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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 33 870 domácností 

BARDEJOVSKO
SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO

Č. 8 / 21. FEBRUÁR 2020 / 24. ROČNÍK

LACNEJŠIE ako 
na INTERNETE
Viac na strane 8 a 9
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CHORVÁTSKO – PODSTRANA

VIAC INFO: CK DANIEL ČUPA – BUS TRANS, 
Kláštorská 12, 0911 784 888, ckbustrans@gmail.com

!!! OBĽÚBENÉ TERMÍNY TAKMER VYPREDANÉ !!!
*MOŽNOSŤ ÚHRADY NA SPLÁTKY

KOMPLET CENA od 209 €/OSOBA
RELAX PRIAMO NA PLÁŽI

V CENE: 
ubytovanie s vlastným 
soc. zariadením v penzióne, 
plná penzia, klimatizácia, TV, WIFI, 
sušič vlasov, uteráky a osušky na 
izbách, výhľad na more, doprava, 
delegát počas pobytu, ležadlá na 
pláži, pobytová taxa 
v cene nie je: cestovné 
poistenie

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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Medžugorie - pútnický zájazd termín: 30.4. - 4.5.2020, cena: 145,- €

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

0908 658 910www.tesarstvojm.webnode.sk

MONTOVANÉ DREVOSTAVBY
MODULOVÉ a MOBILNÉ DOMY

STRECHY A TESÁRSKE PRÁCE
DREVENÉ CHATY
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PLECHOVÉ KRYTINY priamo od výrobcu

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

0902 140 131
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PREČÍTAJTE SI

ZADNÚ
STRANU

03
119

01
75

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.
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BARDEJOVSKO
SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO

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

Mestá-obce (každý týždeň): 
Bardejov, Bardejovská Nová Ves, Bar-
dejovská Zábava, Dlhá Lúka, Miháľov, 
Andrejová, Bartošovce, Becherov, Belo-
veža, Brezov, Buclovany, Cigeľka, Du-
binné, Fričkovce, Gaboltov, Gerlachov, 
Hankovce, Harhaj, Hažlín, Hertník, Her-
vartov, Hrabovec, Hrabské, Chmeľová, 
Janovce, Kľušov, Kobyly, Kochanovce, 
Komárov, Koprivnica, Kružlov, Kurima, 
Kurov, Lenartov, Lopúchov, Lukavica, 
Lukov, Malcov, Marhaň, Mokroluh, 
Nižný Tvarožec, Osikov, 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)

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0907 727 206

GOOGLEFACEBOOKREKLAMA

0905 719 137
geci@regionpress.sk

Každé infekčné ochorenie môže 
spôsobiť zmeny v hladinách krv-
ného cukru. Preto počas choroby 
je potrebné si častejšie merať gly-
kémiu glukomerom ako obyčajne.  

Frekvenciu merania je vhodné 
prispôsobiť  závažnosti ochorenia 
dýchacích ciest – či už je to chrípka, 
nádcha, zápal priedušiek alebo až 
pľúc – čím je diabetik viac trápený 
infekciou, tým častejšie – obyčajne 
trikrát za deň, pri vážnejších stavoch 
a komplikovanej liečbe, až každé 3 až 
4 hodiny. Pri významných zmenách 
oproti bežným hodnotám, je potreb-
né konzultovať svojho diabetológa.  
Možno bude potrebné upraviť dávku 
inzulínu, alebo tabliet. Každý diabe-
tik by mal vedieť, ako si upraviť dávku 
inzulínu, ak sa sám dobre pozná a vie 
aj správne vyhodnotiť namerané gly-
kémie, pokojne možno titrovať o 2-8 
jednotiek inzulínu smerom nahor, ale 
aj nadol.

U diabetikov 1. typu je vhodné 
skontrolovať aj  ketolátky v moči alebo 
krvi, lebo pri vysokých hladinách ke-
tolátok je riziko diabetickej ketoacidó-
zy. Prítomnosť ketolátok je ďalším čas-
tým dôvodom zavolať svojho lekára.

Hladina cukru a úprava liečby
Aj pri nezmenenej dávke liekov či 

inzulínu, alebo pri užívaní niekto-
rých antibiotík, môže sa niekedy ob-
javiť nižšia hladina krvného cukru 
– hypoglykémie. Ale nebýva to často. 
Obyčajne pozorujeme zvýšenie hladi-
ny glykémie. Prebiehajúce infekčné 
ochorenie je stresom pre organizmus. 

A vtedy sa vylučujú látky - stre-
sové hormóny, ktoré na jednej strane 
obraňujú organizmus, na druhej ale 
pôsobia proti účinku inzulínu, osla-
bujú jeho vplyv a hladina krvného 
cukru sa tak zvyšuje. Pečeň uvoľňu-
je cukor zo svojich zásob, zvyšuje sa 
inzulínová rezistencia – odolnosť 
tkanív voči inzulínu. Preto je pravde-
podobné, že počas infekčného ocho-
renia je potrebné na prechodnú dobu 
zvýšiť dávku inzulínu či užívaných 
antidiabetických tabliet. Je to dôležité 
v situácii, keď hladina krvného cukru 
je vyššia ako 10-14 mmol/l viac ako 24 
hodín. 

Ketolátky je potrebné merať, ak je 
hladina krvého cukru vyš-
šia ako 17 mmol/l, hlavne 
u diabetikov 1. typu.

Chrípka a prechladnutia u diabetikov II
Meranie hladiny cukru a ketolátok

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

metabolizmu a výživy

Milí dôchodcovia,
voľte číslo 10
Demokratickú stranu.
My Vám zabezpečíme 
13. aj 14. dôchodok. 
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Združenie poškodených občanov 
(ZPO) vyzýva svoju veľkú členskú zá-
kladňu, a tiež ďalších občanov poško-
dených nebankovými subjektami, aby 
v parlamentných voľbách 29.2. 2020 
dali svoj hlas Ing. Martinovi Fecko-
vi, kandidátovi za hnutie OĽANO 
s číslom 149. Strana Smer – SD v mi-
nulosti sľubovala poškodeným obča-
nom odškodnenie, žiaľ, ostalo len pri 
sľuboch. Poslanec za hnutie OĽANO 
Martin Fecko ako jediný predložil v 

NR SR zákon o čiastočnom odškodnení 
poškodených občanov nebankovými 
subjektami, a to 4-krát! Avšak strany 
vládnej koalície ho ani raz nepodpori-
li. Po 18-tich rokoch máme jednu z po-
sledných možností, aby aj s podporou 
Ing. Martina Fecka (OĽANO) bolo naše 
úsilie dotiahnuté do úspešného konca.

POSLEDNÁ ŠANCA 
PRE POŠKODENÝCH OBČANOV 
NEBANKOVÝMI SUBJEKTAMI

» Štefan Šipoš, predseda ZPO 
Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťan-
ská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511, 
Dodávateľ: CAMPAIGNS, S. R. O., ŠTEFANA MOYZESA 1577/22, 03 401 RUŽOMBEROK, 
IČO: 47016671
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AKCIA trvá od 23. 2. 2020
do 1. 3. 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, 

5,99€

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

3,99€

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

0,33€

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

0,55€

TAVENÝ SYR TAVENÝ SYR 
SABINASABINA
100g, 100g, TAVENÝ SYR, TAVENÝ SYR, 
SABISABI

1,11€

TATÁRSKA OMÁČKA ‘ŠMAK’TATÁRSKA OMÁČKA ‘ŠMAK’
MAJONÉZA ‘ŠMAK’MAJONÉZA ‘ŠMAK’
400g, 400g, 

3,99€

VÍNO OSTROŽOVIČVÍNO OSTROŽOVIČ
0,75 L, 3 DRUHY,  0,75 L, 3 DRUHY,  11,5%11,5%
FURMINT, TOCCATA,FURMINT, TOCCATA,
MUŠKÁT ŽLTÝMUŠKÁT ŽLTÝ

1,11€

ORION ŠTUDENTSKÁORION ŠTUDENTSKÁ
PEČAŤ MLIEČNAPEČAŤ MLIEČNA
180g, 180g, 

SABINÁČIKSABINÁČIK
2 DRUHY2 DRUHY
80 g,  80 g,  

0,39€

TRADIČNÉ MASLOTRADIČNÉ MASLO
125 g, 125 g, 

0,77€

„Všetci hovoria o tom čo a ako bude, ale iba 
my, voliči rozhodneme, komu dáme dôveru 
to uskutočniť.“

František Mráz, Banská Bystrica.

