROKU 1990

PONÚKA:
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RollSystem s.r.o.
TIENIACA TECHNIKA
SIETE PROTI HMYZU
okenné: pevné rolovacie
dverové: otváravé, posuvné, rolovacie, plisse

EXTERIÉROVÁ TIENIACA TECHNIKA
vonkajšie žalúzie, screeny, markízy, 
hliníkové rolety, pergoly

INTERIÉROVÁ TIENIACA TECHNIKA
horizontálne žalúzie, rolety, deň a noc, plisse,
japonské zásteny, vertikálne žalúzie, tienenie 
na strešné okná

PARTIZÁNSKA 2850
BUDOVA SLSP ZO ZADNEJ STRANY

0917 109 877 
rollsystembj@gmail.com

SERVIS OKIEN A DVERÍ
NASTAVENIE - VÝMENÁ TESNENÍ, KOVANIA A SKIEL A INÉ
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390 EUR
1090 EUR

ZLATÉ PÍSMO, MONTÁŽ, 
LAMPÁŠ, VÁZA - NEREZ.

DOVOZ ZDARMA DO 100 KM.

MIMORIADNÉ
ZĽAVY !!!

STOLMAR
Mariusz Nowotynski

Stolarski STOLMAR 
Krosno-Poľsko, ul.Rzeszowska 46a

Tel.: +48 605 449 925

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

www.stolmarschody.pl  e-mail: stolmar.schody@wp.pl
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15. februára 1947 
sa v Prahe začali majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji na ktorých 
česko-slovenskí reprezentanti po prvýkrát získali zlatú medailu.

Výročia a udalosti
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To naozaj sú tieto voľby iba bojom o ministerstvo vnútra? Jedni ho chcú, aby zatvárali. Druhí chcú 
ministerstvo, aby zatvorení neboli, ale ja nepočujem, že by niekto chcel prevziať zodpovednosť za 
zdravotníctvo, za sociálne veci. Prichádza kríza, ľudia odchádzajú zo Slovenska a záujem o riešenia 
pre každodenný život ľudí nahradili krvavé oči, nenávisť a už aj kamene. Predstierané falošné spájanie 
sa a o to úprimnejšie podrazy predsa nemôžu byť alternatívou pre Slovensko. Pre všetkých voličov, 
ktorí sú sklamaní, ponúkam DOBRÚ VOĽBU, profesionalitu a odbornosť bez zbytočného divadla.  
Poďte voliť, máte koho. Tomáš Drucker, predseda strany DOBRÁ VOĽBA

O ČOM SÚ TIETO VOĽBY?

Nedokážem sa len tak bez slov 
prizerať na to, kam spravodlivosť na 
Slovensku smeruje. Na Slovensku 
je v poslednej dobe každý expert na 
spravodlivosť – 30 ročný mladík, žena 
umeleckého 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.

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, 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“. 

Asi málokto z občanov vie, že 
Slovensko sa radí medzi najhoršie 
krajiny vo výbere dane z pridanej 
hodnoty (DPH) v rámci celej EU. Z 
každej 50 eur bankovky, ktorú minieme 
v obchode, tvorí DPH približne 8 eur a z 
týchto 8 eur sa 2 eur stratia. Hovoríme 
tomu DPH úniky. V DOBREJ VOĽBE 
vieme ako s DPH únikmi skoncovať, 
resp. ich dať minimálne na priemer 
EU, kde by sme ušetrili pre Slovensko 
približne jednu miliardu EUR ročne. 
Tieto peniaze radšej dáme mladým, 
seniorom a do zdravotníctva.

Lucia Kurilovská 
Podpredsedkyňa strany

Michal Sýkora 
Podpredseda strany

Radomír Šalitroš 
Podpredseda strany
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REÁLNE RIEŠENIA PRE RÓMSKY PROBLÉM
Na Slovensku žije približne 10% rómskeho obyvateľstva. Väčšina Rómov 
žije na východnom Slovensku. Hlavné problémy sú 1. Neprispôsobivé 
obyvateľstvo, 2. Nízka úroveň vzdelania a 3. Dlhodobá nezamestnanosť.

Na východe máme osady, ktoré by už mohli byť mestá (napríklad Jarovnice 
s počtom osadníkov cca 7,000). Na východe máme niekoľko desiatok obcí, 
ktoré už dnes majú väčšinu obyvateľstva Rómov.

Na politickej scéne sa neriešia problémy Rómov, ale zvyšuje sa 
napätie, polarizuje sa spoločnosť a zmätený volič tak častokrát podporuje 
extremistickú stranu, ktorá ako jediná postavila svoju kampaň na rómskej 
otázke (reálne proti Rómom). Napätie však nie je správna cesta, nikto z 
nás nechce mať občianske nepokoje, nie sme rasisti a všetci, aj Rómovia, 
aj väčšina, chceme žiť a spolunažívať v mieri.

Osobne som navštívil niekoľko rómskych osád, rozprával sa so stovkami Rómov a 95% Rómov nechce 
špeciálne výhody od štátu, chcú iba normálne platenú prácu. Ak by sme dali akékoľvek dieťa (aj vaše) 
do rómskej osady, za pár rokov by z neho vyrástla tá istá osoba ako vyrastie z rómskeho dieťaťa žijúceho v 
osade. V prvom rade musíme urobiť všetko pre to, aby tí Rómovia, ktorí chcú pracovať (95% Rómov), mohli 
pracovať. Najlepší výchovný stimul pre rómske deti je, keď vidia rodičov každý pracovný deň chodiť do 
práce. Pracovné príležitosti vidím v obnove poľnohospodárstva na východe, v štátnych lesoch, v určitých 
štátnych úradoch (napr. sociálni pracovníci). Len prácou si budú môcť časom kúpiť byt a dostať sa preč 
z osady. Násilie nič nerieši, spoločenské napätie a podnecovanie k nenávisti takisto nikomu nepomôže. 
Reálne riešenia bez extrémizmu sú tou správnou cestou. Je to plán na min. 20 rokov, ale raz treba začať.

Marek Dragula 
Krajský koordinátor

PRE NAŠICH KANDIDÁTOV Z VÝCHODU, 
JE A VŽDY BUDE VÝCHOD NA 1. MIESTE

DOBRAVOLBA.SK

RADOMÍR ŠALITROŠ 
Košice, ženatý, 3 deti 
Finalista Košičan roka 2017

MAREK DRAGULA 
Trebišov, otec 2 synov 
Dlhoročný podporovateľ športu

PETER ZAVADA 
Krompachy, ženatý, 1 dieťa 
Zástanca investícií pre východ

MIRIAM MURGAŠOVÁ 
Košice, vdova, 1 dieťa 
Zástanca pracujúcich matiek

“Po 17 rokoch v zahraničí som sa vrátil domov do Košíc, kvôli 
rodičom. Urobím všetko preto, aby sme na východe vytvorili také 
prostredie, aby aj ďalších 200 tisíc východniarov sa chcelo vrátiť 
domov a spoločne dostaneme náš kraj na vyššiu úroveň.”
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“Musíme v prvom rade postaviť na Východe diaľnice, aby ku nám 
chceli prísť zaujímaví investori. Potom bude na východe dostatok 
dobre platenej práce a východniari nebududú musieť odchádzať na 
západ, v Bratislave zrazu nebudú dopravné zápchy       ” 

“Jedna práca nestačí. Po tom, ako som v 39 rokoch ovdovela, 
viem aké je to tažké uživiť rodinu z jedného platu. Chcem pomáhať 
všetkým pracujúcim matkám, aby mohli žiť dôstojný život a dopriať 
svojim deťom krásne detstvo.”

“Nenávisť ešte nikdy nič nevyriešila. Extrémizmus NIE JE riešenie 
rómskeho problému, ak nechceme mať občianske nepokoje. 
Najlepší výchovný stimul pre rómske deti je, keď vidia rodičov každý 
pracovný deň chodiť do práce.”

DOBRÁ VOĽBA MÁ 40 VÝCHODNIAROV  
NA KANDIDÁTKE DO NR SR. 
Viac na www.vychodna1mieste.sk

RegionPress_5_KE.indd   5 12. 2. 2020   14:08:39



bjzel20-07_strana- 8

PRÁVNIK RADÍ, POLITICKÁ INZERCIA / AUTO - MOTO Najčítanejšie regionálne noviny
8

V  prípade, ak spoločnosť nedosahuje 
zisk, je možné ju zlikvidovať. Novela Ob-
chodného zákonníka s  účinnosťou od 
01. októbra 2020 zásadným spôsobom 
mení, predlžuje a predražuje likvidáciu. 