Vox populi
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ODSTÚPIM OBCHODNÉ 

PRIESTORY V BARDEJOVE 
47 m2 (cca 4,70 Eur/m2). 

Vlastné sociálne zariadenie, vlastné kúrenie, 

samostatný vchod,  v každej miestnosti umývadlo.

 Info na tel. čísle: 0905 836 411
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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

ZHOTOVENIE A OPRAVA
ZUBNÝCH PROTÉZ
Súkromná zubná 
technika. 
Tel.: 0915 642 765-  054 472 92 72
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PRIESTORY 
NA PRENÁJOM 

0903 419 637
21m a 26,5m

s parkovaním
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PRENÁJMEM 
PRIESTOR 

105 m2 
v Bardejove

obchod, sklad

0905 906 214 61
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ŠMILŇÁK
Martin

24MAJERSKÝ
Milan

2

Nádej 
pre spravodlivé 
Slovensko
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Martin
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Nádej 
pre spravodlivé 
Slovensko

MILAN MAJERSKÝ 
PODPORUJE 
MARTINA ŠMILŇÁKA
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Objednávateľ: SME RODINA, Leškova 3005/5 81104 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO 42254515
DIČ 2023312368
Dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2 917 01 Trnava, IČO: 36252417, 
IČDPH: SK2021703552 

Naša spoločnosť REGIONPRESS do-
stala mail. Mail s prosbou o pomoc. 
Nasledoval rozhovor so starostom 
obce, v ktorej zúfalá rodina žije a 
tak vieme a potvrdzujeme, že nejde 
o jeden  z obvyklých podvodov, ale 
skutočné volanie - „pomôžte“!

Ide o malého chlapca s menom 
Riško a ďalšie tri malé deti, ktoré náš 
štát „nevie“ liečiť. Tú zátvorku si vy-
svetlite podľa svojho. Riško má z tých 
detí najmenej času na čakanie.

Spinálna svalová atrofia je gene-
tické ochorenie, ktoré vedie k postup-
nému ubúdaniu svalových buniek 
(a teda schopnosti sa pohybovať) a 
následnej smrti dieťaťa. Od minulého 
roka je na Slovensku dostupná terapia 
prostredníctvom lieku Spinraza, ktorá 
však ochorenie nelieči, len spomaľuje, 
resp. zastavuje jeho priebeh.

Medicína našťastie napreduje mí-
ľovými krokmi a choroby, ktoré boli v 
minulosti smrteľné, sa stávajú liečiteľ-
né. A tak je to aj v tomto prípade. V máji 
2019 bol v USA schválený liek Zolgens-
ma, ktorý je v súčasnosti novou a jedi-
nou génovou liečbou pre deti s týmto 
ochorením. Zatiaľ čo dostupná liečba 
Spinrazou nelieči, Zolgensma (No-
vartis) to dokáže. Zolgensma sa podá 
dieťatku len v jednej dávke formou 
infúzie, podmienkou je však podanie 

do 2 rokov života dieťatka. Táto liečba 
je dostupná len v USA a tak ju žiadna 
poisťovňa nepreplatí. Cena lieku Zol-
gensma je 1,9 mil. eur.

Kedže liek nie je u nás registrova-
ný, musia si rodičia peniaze vyzbierať 
sami. Je to obrovská suma. Budú vďač-
ní za akúkoľvek pomoc, či už finančnú, 
alebo preposlanie niekomu, kto by do-
kázal pomôcť.

Ďakujeme – za rodičov, Riška, za 
choré deti.

Nedá sa nereagovať

» Vaša redakcia

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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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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24. februára 1994  
zomrel Ladislav Mňačko, slovenský spiso-
vateľ (* 1919).

Výročia a udalosti 27. februára 1933 
bol založený požiar v nemeckom parlamente Reichstagu, ktorý 
využili nacisti na zatýkanie komunistov.

Výročia a udalosti
Bardejovsko-Svidnícko 
- Stropkovsko
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- plastové okná zn. ALUPLAST
- hliníkové okná, drevené eurookná
- garážové brány, bytové dvere
- vchodové a interiérové dvere
- parapety , žalúzie, siete proti hmyzu

- prevoz sypkých materiálov
ale aj paletovaného tovaru

- vyklápač Iveco a Mercedes
Atego s hydraulickou
rukou

- zemné práce minibágrami
TAKEUCHI TB 016, TB 235

Pod Vinbargom 1 (vedľa LIDLu), 085 01 Bardejov
Tel.: 054/474 24 27, gsm: 0908 999 712

www.polstar.sk, e-mail: polstar@polstar.sk

s.r
.o

.

- nerezové a hliníkové zábradlia
- podkrovné schody zn. DOLLE
- schody modulové, točité aj stropné

VÁM PONÚKA
61
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ZĽAVA + DARČEK

VÝPREDAJ SKLADOVÝCH ZÁSOB 

AKCIA - 50%

- kuchynské a nábytkové dvierka - veľkoobchod s dvierkovinou zn.WIECH

Váš stabilný a spoľahlivý 
partner už 

20 rokov

OLEJÁRMiloslav120
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Hlas pre Bardejov
Súčastný volebný systém jedného volebného obvodu nezabezpe-
čuje zastúpenie všetkých okresov v Národnej rade SR. KDH chce 
preto presadiť, aby každý kraj predstavoval jeden volebný obvod. 
V týchto voľbách sa však môže stať, že Bardejov, tak ako 
častokrát v minulosti, nebude mať svojho zástupcu v Národnej 
rade.

Aby sa tak nestalo, potrebujeme dať svoje preferečné hlasy 
(krúžky) v týchto voľbách kandidátom z Bardejova, ktorí budú 
reprezentovať v NR SR aj záujmy občanov nášho mesta a nášho 
regiónu.

KDH je jedna z mála strán, ktorá ponúka najväčší počet kandidá-
tov z Bardejova a okolia. Na jednej kandidátnej listine nájdete 
hneď niekoľko výrazných osobností z nášho mesta alebo okresu. 
Váš hlas pre KDH a kandidátov z Bardejova je hlasom pre 
Bardejov.

Vaša voľba pre KHD a krúžok pre Miloslava 
Olejára je hlasom pre:

     Rozvoj Bardejova a regiónov
     Tradičné hodnoty a podporu rodín
     Odbornosť, skúsenosť, slušnosť 
     Nádej pre spravodlivé Slovensko
     Skutočnú pozitívnu zmenu

Váš krúžok pre číslo 120 na kandidát-
ke KDH je hlasom pre Bardejov.
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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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V  prípade, ak spoločnosť nedosahuje 
zisk, je možné ju zlikvidovať. Celý pro-
ces likvidácie má na starosti likvidátor. 

Likvidátor je povinný postupovať s od-
bornou starostlivosťou a  konať v  záujme 
spoločnosti, ktorá sa pod jeho dozorom zru-
šuje a  všetkých jej spoločníkov. Za výkon 
svojej funkcie zodpovedá, či už zvolený ale-
bo ustanovený likvidátor, rovnako ako šta-
tutárny orgán danej spoločnosti (pri s. r. o. 
je to konateľ). Po vstupe spoločnosti do lik-
vidácie prechádza na likvidátora najmä pô-
sobnosť štatutárneho orgánu konať v mene 
spoločnosti, okrem zvolávania zasadnutia 
orgánu spoločnosti (pri s. r. o. je to valné 
zhromaždenie). Povinnosťami prechádza-
júcimi na likvidátora budú napr. vedenie 
účtovníctva, informovanie spoločníkov 
o  záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti 
alebo povinnosť viesť zoznam spoločníkov. 

Likvidátor môže v  mene spoločnosti 
vykonávať zásadne iba také úkony, ktoré 
smerujú k zrušeniu, resp. likvidácii spoloč-
nosti. Novela zavádza úplne novú povin-
nosť likvidátora, a  to vyhotovenia základ-
ného zoznamu pohľadávok do uplynutia 
45 dní od zverejnenia oznámenia vstupu do 
likvidácie a  jeho následná povinnosť, tak-
tiež tento zoznam do 30 dní uložiť do zbier-
ky listín príslušného obchodného registra. 
V takto uvedenej lehote likvidátor musí vy-
hotoviť zoznam majetku likvidácie, ktorého 
vzor by mal byť upravený osobitným pred-

pisom. Nová právna úprava výslovne zako-
tvuje povinnosť likvidátorovi, spočívajúcu 
v oznámení vstupu spoločnosti do likvidá-
cie. Likvidátor túto skutočnosť musí rov-
nako oznámiť všetkým známym veriteľom 
spoločnosti. Taktiež je povinný zverejniť 
oznámenie o tom, že spoločnosť vstúpila do 
likvidácie a výzvu, aby si veritelia prihlásili 
svoje pohľadávky v obchodnom vestníku. 

Súd môže nariadiť, aby sa výzva opa-
kovane zverejnila, a to najmä v prípade, ak 
dôjde k  zmene v  osobe likvidátora. Podľa 
novej právnej úpravy bude výber likvidáto-
ra kľúčovým, pretože práve likvidátor bude 
uspokojovať pohľadávky veriteľov, a to prie-
bežne. Ak likvidátor počas likvidácie zistí, 
že spoločnosť je predĺžená, je povinný bez 
odkladu podať návrh na vyhlásenie kon-
kurzu. Spoločnosť je  predĺžená vtedy, ak 
je povinná viesť účtovníctvo podľa zákona 
o účtovníctve a má viac ako jedného verite-
ľa a súčasne hodnota jej záväzkov presahu-
je hodnotu jej majetku. Likvidátor nemôže 
spoločníkom spoločnosti vyplatiť podiel na 
likvidačnom zostatku skôr ako uspokojí ná-
roky všetkých známych veriteľov.

Priebeh a ukončenie 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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začína 25. 2. 2020
o 14.00 hod a o 15.00 hod
vodičský kurz na skupinu

„B“ (osobný automobil)

ZAHÁJENIE KURZU BUDE 
V SPOJENEJ ŠKOLE V UČEBNI

AUTOŠKOLY.
Za vodičský kurz možnosť

úhrady aj na splátky.

Kontakt: Alojz Petraško
t.: 0948 530 857, 054/4880170
autosko la@spo jenabj .sk

Štefánikova 64
085 01 Bardejov
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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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 Volám sa Richard ELIÁŠ, mám 33 rokov a pochádzam z Prešova. Vysokú školu som vyštudoval v Banskej Bystrici a pracujem na 
Okresnom úrade v Prešove ako právnik. Rovnako ako Vy, aj ja žijem na východnom Slovensku a v Prešovskom kraji som doma. V máji 
2019 som kandidoval vo voľbách do Európskeho parlamentu, kde som aj vďaka Vám dosiahol 11.000 preferenčných hlasov a vďaka 
tomu sa mi podarilo prekrúžkovať o niekoľko miest vyššie, pričom som sa stal druhým náhradníkom.

 29. februára nás čakajú parlamentné voľby a ja sa opäť uchádzam o Vašu dôveru. Na kandidátnej listine strany SMER  
- sociálna demokracia, kandidujem s číslom 67 a som jednoznačne za to, aby náš východ napredoval. Potrebujeme pokračovať  
v tom dobrom, jednoznačne sa postarať o mladé rodiny, pracujúcich a dôchodcov. Vždy opakujem, aby sme sa v prvom rade postarali 
o Slovákov a až potom myslime na pomoc cudzincom, ale v krajinách ich pôvodu. To je zároveň aj môj postoj k migrácii.

 Drahí moji východniari budem Vám vďačný za každý preferenčný hlas (krúžok), ktorý môže rozhodnúť o tom, že náš kraj bude 
mať o jedného svojho zástupcu v parlamente viac. 

S úctou JUDr. Richard ELIÁŠ Ob
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SOM JEDEN Z VÁS
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Ponuka práce

Ponuka služieb

POMOCNÉ STAVEBNÉ PRÁCE
PLAT: 700 €/NETTO

VÝHODNÉ CENY

POKLÁDKA ZÁMKOVEJ DLAŽBY

PLOTY A PLOTOVÉ SYSTÉMY

OPORNÉ MÚRY

1 tona - 170 €
10 kg - 1,90 €

PREDAJ DREVENÝCH 
BRIKIET RUF

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

Okno ALUPLAST IDEAL 8000 

3- tesnenia, 3-sklo splňajúce normy 

PRE NOVOSTAVBY

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

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

OKNÁ A DVERE - 0918 881 874     -     STAVEBNÉ PRÁCE - 0905 594 814
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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

• pomníky na mieru
• obklady schodíšť, 
krbov, fasád• dlažby

• žulové stoly • žulové 
kvetináče • kuchynské

pracovné dosky 
• parape�.

AKCIA 
 Pri predložení 

konkurenčnej ponuky 
u nás dostanete  

nižšiu cenu 
VYSOKÁ KVALITA, 

KRÁTKA DOBA DODANIA, 
BEZKONKURENČNÁ CENA!

VYROBENÉ 
V BARDEJOVE
DOŽIVOTNÁ 
ZÁRUKA

Štefánikova 2763,Bardejov, smer Poprad, stakas@stakas.sk, www.stakas.sk, Kontak�: 0903 848 414 - 0918 560 393
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3Gra�cký návrh zdarma, gravírovaná fotogra�a za polovicu, prírodné materiály z celého sveta

NÁHROBNÉ TABULE
OD 300€

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

24. februára 1994  
zomrel Ladislav Mňačko, slovenský spiso-
vateľ (* 1919).

Výročia a udalosti 26. februára 1996  
zomrel Svetozár Stračina, slovenský skla-
dateľ a klavirista (* 1940).