Nová právna úprava vyžaduje, aby 
spoločnosť zároveň s  rozhodnutím o  zru-
šení spoločnosti rozhodla aj o ustanovení 
likvidátora, a  to najneskôr do 60 dní odo 
dňa zrušenia spoločnosti. Pred samotným 
zápisom likvidátora sa bude taktiež podľa 
novej právnej úpravy vyžadovať, aby spo-
ločnosť zložila do notárskej úschovy pred-
davok na vykonanie likvidácie, ktorého 
výška bude určená vyhláškou, ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia Obchod-
ného zákonníka. Na základe predbežného 
návrhu tejto vyhlášky by sa malo jednať 
o sumu vo výške 1 500 eur. Návrh samot-
nej vyhlášky, taktiež taxatívne vymedzuje 
paušálne odmeny likvidátora. Napríklad 
odmenu vo výške 300 eur, a to za zverejne-
nie oznámenia o vstupe spoločnosti do lik-
vidácie a výzvy na prihlásenie pohľadávok 
alebo taktiež odmenu vo výške 300 eur za 
zverejnenie prvého vyhotovenia konečnej 
správy o  priebehu likvidácie a  návrhu na 
rozdelenie likvidačného zostatku. V prípa-
de, ak by si spoločnosť nezvolila v zákonom 
stanovenej 60 dňovej lehote likvidátora 
a  bude zložený preddavok na likvidáciu, 
ustanoví likvidátora súd, a  to náhodným 
výberom zo zoznamu správcov konkurznej 
podstaty. Súdom ustanovenému likvidáto-

rovi patrí odmena, a  taktiež náhrada vý-
davkov v zmysle už spomenutej vyhlášky. 
V  prípade, ak likvidátora vymenovala sa-
motná spoločnosť, tak mu patrí odmena 
a náhrada výdavkov v zmysle individuálne 
dojednanej zmluvy. Nová právna úprava 
obmedzila možnosti výberu osoby likvidá-
tora. Likvidátorom môže byť správca alebo 
iná osoba zapísaná v  registri fyzických 
osôb a súčasne by mohla byť ustanovená 
za člena štatutárneho orgánu. Týmto kro-
kom boli vylúčené právnické osoby a fyzic-
ké osoby, ktoré nie sú zapísané v predmet-
nom registri. Podľa novelizovanej právnej 
úpravy bude jedným z účinkov vstupu do 
likvidácie, že týmto momentom zanikajú 
jednostranné úkony spoločnosti, najmä 
príkazy, poverenia a prokúry s výnimkou 
splnomocnení na zastupovanie v súdnych 
konaniach. Taktiež bude obmedzené na-
kladanie s majetkom spoločnosti v medzi-
období od zrušenia spoločnosti do vstupu 
spoločnosti do likvidácie. Nakladanie 
s  majetkom prevyšujúcim 10 percent zák-
ladného imania bude podliehať vypraco-
vaniu znaleckého posudku a  schváleniu 
najvyšším orgánom spoločnosti.

Vstup spoločnosti do likvidácie podľa 
novely Obchodného zákonníka

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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Dobro musí zvíťaziť

KĽÚČOVÉ VOĽBY

Andrej Kiska, predseda strany ZA ĽUDÍ

Na Slovensku sme sa v kritických si-
tuáciách vždy vedeli správne rozhod-
núť. Teraz sme opäť na križovatke. 
Skorumpovaní politici s fašistami ale-
bo slušnosť a spravodlivosť. 

Vláda schválila mesiac pred voľba-
mi 60 miliónov na kongrescentrum, 
100 miliónov na futbalový štadión, 
ale nepostavila ani jednu jedinú ne-
mocnicu. Smer už 12 rokov na ľudí 
kašle. Jediné, čo dokáže je strašiť ľudí 
alebo si ich kupovať zvýšením príspev-
ku pre vybranú skupinu o 20 eur.

Peter Pellegrini dal z rezervy pred-
sedu vlády, občianskemu združeniu 
Slovenka 50  000 eur a  časopis Slo-
venska ho dal na titulku časopisu. 
Peniaze v rezerve premiéra sú pritom 
určené na mimoriadne situácie, keď 
potrebuje konkrétny človek alebo 
obec pomoc napríklad pri živelných 
pohromách.  

Premiér tiež urazil mnoho ľudí z celé-
ho Slovenska, ktorí chodia za prácou, 
či štúdiom do Bratislavy alebo do za-
hraničia. Vraj žijú v bubline a nemajú 
rozhodovať vo voľbách o  osude kra-
jiny. Je zodpovednosťou Smeru, ktorý 
tu vládne 12 rokov, že ľudia musia od-

chádzať za prácou do hlavného mes-
ta alebo do zahraničia. Matky, ktoré 
odchádzajú do Rakúska robiť opat-
rovateľky. Otcovia, ktorí musia robiť 
robotníkov v Česku. Mladí, ktorí štu-
dujú vo svete. Týmto všetkým má byť 
vďačný a nie sa im vysmievať. Takto sa 
štátnik nevyjadruje. V posledných týž-
dňoch som denne v regiónoch medzi 
ľuďmi a všetci sú z celej vlády zhrození.