Výročia a udalosti
INZERUJTE U NAS 
0905 719 137 - 0907 727 206

WWW.REGIONPRESS.SK

ZVÝŠTE SI
KÚPNU

SILU
INZERCIOU 

0905 719 137
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ZADARMO DOPRAVA - u nás zakúpených výrobkov 

700 W

2200 W
650 W

harpic
Wc čistič 750 ml, 
j.c. 1,320/ 1 l

nivea
Univerzálny krém 150 ml, 
j.c.: 1,726/100 ml

springfresh
Osviežovač vzduchu 300 ml, 
j.c. 2,633/1 l

protex
Mydlo 90g, rôzne druhy, 
j.c.: 0,544/100 g

jar
Prostriedok na umývanie riadu 
450 ml, j.c.: 1,977/1 l

linteo
Švédska utierka  
50x60 cm

dove
Sprchovací gél 250 ml, 
j.c.: 6,360/1 l

signal
Zubná kefka 2 ks, 
j.c.: 0,475/1 ks

syoss
Penové tužidlo 250 ml, 
j.c.: 7,960/1 l

zendiUm
Zubná pasta sensitive 75 ml, 
j.c.: 2,653/100 ml

adidas
Sprchovací gél 250 ml, 
j.c.: 6,360/1 l

listerine
Ústna voda 500 ml, 
j.c.: 6,780/1 l

palette
De Luxe farba na vlasy, 
viac druhov

colgate
Detská zubná kefka  
2-6 rokov/6+ rokov 

fa
Tekuté mydlo 250 ml, 
j.c.: 4,760/1 l

elmex
Detská zubná pasta 50 ml, 
j.c.: 4,780/100 ml

linteo
Kozmeticke vreckovky 2-vrstvové 
100 ks, j.c.: 0,065/1 ks

citra
Práškový čistič 400 g, 
j.c.: 3,225/1 kg

tento 
Toaletný papier 4 ks, 
j.c.: 0,222/1ks

pampers 
Gigant Pack plienky,  
veľkosti: 2,3,4, j.c.: od 0,149/1 ks

0,99

2,59

1,59

0,95

0,79

0,49

1,99

1,99

0,89

1,09

1,59

3,39

0,65

1,29

2,29

1,99

0,89

14,90

0,99

2,39

4 ks

250 ml

2 ks

250 ml

500 ml

250 ml

75 ml

250 ml

50 ml

300 ml

90 g

750 ml

150 ml

450 ml 100 ks

400 g

Použité ilustračné foto.  www.makos.sk

MakosPonuka platí od   24. 2. 2020  do  14. 3. 2020  alebo do vypredania zásob. 

35,90349,90 149,90 69,90

49,90

249,00

17,90

9,90

hecht 785  
motorový kultivátor
4-taktný motor Hecht OHV s objemom 
196 cm3/výkon 5,6 HP, pracovný záber 
32/50/84 cm

HECHT 743 motorový kultivátor
Benzínový kultivátor s motorom  
s obshaom 43 cm3. Výkon 2HP.  
Záber 23,5 cm. Hmotnosť 21,4 kg,  
4 kultivačné nože

hecht 732  
elektrický kultivátor
Elektrický kultivátor  
s príkonom 750 W. 4 sady  
kultivačných nožov, záber 32 cm.

hecht 1314  
Uhlová brúska 150 mm
Príkon 1400W, 8000 ot./min.,  
kotúč 150 mm,  
uchytenie 22,2 mm

hecht 1260  
aku vŕtačka/skrutkovač
Batéria Li-ion 1,5 Ah napätie 10,8V. 
Krútiaci moment 20 Nm. Priemer  
upínania 0,8 - 10 mm. 2 rýchlosti.  
Nabíjacia základňa a akumulátor  
súčasťou balenia. 

electrolUx 
eWt 1062 ifW  
práčka, A++,  
1200 ot./min., 6 kg
A++, otáčky 1200/min., 
náplň 6kg, LCD displej, 
Fuzzy Logic, AutoSense

Tefal FV 3962E0  
naparovacia žehlička
Easygliss, párny raz 140g/min,  
žehlica plocha s technologiou 
Durilium

orava vK-3522 
rýchlovarná konvica
príkon 2200 W, objem 2l,  
automatické vypnutie

orava hr-104 
hriankovač
6 teplotných stupňov, 
650W

1200 ot.

6 kg

99,00

36,90

Energetická  
trieda

A++

SAMSUNG UE 55RU7092  
4K Uhd 55‘‘/138 cm
Smart TV , 4K Ultra HD, Zvukový výkon 20 W, Wi-Fi 3x 
HDMI, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 tuner, 2x USB

orava lt-845 led tv 32“ (80 cm)
Smart TV, HD Ready,  DVB-C, DVB-T2, DVB-S2, DVB-
-T, 2x HDMI, USB, Wi-Fi, LAN, A+

4k uhd hd ready

138 cm 80 cm

469,00

179,00
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Drogéria za výborné ceny

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

ETA Avanto 3519  
podlahový vysávač
Vysoká účinosť vysávania, 700 W  
ECO motor, vrecko 3l, HEPA 12,  
bohaté príslušenstvo

Adidas   Terrex Gtx K  dámska 
outdoorová obuv s GoreTex 

Adidas   terrex ax2r  
dámska outdoorová obuv 

Adidas   Originals Coast Star 
dámska kožená obuv

Adidas   Terrex swift R2 GTX 
pánska outdoorová obuv 

Adidas   Terrex eastrail 
pánska outdoorová obuv 

Adidas   AltaSport  
detská obuv na suchý zips

69,95 109,95
59,95

32,90

eta 0051 
šľahač ručný Lento
DC motor, 4 stupne rýchlosti,  
500 W, 2 šľahacie metly  
a 2 hnetiace háky

500 W

29,95
39,95

55,95
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ZADARMO DOPRAVA - u nás zakúpených výrobkov 

700 W

2200 W
650 W

harpic
Wc čistič 750 ml, 
j.c. 1,320/ 1 l

nivea
Univerzálny krém 150 ml, 
j.c.: 1,726/100 ml

springfresh
Osviežovač vzduchu 300 ml, 
j.c. 2,633/1 l

protex
Mydlo 90g, rôzne druhy, 
j.c.: 0,544/100 g

jar
Prostriedok na umývanie riadu 
450 ml, j.c.: 1,977/1 l

linteo
Švédska utierka  
50x60 cm

dove
Sprchovací gél 250 ml, 
j.c.: 6,360/1 l

signal
Zubná kefka 2 ks, 
j.c.: 0,475/1 ks

syoss
Penové tužidlo 250 ml, 
j.c.: 7,960/1 l

zendiUm
Zubná pasta sensitive 75 ml, 
j.c.: 2,653/100 ml

adidas
Sprchovací gél 250 ml, 
j.c.: 6,360/1 l

listerine
Ústna voda 500 ml, 
j.c.: 6,780/1 l

palette
De Luxe farba na vlasy, 
viac druhov

colgate
Detská zubná kefka  
2-6 rokov/6+ rokov 

fa
Tekuté mydlo 250 ml, 
j.c.: 4,760/1 l

elmex
Detská zubná pasta 50 ml, 
j.c.: 4,780/100 ml

linteo
Kozmeticke vreckovky 2-vrstvové 
100 ks, j.c.: 0,065/1 ks

citra
Práškový čistič 400 g, 
j.c.: 3,225/1 kg

tento 
Toaletný papier 4 ks, 
j.c.: 0,222/1ks

pampers 
Gigant Pack plienky,  
veľkosti: 2,3,4, j.c.: od 0,149/1 ks

0,99

2,59

1,59

0,95

0,79

0,49

1,99

1,99

0,89

1,09

1,59

3,39

0,65

1,29

2,29

1,99

0,89

14,90

0,99

2,39

4 ks

250 ml

2 ks

250 ml

500 ml

250 ml

75 ml

250 ml

50 ml

300 ml

90 g

750 ml

150 ml

450 ml 100 ks

400 g

Použité ilustračné foto.  www.makos.sk

MakosPonuka platí od   24. 2. 2020  do  14. 3. 2020  alebo do vypredania zásob. 