Všetkých ľudí ubezpečujem,  
že ak nám dajú dôveru, zastavíme 
rozkrádanie Slovenska a  spolu so 
stranami z  demokratickej opozície 
vytvoríme silnú a stabilnú vládu.

29. FEBRUÁRA ROZHODNETE 
o osude našej krásnej krajiny.
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0915 709 909
0918 381 260      www.sergio.sk
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Najčastejšou otázkou, ktorú dostávam na svojich 
cestách po Slovensku, je otázka regionálnych rozdie-
lov. Prečo sa „tam“ v Bratislave máte tak dobre a my tu 
na východe máme nízke platy? 

Nuž, odpoveď nie je taká jednoduchá. Som totiž     
presvedčený, že pri dobrom riadení krajiny žiadne        
regionálne rozdiely vyrovnávať netreba. 

Na našom programe pracovali stovky ľudí, šperko-
vali sme ho do dokonalosti s najlepšími odborníkmi 
zo snáď všetkých oblastí života a konzultovali s ľuďmi 
priamo z praxe. 

Hlavným bodom na vyrovnanie regionálnych roz-
dielov je konečne prestať rozprávať o diaľnici do Košíc a 
namiesto toho ju postaviť. Vyrátali sme, že ak by sme o 
tom mohli rozhodnúť my, po diaľnici by sa jazdilo pri-
bližne v roku 2026. Infraštruktúra je základ a vlády ju 
doteraz trestuhodne zanedbávali. Rovnako si neviem 
predstaviť dôvod, pre ktorý automobilka Jaguar išla do 
Nitry, keď východ ju potrebuje ako soľ. Nie som zástan-
ca stimulov, ale sme v situácii, keď by si ich práve ľudia 
v tejto časti Slovenska zaslúžili, aby mali poriadne za-
mestnanie a aby sa zdvihla životná úroveň. Hnevá ma, 
že pred voľbami im kandidáti z východu – Paška, Raši, 
Žiga.... nasľubovali hory, doly a po voľbách sa na nich 
vykašľali. Nečudujem sa, že teraz hádžu všetkých poli-
tikov do jedného vreca. 

29.2. budú mať Slováci veľmi dôležitú úlohu – roz-
hodnúť, kadiaľ sa naša krajina uberie. 
Tam, za plentou, na vás nedosiahne 
žiadna politická reklama, žiaden 
planý sľub. To bude chvíľa, keď bude 
môcť vyhrať zdravý rozum a rieše-
nia.

Diaľnica do Košíc by mohla stáť
v roku 2026

Richard Sulík
predseda SaS

Zdravý rozum
je najlepší recept

Ešte na jeseň prišli za mnou Mladí SaSkári, že ich 
trápi, ako sa drancujú slovenské lesy. „Je niečo, čo 
sa s tým dá robiť hneď tu a teraz?“ pýtali sa.

Veľmi som sa potešila, že to boli práve mladí 
ľudia, ktorí prejavili záujem o naše prírodné bo-
hatstvo. Moja dlhoročná snaha za lepšie životné 
prostredie je práve o tom, aby žili v zdravej a zelenej 
krajine aj naše deti. Dali sme hlavy a ruky dokopy 
a rozhodli sme sa ísť sadiť stromčeky tam, kde je 
šanca, že sa úspešne uchytia. Tieto jesenné akcie 
prebehli výborne. Okrem iného sme sadili stromy v 
mestských lesoch Krupina, na miestach, ktoré boli 
predtým vyrúbané a potrebovali obnovu.

Pred pár dňami hodnotila organizácia My sme 
les program politických strán v oblasti lesov. Stra-
na Sloboda a Solidarita obstála veľmi dobre. Okrem 
iného napísali: „Karol Galek a Anna Zemanová sú 
roky medzi najaktívnejšími poslancami presadzu-
júcimi ochranu životného prostredia. Spolu s ďalší-
mi predkladali návrh na zastavenie 
biomasakru a majú výborný ze-
lený program.“ Zachrániť naše 
lesy nám hovorí aj zdravý 
rozum. A v SaS vieme, že je 
to ten najlepší recept.

Ochranári nám chvália zelený 
program

Anna Zemanová
poslankyňa parlamentu
za SaS a tímlíderka strany
pre životné prostredie,
kandidát č. 12

Alternatíva existuje

www.2j-antennae.com             

ÚČTOVNÍČKA / 
ÚČTOVNÍK  
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
• kompletné vedenie podvojného účtovníctva
• príprava podkladov k DPH
• práca s pokladňou
• komplexná starostlivosť o zverenú účtovnú agendu
• interná administratíva
• práca s programom MK Soft

Základná zložka mzdy (brutto) 
a ďalšie odmeny:
•  nástupný plat 700 - 900 eur brutto / mesiac

Požiadavka:
• znalosť programu MK Soft 
• komunikatívny, organizačný typ
• časovo flexibilný
• samostatnosť, dynamickosť
• anglický jazyk – výhodou
• pozícia vhodná pre absolventa

Benefity:
• Moderné pracovné prostredie
• Voľný vstup do relax centra
• Možnosť kariérneho rastu 
• Možnosť firemného vzdelávania
• Ročné bonusy
• Teambuildingové akcie

Životopisy a súhlas so spracovaním osobných údajov 
zasielať na adresu: dana.lau@2j-antennae.com

85
_0

10
8

Prijmeme
účtovníčku
s MK-soft

z Bardejova
s aktívnou praxou

0948 263 440
1000€
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www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a �nančnú istotu, kontaktujte nás

Sprostredkovanie opatrovateľskej
práce v Rakúsku už 15 rokov

0908 868 643 | +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12
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Práca v Holandsku
VYUČENÝ OBKLADAČ

Podmienky: Znalosť nemeckého alebo holandského 
jazyka, prax v zahraničí najmenej 5 rokov, 

VP skupiny "B", Živnostenský list

Kontakt: 0948 270 883
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je o mne známe, že poviem prav-
du, nech je akákoľvek. Ľúbivých rečí 
ste sa napočúvali viac než dosť, ja 
radšej vychádzam z reálnych faktov 
a čísel, pretože tie nikdy neklamú 
ako veľa slovenských politikov. 

Verejnosti som predstavil náš vy-
novený program, v ktorom nenájdete 
žiadne vzdušné zámky. K cieľom to-
tiž vedie dlhá cesta riešení, zákonov 
a postupnej zmeny. Strana SaS je tu 
viac ako desať rokov a presne vieme, 
že prázdne sľuby bez konkrétnej 
predstavy, ako ich dosiahnuť, sú 
cesta do pekla. 

Napríklad nesľubujeme desiat-
ky tisíc nájomných bytov ako naši 
konkurenti, pretože ich nemá kto, za 
čo a kde postaviť. Sľubujeme však, 
že staviteľom rozviažeme ruky a 
zmeníme stavebný zákon tak, aby 
bol spravodlivý. Koľko bytov vyjde, 
toľko vyjde, ale dnes nie je možné 

povedať, koľko ich bude. Hnevá ma 
takéto nebezpečné zavádzanie. 

Na programe pracovali stovky 
ľudí, šperkovali sme ho do doko-
nalosti s najlepšími odborníkmi zo 
snáď všetkých oblastí života a kon-
zultovali s ľuďmi priamo z praxe. Ve-
nujeme sa najmä spravodlivosti, aby 
sme odtiaľ konečne vyprášili sud-
cov, ktorí dopustili tento nehorázny 
stav v justícii, rovnako zdravotníc-
tvu, o tom ani netreba veľa rozprá-
vať. Treba konať, na Slovensku kvôli 
rozkradnutému zdravotníctvu umie-
rajú ľudia! Je strašné, ako ďaleko sa 
to dostalo.

V týchto týždňoch opäť cestujem 
po celom Slovensku, stretávam sa so 
stovkami až tisíckami ľudí a snažím 
sa im čo najlepšie vysvetliť, že len 
odborné riešenia posunú Slovensko 
vpred. Pomáhajú mi pri tom skve-
lí ľudia, naši kandidáti, z ktorých 

mnohí sú pevnou súčasťou strany 
už roky a niektorí sú v politike no-
váčikovia, avšak každý z nich je od-
borník vo svojej oblasti. Pochádzajú 
zo všetkých regiónov Slovenska a 
poznajú vaše problémy. 

Uvedomujem si, že na to, aby sa 
naše riešenia stali skutočnosťou, 
sa strana Sloboda a Solidarita musí 
stať nielen súčasťou budúcej vlády, 
ale musí aj spolupracovať so svojimi 
partnermi. Preto som už niekoľko-
krát zvolal stretnutie opozičných 
strán do sídla SaS, kde sme sa roz-
právali o budúcnosti. Za všetkých si 
dovolím povedať, že to dokážeme, 
hoci súčasné vládne strany sa vás 
snažia presvedčiť o opaku. Všetci si 
uvedomujeme, že základ je vyme-
niť Fica a nedovoliť Kotlebovcom, 
aby narobili na Slovensku to, čo 
narobili v Banskej Bystrici, keď bol 
županom. Tam sa krásne ukázali 
tie jeho bláboly. Po voľbách budeme 
spolupracovať so všetkými okrem 
Smeru, pretože rozkradli kompletne 
celú krajinu a všetko, čo nie je pri-
klincované, SNS, ktorá mala nástup 
ku kradnutiu dokonca rýchlejší ako 
Smer a Kotlebom, lebo rozpráva úpl-
né hlúposti, sľubuje nesplniteľné a 
navyše má na kandidátke fašistov. 
Nie, ďakujeme, neprosíme. 