35,90349,90 149,90 69,90

49,90

249,00

17,90

9,90

hecht 785  
motorový kultivátor
4-taktný motor Hecht OHV s objemom 
196 cm3/výkon 5,6 HP, pracovný záber 
32/50/84 cm

HECHT 743 motorový kultivátor
Benzínový kultivátor s motorom  
s obshaom 43 cm3. Výkon 2HP.  
Záber 23,5 cm. Hmotnosť 21,4 kg,  
4 kultivačné nože

hecht 732  
elektrický kultivátor
Elektrický kultivátor  
s príkonom 750 W. 4 sady  
kultivačných nožov, záber 32 cm.

hecht 1314  
Uhlová brúska 150 mm
Príkon 1400W, 8000 ot./min.,  
kotúč 150 mm,  
uchytenie 22,2 mm

hecht 1260  
aku vŕtačka/skrutkovač
Batéria Li-ion 1,5 Ah napätie 10,8V. 
Krútiaci moment 20 Nm. Priemer  
upínania 0,8 - 10 mm. 2 rýchlosti.  
Nabíjacia základňa a akumulátor  
súčasťou balenia. 

electrolUx 
eWt 1062 ifW  
práčka, A++,  
1200 ot./min., 6 kg
A++, otáčky 1200/min., 
náplň 6kg, LCD displej, 
Fuzzy Logic, AutoSense

Tefal FV 3962E0  
naparovacia žehlička
Easygliss, párny raz 140g/min,  
žehlica plocha s technologiou 
Durilium

orava vK-3522 
rýchlovarná konvica
príkon 2200 W, objem 2l,  
automatické vypnutie

orava hr-104 
hriankovač
6 teplotných stupňov, 
650W

1200 ot.

6 kg

99,00

36,90

Energetická  
trieda

A++

SAMSUNG UE 55RU7092  
4K Uhd 55‘‘/138 cm
Smart TV , 4K Ultra HD, Zvukový výkon 20 W, Wi-Fi 3x 
HDMI, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 tuner, 2x USB

orava lt-845 led tv 32“ (80 cm)
Smart TV, HD Ready,  DVB-C, DVB-T2, DVB-S2, DVB-
-T, 2x HDMI, USB, Wi-Fi, LAN, A+

4k uhd hd ready

138 cm 80 cm

469,00

179,00
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Drogéria za výborné ceny

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

ETA Avanto 3519  
podlahový vysávač
Vysoká účinosť vysávania, 700 W  
ECO motor, vrecko 3l, HEPA 12,  
bohaté príslušenstvo

Adidas   Terrex Gtx K  dámska 
outdoorová obuv s GoreTex 

Adidas   terrex ax2r  
dámska outdoorová obuv 

Adidas   Originals Coast Star 
dámska kožená obuv

Adidas   Terrex swift R2 GTX 
pánska outdoorová obuv 

Adidas   Terrex eastrail 
pánska outdoorová obuv 

Adidas   AltaSport  
detská obuv na suchý zips

69,95 109,95
59,95

32,90

eta 0051 
šľahač ručný Lento
DC motor, 4 stupne rýchlosti,  
500 W, 2 šľahacie metly  
a 2 hnetiace háky

500 W

29,95
39,95

55,95
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Ministerstvo životného prostredia 
Slovenskej republiky navrhuje zrušiť 
prísnu ochranu jadrovej časti Národ-
nej prírodnej rezervácie Morské oko. 
Podľa predloženého návrhu Nariade-
nia Vlády SR samotná vodná plocha 
Morského oka a okolité lesy stratia 
status najvyššej ochrany. 

„To umožní výstavbu nových chát a 
hotelov, ciest, výrub stromov, poľovanie 
a mnohé iné aktivity, ktoré povedú k zni-
čeniu tohto klenotu slovenskej prírody. 
Ministerstvo životného prostredia využi-
lo proces zmeny hraníc UNESCO lokality 
na zrušenie prísnej ochrany najkrajšej 
časti rezervácie Morské oko. Doslova pár 
dní pred voľbami sa rozhodli narýchlo 
otvoriť toto mimoriadne cenné územie 
pre vybranú skupinu developerov.“ To 
tvrdí lesoochranárske združenie VLK. 

A pokračuje - „nenechajme ich zničiť 
toto čarokrásne miesto vyhľadávané ti-
síckami turistov práve pre ticho a pokoj 
uprostred prastarých bukových lesov.“

Morské oko, v minulosti nazývané 
Veľké Vihorlatské jazero, je najväčšie 
jazero vo Vihorlatských vrchoch a tretie 
najväčšie prírodné jazero na Slovensku 
po Štrbskom plese a Veľkom Hincovom 
plese vo Vysokých Tatrách. Je jedno z naj-
krajších zátiší na Slovensku, ktoré si za-
chovalo romantiku a prirodzený pôvab. 
Vznik Morského oka spadá do obdobia 
doznievania sopečnej činnosti vo Vihor-
late. Nachádza sa v Chránenej krajinnej 
oblasti Vihorlat a patrí do ochranného 

pásma územia Vihorlatský prales, skrá-
tene aj Vihorlat, ktoré bolo v roku 2007 
zapísané do zoznamu Svetového prí-
rodného dedičstva UNESCO v kategórii 
Karpatské bukové pralesy. Dôvodom zá-
pisu boli zachovalé bukové pralesy s vyše 
240-ročnými exemplármi. 

Do jazera ústi šesť stálych prame-
ňov a niekoľko periodických. Prebytoč-
nú vodu z jazera odvádza potok Okna. 
Pobrežie je veľmi členité. Jeho západná 
a severná časť má mierny sklon a je po-
krytá jemným pieskom. Východný breh 
je strmý a kamenitý. Hlbšie časti jazera 
sú pokryté hrubou vrstvou bahna. V blíz-
kosti prítokov sa hromadí lístie, z ktorého 
sa celoročne uvoľňuje metán.

Morské oko je veľkou prírodnou 
zvláštnosťou slovenskej prírody. Na 
ochranu prírodných hodnôt a krás bolo 
jazero spolu s okolitými lesmi v roku 1984 
vyhlásené za štátnu prírodnú rezervá-
ciu, v súčasnosti je to národná prírodná 
rezervácia v celkovej výmere 108,48 ha, 
kde platí zákaz rybolovu, kúpania a čln-
kovania. 

Vihorlatské Morské oko v ohrození

» red

 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJOBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHYa ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY
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AUTOKOMPLEX VOĽANSKÝ
PNEUSERVIS - AUTOSERVIS

DIAGNOSTIKA - PRÍPRAVA NA STK - OPRAVA MOTOROV
OPRAVA PODVOZKOV - ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE - a iné ...

POD LIPKOU 62, BARDEJOV, TEL.: 0911 798 390
juraj1671@gmail.com, INSTA: autokomplex
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Raz za čas na našej ulici zastaví auto a prebehne 
rýchle striedanie žien v strednom veku na zadnom 
sedadle. Niektoré vytiahnu z auta ťažké kufre a una-
vené kráčajú do vchodu, iné nasadnú na ich miesta a 
odfrčia preč. Vždy ma to zamrzí – viem si predstaviť, 
ako veľmi budú svojim rodinám tie dva týždne chýbať. 
Niektoré z nich majú deti, ktoré ešte potrebujú mamu, 
avšak oveľa viac týchto dám, ktorých dočasným do-
movom je rakúska domácnosť, má ešte aj rodičov, ktorí 
by si častokrát ich pomoc zaslúžili viac ako cudzí ľudia 
kdesi za hranicami.

V Rakúsku v súčasnosti pôsobí viac ako 40 tisíc 
opatrovateliek. Už dávno to nie je možnosť dobre si 
zarobiť, je to skôr únik pred bezmocnosťou nad sloven-
ským pracovným trhom. Trpia manželia, deti, rodičia 
a napokon i samotné ženy. Nech je ich práca akokoľvek 
pokojná a možno aj zaplatená trochu lepšie ako mnohé 
zamestnania najmä na východe krajiny, stále to neo-
spravedlňuje fakt, že mnohé rodiny sú pravidelným 
odchádzaním maminy rozvrátené.

Na vine je ekonomický stav Slovenska. Kolotoč, 
ktorý zhrdzavel, zaškrípal a zastal, a doplácajú na to 
najmä tí najzraniteľnejší – naši seniori, ktorí potrebu-
jú, aby im ich deti mohli vrátiť všetko, 
čo im dali.

Bohužiaľ, bez politiky to nejde. 
Nenechajme našu krajinu ďalej 
hrdzavieť. Len konkrétne ekono-
mické riešenia dokážu kolotoč 
opäť rozkrútiť. Bez planých sľubov 
a prázdnych rečí, ktoré počúvame už 
dlhé roky. 

Aby sa oplatilo zostať 
na Slovensku

Ladislav Matejka
krajský predseda SaS 
v Trenčíne, kandidát č. 27

Alternatíva existuje

Kancelária: Kellerová 1, 1. poschodie, Číslo dverí 114 a 115

- vedenie účtovníctva
- spracovanie daňových priznaní
- mzdy a personalistika
- poradenstvo
- vypracovanie podnikateľských zámerov 

Kontakt: 0918 624 388 / 0907 918 878
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 ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka0944 720 932

 zameranie   odborné poradenstvo
 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
 záruka minimálne 20 rokov

Slovenská firma
NAJLEPŠIA

CENA
NA TRHU

už 10 rokov

WWW.REGIONPRESS.SK

ZVÝŠTE SI
KÚPNU

SILU
INZERCIOU 

0905 719 137

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

Bližšie informácie na telefónnom čísle
Telefónny kontakt.: 0907 901 328,
Žiadosť spolu so životopisom zasielať

na e-mail: office@cimbalak.sk

Náplň práce: príjem a spracovanie objednávok
prideleného zákazníka. Písomná agenda prideleného 
zákazníka, kontrola pohľadávok,
riešenie reklamácií, pracovná 
doba: 7.30-16.00 hod.
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REFERENT 
OBCHODU

-  Hrubá mzda 580 € 
   + osobné hodnotenie do výšky 120 €
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aj širokú ponuku
vchodových dverí



bj20-08_strana- 13

POLITICKÁ INZERCIA, POLITIKA / ZAMESTNANIEBARDEJOVSKO 13

85
_0

12
8w

O týždeň, v sobotu 29. februára,  sú 
na Slovensku voľby poslancov do 
Národnej rady Slovenskej repub-
liky. Ponúkame základné pravidlá 
voľby.

Právo voliť do Národnej rady Sloven-
skej republiky má občan Slovenskej re-
publiky, ktorý najneskôr v deň konania 
volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou 
práva voliť je zákonom ustanovené ob-
medzenie osobnej slobody z dôvodov 
ochrany verejného zdravia.

Spôsob voľby
Volič môže voliť na území Slovenskej 

republiky vo volebnom okrsku, v ktoré-
ho zozname voličov je zapísaný, alebo, 

v ktoromkoľvek volebnom okrsku na 
základe hlasovacieho preukazu. Vo-
lič je povinný po príchode do volebnej 
miestnosti preukázať okrskovej voleb-
nej komisii svoju totožnosť predložením 
občianskeho preukazu. Ak bol voličovi 

na jeho žiadosť vydaný hlasovací preu-
kaz, predloží spolu s občianskym pre-
ukazom hlasovací preukaz, ktorý mu 
okrsková volebná komisia odoberie.

Prevzatie lístkov a plenta
Okrsková volebná komisia zakrúž-

kuje poradové číslo voliča v zozname 

voličov a vydá voličovi hlasovacie lístky 
a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom 
úradnej pečiatky obce. Prevzatie hla-
sovacích lístkov a obálky potvrdí volič 
v zozname voličov vlastnoručným pod-
pisom. Každý volič sa musí pred hlaso-
vaním odobrať do osobitného priestoru 
určeného na úpravu hlasovacích líst-
kov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto 
priestoru, okrsková volebná komisia 
hlasovanie neumožní.

Úprava lístkov
V osobitnom priestore určenom na 

úpravu hlasovacích lístkov volič vybe-
rie jeden hlasovací lístok toho kandidu-
júceho subjektu, ktorému sa rozhodol 
odovzdať svoj hlas. Tento hlasovací 
lístok môže bez ďalšej úpravy vložiť do 

obálky   alebo   na vybranom hlasova-
com lístku môže volič zakrúžkovaním 
poradového čísla kandidáta vyznačiť, 
ktorému kandidátovi dáva prednosť. 

Volič môže zakrúžkovať poradové čís-
lo najviac štyroch kandidátov. Ak volič 
odovzdá prednostný hlas viac ako šty-
rom kandidátom, taký hlasovací lístok 
sa bude počítať v prospech kandidujú-
ceho subjektu a na prednostné hlasy 
sa nebude prihliadať. Na požiadanie 
voliča mu okrsková volebná komisia 
vydá za nesprávne upravené hlasovacie 
lístky iné. Nesprávne upravené hlaso-
vacie lístky vloží volič do schránky na 
odloženie nepoužitých alebo nesprávne 
upravených hlasovacích lístkov.           red

Základné informácie pre voličov

voľby Najčítanejšie regionálne noviny

Foto: ilustr
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hla-
sovací lístok pre zdravotné postihnu-
tie alebo preto, že nemôže čítať alebo 
písať a oznámi pred hlasovaním túto 
skutočnosť okrskovej volebnej komisii, 
má právo vziať so sebou do priestoru 
určeného na úpravu hlasovacích líst-
kov inú spôsobilú osobu.

Za voliča, ktorý nemôže pre zdravot-
né postihnutie sám vložiť obálku do 
volebnej schránky, môže ju do nej na 
jeho požiadanie a v jeho prítomnosti 
vložiť iná osoba, ale nie člen okrskovej 
volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do vo-
lebnej miestnosti zo závažných, naj-
mä zdravotných dôvodov, má právo 
požiadať obec a v deň konania volieb 
okrskovú volebnú komisiu o vykona-
nie hlasovania do prenosnej volebnej 
schránky.
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Prijmeme do TPP 
ZDRAVOTNÚ 
SESTRU 
DO AMBULANCIE 
v Bardejove. 
Plat: 700 EUR/mes. 
Kontakt: 0918 516 432
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WWW.REGIONPRESS.SK

ZVÝŠTE SI
KÚPNU

SILU
INZERCIOU 

0905 719 137
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Mgr. Róbert
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Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov 

prijme pracovníka na pozíciu:

HRUBÁ MZDA: 696 EUR
+ ÚKOL DO VÝŠKY 500 EUR+ DIÉTY
Bližšie informácie na telefónnom čísle
Telefónny kontakt.: 0907 901 381,
Žiadosť spolu so životopisom zasielať 
na e-mail: office@cimbalak.sk

ŠOFÉR SK B a C
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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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Cactus 
centrum beauty

fb:Cactus beauty centrum  

hľadá kaderníčku a kozmetičku

      0905 830 203 

Štefániková 61, Bardejov

Kadernícky 
a kozmetický salón

v prípade záujmu 

600€/mesiac + benefity
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Ponúkame 
práce pre 

Dopravu a ubytovanie 
hradí firma 0907 944 8370907 944 837

TESÁROVTESÁROV
Plat od 1400 € v čistomPlat od 1400 € v čistom

Prijmeme 
ČAŠNÍČKU do reštaurácie 
v Bardejove. 
Plat 4€/hod. brutto. 
0907 449 745.
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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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Firma KOVO - ZVAR s.r.o. 
prijme do pracovného pomeru

pracovníkov do profesie 

KOVOOBRÁBAČ -  ZÁMOČNÍK, 
FRÉZAR - ZVÁRAČ CO2, 
ZVÁRAČ TIG - ARGÓN.