Práve predstavitelia týchto strán 
často tvrdia a neustále vás klamú, 
že zrušíme vlaky zadarmo, že zru-
šíme alebo znížime dôchodky, a ja 
vám garantujem, že to sa nestane 
ani omylom. Žiadne dôchodky ne-
budeme rušiť, zdaňovať ani znižo-

vať. To sú reči našich konkurentov, 
ktoré týmto vyvraciam a sľubujem, 
že dôchodkov sa nijako negatívne 
nedotkneme. Práve naopak – plá-
nujeme zaviesť tzv. Seniorcard, zľa-
vovú kartu pre dôchodcov. Reforma 
výsluhových dôchodkov sa nebude 
nijako týkať vojakov či policajtov v 
aktívnej službe; a tým novým plánu-
jeme adekvátne zvýšiť plat. 

Sociálne balíčky Smeru sú nespra-
vodlivé a nefungujú. Nič nie je zadar-
mo a napríklad nie všade chodí vlak, 
tak prečo len vlaky? Rozhodli sme sa 
namiesto „zadarmo“ zaviesť veľké 
zľavy, konkrétne lístok za 1 euro, ale 
tak, aby platil aj na autobus. Alebo 
obedy zadarmo? Dodnes mi píšu 
nešťastné mamičky, že to je jeden 
chaos, prihlasovanie, odhlasovanie, 
a že čo keď dieťa obeduje doma... ho-
tové patálie. Namiesto toho zvýšime 
daňový bonus na dieťa, aby sa rodi-
čia mohli sami rozhodnúť, na čo pe-
niaze použijú.

Milí občania Slovenska, 

už 29. februára budete mať šancu 
rozhodnúť, či Slovensko zostane v 
područí zlodejov a oligarchov, alebo 
vyhrá zdravý rozum. Je to vo vašich 
rukách. 

Nech sa rozhodnete akokoľvek, 
držím vám pri tom palce. 

S úctou
Richard Sulík
predseda SaS

Milí Slováci,
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7Spravodlivé mzdy, vyššia materská.
VIAC PEŇAZÍ NA RUKU. SaS má riešenia

Menej štátu, nižšie dane

Materská Pracujúci Pracujúca rodina

voľ te 
3Te

ra
z p

ri
em

er
ne

 z
a 

3 
ro

ky

Te
ra

z n
a 

ru
ku

Te
ra

z n
a 

ru
ku

Pr
ib

ud
ne

 k
 m

at
er

sk
ej

Pr
ib

ud
ne

 d
o 

ro
di

ny

Pr
ib

ud
ne

 k
 v

ýp
la

te

+8
8 

€

+2
58

 €

+7
4 

€

285 € 1542 €659 €

373 € 1800 €733 €

Nový prepočet čistej mzdy 
ak zarábam 850€

Prepočet materskej pri minimálnej 
mzde 580€

Nový prepočet čistého príjmu rodiny, ak manželia zarábajú 
1100€ a 720€ v hrubom a vychovali už 2 dospelé deti

Richard
SULÍK

Aby sa tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť
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Dôkladným umývaním rúk môžeme 
predísť šíreniu veľkej časti infekčných 
chorôb. Myslieť by sme na to mali naj-
mä počas prebiehajúcej chrípkovej 
sezóny. Správnu techniku umývania 
rúk je podľa odborníkov potrebné si 
osvojiť ako pravidelný návyk už u ma-
lých detí.

Umývanie rúk je najefektívnejší a najjed-
noduchší spôsob, ako vo veľkej miere predísť 
šíreniu respiračných infekcií, rovnako ako 
hnačkových ochorení, parazitárnych ocho-
rení, či žltačky typu A. Najmä počas chríp-
kovej sezóny patrí medzi základné formy 
prevencie chrípky. „Až 80% percent infekcií 
sa šíri špinavými rukami. Ich pôvodcovia sa 
totiž môžu nachádzať na bežne používaných 
predmetoch ako sú napríklad držadlá vo 
verejnej hromadnej doprave a nákupných 
košíkoch, tlačidlá zvončekov a výťahov či 
vodovodné batérie,“ hovorí hlavný hygienik 
SR Ján Mikas. „Mechanickým umývaním rúk 
pomocou mydla a vody odstraňujeme choro-
boplodné zárodky, a tým obmedzujeme ich 
šírenie. Preto je hygiena rúk prvým predpo-
kladom zabráneniu infekčných ochorení. 
Dôkladné umývanie rúk môže ochrániť vaše 
zdravie,“ objasňuje Ján Mikas.