Dd 6,00eur/ hod. + záleží od profesie.
Práca v SR a ČR.  Kontakt: 

0905 344 461 - 0915 956 707
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Do nášho Teamu hľadáme 
- ČAŠNÍČKU
- POMOCNÚ SILU DO KUCHYNE
Viac informácií na tel.: 0907 307 490 
alebo na mail lepeter133@gmail.com
alebo prevádzke. Plat: 3,5 eur/hod. v čistom
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 Bartošovce
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ČIASTOČNÝ UVÄZOK 
3,35 € / hod + ohodnotenie 
podľa skusenosti /praxe/

INZERUJTE U NAS 
0905 719 137 - 0907 727 206
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tel. 0902 178 213 
vargam@gmail.com

tel. 0902 178 213 
vargam@gmail.com
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KAŽDÉMU
NÁJDEME PRÁCU

pracovné pozície v ČR

operátor výroby
vodič vzv - zvárač

zoraďovač - kvalitár
a inéwww.konstrukter.sk

BEZPLATNÁ INFOLINKA

0800 500 091

����
���

����
��

od  850 eur do 1300 eur
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AIW - Práca - Opatrovanie 
seniorov v Rakúsku!

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 400 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

prijme do pracovného
pomeru:

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)

e-mail: praca@schnellecke.com   
  tel.: 0800 144 140
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Vodič LKW od 810 € brutto + 160 € 
variabilná zložka + ďalšie prémie

Vodič VZV / retrak / ťahač od  810 € brutto 

od  810 € brutto 

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

Pracovník montáže
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie
od  765 € brutto Skladový pracovník
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POZNÁTE NÁS, MY VÁS 
NEZRADÍME. 

Pred Úradom vlády 
sme zapálili 5000 
sviečok
Za každého človeka, ktorý na Slovensku v priebehu roka zby-
točne zomrie, sme zapálili pred Úradom vlády sviečku. Hnutie 
OĽANO takto symbolicky pripomenulo Smeru a Petrovi Pelle-
grinimu, v akom stave zanechávajú po 12-tich rokoch starostli-
vosť o pacientov. Za ten čas zomrelo na tzv. odvátiteľné úmrtia 
60-tisíc ľudí. Veríme, že zmena je na dosah.

Kradnú milióny, žijú si v luxuse a ľudia 
zbytočne zomierajú. Je čas to zmeniť!
Každý rok zomrie na Slovensku zbytočne 5000 ľudí. Dôvo-
dom je neskorá a nedostatočná zdravotná starostlivosť. Je 
to dôsledok obrovskej korupcie v zdravotníctve. Súkrom-
né firmy spolu so skorumpovanými politikmi okrádajú pa-
cientov a žijú si na ich úkor. Kupujú si luxusné haciendy 
a smejú sa nám do očí. Ich časy sa končia!

Slovenským pacientom ukradli 
400 miliónov!
Ako vyzerá okrádanie pacientov v praxi? V meste Limassol 
na Cypre  našiel Igor Matovič, Eduard Heger a Marek Krajčí 
obyčajné schránky. Tu sídlia firmy Penty, vrátane poisťovne 
Dôvera a siete nemocníc Svet zdravia. Práve tu skončilo 
400 miliónov eur, ktoré v roku 2009 umožnila vláda Smeru 
a  SNS vytunelovať zo zdravotníctva pri spojení poisťovní 
Apollo a Dôvera.  Takto končia milióny určené na liečbu 
chorých. Nemorálne a neľudské. Toto je 12 rokov Smeru 
v zdravotníctve. Musíme to zastaviť!

V sobotu 29.2. 
volíme OĽANO

inzercia new_19_februar_final.indd   1 19/02/2020   17:36
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VÝKUP 
PLNEFUNKČNÝCH 

JAZDENÝCH 
A ZÁNOVNÝCH 

VOZIDIEL
SERIÓZNE A DISKRÉTNE JEDNANIE - RÝCHLA DOHODA 

 PENIAZE IHNEĎ V HOTOVOSTI - PRÍDEME AŽ K VÁM DOMOV

0944 954 155
info@avvauto.sk

Štefániková 3794, BJ

www.avvauto.sk
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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

OPRAVÍM 
VÁŠ
POČÍTAČ
Preinštalovanie 

Win 7 na Win 10

Prečistenie a opravy PC

0903 539 712
Aj u Vás doma
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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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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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PEKNÁ STRECHA
OPRAVY
VÝMENA
NÁTERY 
STRIECH

lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631

PONUKA PONUKA 
NOVÝCH NOVÝCH 
HORSKÝCH HORSKÝCH 
BICYKLOV BICYKLOV 
OD 239 EUROD 239 EUR  
A FAT BIKEA FAT BIKE
0918 031 1170918 031 117 61
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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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» Predám traktor, terénnu 
motorku, aviu na súčiastky. 
Tel. 0902 528 838 

» Dám do prenájmu 1 iz-
bový byt v Bardejove. 
0903649360
» Dáme do prenájmu 
1izbový byt v Bardejove 
0915242520
» Dám do prenájmu  3 izbo-
vý byt na Nábrežnej ulici. 
Tel.: 0905 836 411 

» Kúpim murovanú garáž 
v blízkosti Ťačevskej ulice 
najlepšie pri kotolni, MHD 
zastávke. 0910339533
» Dám do prenájmu garáž 
za ROJBELOKOU v BJ . Tel.: 
0907 087 105 

» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 

» Predám 2 starožitné 
skrine, kredenc, interiéro-
vé dvere, darling. Tel.0902 
528 838
» Predám drevo do krbu 
alebo kachľovca, bukové 
2-ročné poštiepené. Mi-
nimálny odber 2 priesto-
rové metre. Rozumná 
dohoda na cene. Bardejov 
0948037073 

» Kúpim orechové drevo - 
kmeň. 0949302828 

» Kúpim stavebný poze-
mok v Bardejove, blízkom 

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

09 DOMÁCNOSŤ    

03 BYTY / predaj 

Občianska
riadková
inzercia

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

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 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.

okolí alebo medzi BJ-PO 
0910339533 

» Hľadám pravidelný od-
voz BJ-Po a späť. Príchod 
do PO 7-7:30, odchod z PO 
16-16:30hod. 0903572045
°Kúpim staré odznaky, 
vyznamenania, dohoda, 
0907910755 

» Som vyučená kuchárka 
na dôchodku a hľadám 
prácu 0944000172
»  Hľadám si prácu v Bar-
dejove, Jazykové znalosti: 
nemčina  - plynule hovo-
rovo aj písmone, Najvhod-
nejšia práca recepčná, ale 
prispobim sa, Kontakt: 
0918271244

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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08 STAVBA                    

GOOGLEFACEBOOKREKLAMA

0905 719 137
geci@regionpress.sk

PREPRAVA NA LETISKÁ
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+421 903 385 843 - www.pali-transport.sk
KRAKOW - VIEDEŇ - RZESZÓW - KATOWICE - BUDAPEŠŤ - BRATISLAVA
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Starostovia z vášho regiónu kandidujú za

RAKOŠ
Marek

Starosta obce Raslavice

ŠURKALA
Ján

Starosta obce Zborov

MAŠLEJ
Mikuláš

Starosta obce Lúčka

15

Objednávateľ: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 4, Bratislava 81102, IČ0: 00586846 Dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36 252 417
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NÁJDETE V 
OC ŽABA
v Bardejove

RENATEX

GALANTÉRIA OMEGA TEXTIL TOP MÓDA

ELEGANT www.LAJS.sk
COLLECTION

DROBNIATKO DÁMSKY TEXTIL A BIŽUTÉRIA

COLLECTION SPODNÁ BIELIZEŇ

podprsenky,
nohavičky, tielka, 

body, nočné košielky,
silonky, leginy, 
župany, tričká.