Začať treba už v detstve
Pravidelný návyk umývania rúk je podľa 

hlavného hygienika dôležité budovať už v 
ranom veku dieťaťa, kedy je náchylnejšie na 
ochorenia, pretože imunita sa u neho ešte 
len vyvíja. Navyše, v detských kolektívoch 
hrozí vyššie riziko nákazy infekčnými res-
piračnými ochoreniami a dieťa by malo byť 
oboznámené so správnym postupom umý-

vania rúk i s následkami ich nedostatočnej 
hygieny.

Pravidlá umývania rúk
Ruky je potrebné opláchnuť teplou vodou 

a použiť mydlo, následne poriadne mydliť a 
nakoniec dôkladne opláchnuť. Celá proce-
dúra má trvať 40 až 60 sekúnd. K mechanic-
kému čisteniu rúk pristupujte zodpovedne a 
nevynechajte žiadnu časť dlane, chrbát rúk, 
priestor medzi prstami aj pod nechtami. Naj-
lepšie je po umytí použiť jednorazovú utier-
ku alebo čistý uterák. Ruky je vhodné umý-
vať bez prsteňov, náramkov a hodiniek. Ak 
nie je dostupná čistá tečúca voda a mydlo, 
použite dezinfekčný prostriedok na alko-
holovej báze a to napríklad na cestách, vý-
letoch, v meste pri nákupe a podobne. Celá 
procedúra má pritom trvať 20 až 30 sekúnd.

Kedy je potrebné umývať si ruky
-po každom návrate domov či do práce z 
vonkajšieho prostredia
-pred a po návšteve nemocnice, lekára

-po ceste v prostriedkoch hromadnej dopravy
-pred, počas a po príprave jedla
-pred konzumáciou jedla
-po každom použití toalety
-pred manipuláciou s bábätkom a po výme-
ne znečistenej plienky
-po manipulácii so zvieratami a ich krmivom
-po manipulácii s odpadom a odpadovým 
košom
-po vyčistení nosa, kašlaní a kýchaní – pri ka-
šli a kýchaní si ústa nezakrývajte dlaňou, dô-
ležité je použiť jednorazovú papierovú vrec-
kovku a ihneď po použití ju zahodiť do koša
-počas choroby
-pri akomkoľvek pocite nečistých rúk

Extrém tiež nie je dobrý
Zdravý človek s dobrou imunitou je ob-

klopený tisíckami mikroorganizmov, s kto-
rými nažíva v symbióze. Vyhnite sa preto 
extrému v oblasti hygieny rúk, ktorá ju môže 
narušiť. „Pokožka rúk je u zdravého človeka 
osídlená priateľskými nepatogénnymi bak-
tériami, ktoré jej poskytujú ochranu pred 
rozmnožením choroboplodných zárodkov. 
Extrémne prehnanou hygienou rúk, či po-
užívaním agresívnych hygienických pro-
striedkov v bežnom živote, tie dobré baktérie 
z pokožky systematicky odstraňujeme, čo 
nie je zdraviu prospešné. Aj keď je umývanie 
rúk v prevencii šírenia prenosných ochorení 
mimoriadne dôležité, aj v tomto prípade by 
malo platiť pravidlo „všetko s mierou“,“ do-
dáva hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Ako si správne umývať ruky 
pod tečúcou vodou
-navlhčite si ruky teplou vodou a naberte si 
dostatočné množstvo mydla

-ruky si potierajte spôsobom dlaň o dlaň, 
potom pokračujte preložením dlane pravej 
ruky na chrbát ľavej ruky s čistením vnútor-
ných strán prstov a opačne
-trením si čistite spojené prsty pravej ruky 
proti ľavej ruke a opačne, následne zovrite 
prsty jednej ruky do dlane a potierajte si ich 
oproti druhej dlani
-nasleduje čistenie ľavého palca krúživým 
pohybom pravou rukou a opačne
-ľavú dlaň si čistite krúživým pohybom spo-
jenými prstami pravej ruky a opačne
-ruky si opláchnite vodou, dôkladne si ich 
utrite jednorazovou utierkou alebo čistým 
uterákom
-utierkou či uterákom potom zastavte tok 
vody

Ako si správne dezinfikovať ruky s 
použitím dezinfekčného prostriedku 
na báze alkoholu
-naberte plnú dlaň dezinfekčného prostried-
ku a naneste na celý povrch rúk
-pokračujte preložením dlane pravej ruky 
na chrbát ľavej ruky s čistením vnútorných 
strán prstov a opačne
-ďalej si čistite trením spojené prsty pravej 
ruky proti ľavej ruke a opačne
-prsty jednej ruky uzavrite do druhej dlane a 
potierajte oproti druhej dlani
-krúživým pohybom si čistite ľavý palec pra-
vou rukou a opačne
-spojenými prstami pravej ruky čistite krúži-
vým pohybom ľavú dlaň a opačne
-akonáhle ruky vyschnú, sú vydezinfikova-
né

Informácie poskytol 
Úrad verejného zdravotníctva SR

STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Osvojte si správnu techniku umývania rúk

Predchádzajme chrípke hygienou rúk

NEDOSTATOČNÁ HYGIENA 
RÚK MÔŽE SPÔSOBIŤ

OCHORENIA TRÁVIACEHO TRAKTU
(tzv. vírusové hnačkové ochorenia: rotavírusová 

a norovírusová hnačka, žltačka typu A)

OCHORENIA KOŽE A SLIZNÍC

RESPIRAČNÉ INFEKCIE
(nádcha, chrípka)

INFEKCIE RÁN

VIETE AKO NA TO?
ZOZNÁMTE SA S TECHNIKOU SPRÁVNEHO 

UMÝVANIA  A DEZINFEKCIE RÚK.

KEDY DEZINFIKOVAŤ?
1. PRI PRÍCHODE DO NEMOCNICE

Každý, kto príde do nemocnice prenáša na svojich 
rukách rôzne vírusy a baktérie. Dezinfekciou rúk pri 
príchode pomáhate zabrániť ich šíreniu a chránite 

tak seba, personál i pacientov, pre ktorých môžu byť 
tieto mikroorganizmy nebezpečné.

2. PRI ODCHODE Z NEMOCNICE
Napriek každodennému úsiliu personálu  

je nemocnica prostredím so zvýšeným  
výskytom mikróbov. Nenoste si ich domov.  

Chrániť sa môžete tak, že si pri odchode  
z nemocnice ruky vydezinfikujete.

ZDRAVIE
VO VAŠICH
RUKÁCH

MÁTE NAOZAJ ČISTÉ RUKY?
Hygiene rúk by ste mali venovať veľkú pozornosť  

najmä pri návšteve zdravotníckych zariadení,  
kde sú baktérie veľmi odolné a môžu viesť k vzniku  

rôznych infekcií. 

Umytím rúk teplou vodou a mydlom sa baktérií 
celkom nezbavíme. Ohrozujeme seba aj svoje okolie.

Pre úplné odstránenie baktérií je preto nevyhnuté 
ruky vydezinfikovať špeciálnymi prípravkami, ktoré 

sú väčšinou na báze alkoholu. Zničia mikroorganizmy 
účinnejšie a rýchlejšie ako umývanie rúk.

VEDELI STE, ŽE…?
Vďaka správnej hygiene rúk chránite nielen seba, 
ale i druhých. U nemocničných pacientov je vyššia 

pravdepodobnosť nákazy, kvôli zníženej imunite  
v dôsledku ochorenia alebo invazívnym zákrokom.

Prameňom nákazy je často návšteva pacienta a prenos 
infekcie na pacienta najčastejšie prebieha priamym 

kontaktom kontaminovanými rukami alebo kvapôčkovou 
infekciou. 

 Najviac ohrození sú pacienti operačných oddelení, 
jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS)  

a intenzívnej medicíny.

CHRÁNIŤ  
SEBA I INÝCH

 JE JEDNODUCHÉ: 
DODRŽIAVAJME

SPRÁVNU
HYGIENU RÚK.

leták                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       zdroj ÚVZ SR

zdravie Najčítanejšie regionálne noviny

Vedeli ste, že: 
-na mokré ruky nachytáte až 500-
krát viac baktérií ako na ruky suché?
-na jednom prste ľudskej ruky sa na-
chádza až 12.000 baktérií?
-viac ako 250.000 mikroorganizmov 
môže prežívať na držadlách, kľuč-
kách, vodovodných batériách, ná-
kupných vozíkoch, perách, kláves-
nici či mobiloch?
-vírus chrípky prežíva na odeve, pa-
pieri, vreckovkách 8 až 12 hodín a na 
hladkých (neporéznych) povrchoch 
24 až 48 hodín?
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