Navštívte aj náš 
eshop.

dámsky textil, 
spoločenské šaty, 

bižutéria, 
doplnky a iné

PÁNSKE 
OBLEKY
KRAVATY
KOŠELE

NOHAVICE
OPASKY
DOPLNKY

dámska móda
tehotenská móda

šaty - blúzky
saká - nohavice

doplnky

Spodná bielizeň
Pyžamový tovar

Dámsky 
a pánsky textil

Bižutéria 
a doplnky

- 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

LAJS
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Úrad verejného zdravotníctva SR 
zriadil k otázkam verejnosti týka-
júcim sa nového koronavírusu call 
centrum s nepretržitou prevádzkou. 
Prinášame odpovede na najčastejšie 
otázky súvisiace s novým koronaví-
rusom 2019-nCoV.

Aký je prameň pôvodcu nákazy no-
vého koronavírusu 2019-nCoV?

Ako prameň pôvodcu nákazy sa pred-
pokladajú zvieratá na trhu v čínskom 
meste Wu-chan. Predpokladá sa, že ľudia 
sa nakazili kontaktom so živými zvierata-
mi, ktoré sa predávajú aj na spomenutom 
trhu. Zatiaľ nie je presne isté, z akého zvie-
raťa môže nákaza pochádzať. Vo všeobec-
nosti však pôvodcom koronavírusu môžu 
byť kurčatá, ošípané, hovädzí dobytok, 
či dokonca mačky alebo psy, ale aj hady 
a netopiere. Čínske medicínske autority 
potvrdili prenos koronavírusu 2019-nCoV 
z človeka na človeka.

Aké sú prejavy ochorenia na nový 
koronavírus?

Nový koronavírus spôsobuje akútne 
respiračné ochorenie – vírusovú pneumó-
niu. Je geneticky odlišný od koronavírusov 
SARS-CoV a MERS-CoV. Ide o všeobecné 
príznaky virózy, respektíve klasických res-
piračných ochorení, napríklad aj chrípky 
– teplota nad 38 °C, kašeľ, nádcha, bolesť 
svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie. Pri 
komplexnejšom vyšetrení býva prítomný 
RTG nález – zápal pľúc. Inkubačný čas pri 
tomto type koronavírusu sa udáva 2 až 14 
dní.

Ako sa lieči ochorenie spôsobené 
novým koronavírusom?

Liečba je symptomatická. Očkovacia 
látka proti novému koronavírusu 2019-
nCoV zatiaľ neexistuje.

Aká je pravdepodobnosť, že sa no-
vým koronavírusom nakazím?

Na Slovensku doteraz nebol zazname-
naný potvrdený prípad ochorenia vyvo-
laného 2019-nCoV. Vzhľadom na súčasné 
možnosti cestovania nemôžeme vylúčiť 
zanesenie nového koronavírusu na naše 
územie.

V prípade, že ste neboli v krajinách, kde 
sa nový koronavírus nachádza, respektí-
ve ste neboli v kontakte s osobami, ktoré 
uvedené krajiny navštívili, ide s veľkou 
pravdepodobnosťou o klasickú chrípku či 
prechladnutie, a preto netreba podliehať 
panike. Samozrejme, aj v prípade klasické-
ho respiračného ochorenia vrátane chríp-
ky je dôležité kontaktovať svojho ošetrujú-
ceho lekára, pretože i tieto ochorenia môžu 
spôsobiť vážne zdravotné komplikácie.

Môže mi v prevencii proti novému 
koronavírusu pomôcť očkovanie 
proti chrípke?

Očkovanie proti chrípke je vhodné, 
chráni pred chrípkou počas prebiehajúcej 
chrípkovej sezóny. Ak by človek ochorel 
na infekciu vyvolanú koronavírusom, ďal-
šie ochorenie prebiehajúce súbežne, zna-

mená vysoké riziko komplikácií.

Objednávam si tovar v rozličných 
oblastiach sveta. Môže sa nákaza 
preniesť prostredníctvom pošto-
vých zásielok?

Pri nákupoch na internete je dodacia 
lehota z ázijských krajín, napríklad z Číny, 
obvykle tri týždne a viac. Nepredpokladá 
sa, že by vírus prežíval na plochách taký 
dlhý čas. Riziko šírenia nového korona-
vírusu z výrobkov alebo obalov je teda v 
tomto prípade veľmi nízke.

K uvedenej téme vydala stanovisko aj 
Slovenská pošta a ubezpečila, že zásielky 
z ázijských krajín sú bezpečné.

Je potrebné preventívne dodržiavať 
nejaké hygienické návyky?
Ide o všeobecné preventívne opatrenia pri 
všetkých bežných vzdušných nákazách. 
Tieto opatrenia významne redukujú riziko 
ochorenia:
-umývajte si ruky často mydlom a vodou, 
najmenej po dobu 20 sekúnd. Ak nemáte 
k dispozícii mydlo a vodu, použite dezin-
fekčný prostriedok na ruky na báze alko-
holu
-očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými 
rukami
-zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a ký-
chaní jednorazovou papierovou vreckov-
kou a následne ju zahoďte do koša
-vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, 
ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky
-ak ste chorý, liečte sa doma
-zabráňte nechránenému kontaktu s divý-

mi alebo hospodárskymi zvieratami
-mäso a vajíčka dôkladne prevarte
-14 dní od príchodu z oblasti postihnu-
tej novým koronavírusom je potrebné 
kontrolovať svoj zdravotný stav (horúč-
ka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť) 
-v prípade klinických príznakov po ná-
vrate je potrebné kontaktovať, prípadne 
vyhľadať lekára a informovať ho o cesto-
vateľskej anamnéze

Je najväčším rizikom cestovanie?
Vzhľadom na súčasnú celosvetovú 

migráciu ľudí a spôsob prenosu infekcie 
(kvapôčková infekcia, vzdušná cesta) 
môže byť každé cestovanie rizikové – na-
príklad pobyt v letiskovej hale, na palube 
lietadla, vo vlaku. Preto treba zvážiť nevy-
hnutnosť cestovania.

Pomôže mi nosenie ochranného 
rúška?

V oblasti, kde ešte nový koronavírus 
nebol zaznamenaný, nosenie ochranného 
rúška alebo respirátora nie je potrebné. 
Ak však máte obavy, môžete ho nosiť pre-
ventívne, vo vašej blízkosti sa môže vzhľa-
dom na prebiehajúcu chrípkovú sezónu 
pohybovať osoba s iným respiračným 
ochorením. V zahraničí, v oblastiach, kde 
je potvrdených viacero prípadov ochore-
nia s väčším počtom osôb (letiská, stani-
ce, obchodné centrá, námestia) odporú-
čame používať respirátory.

Informácie poskytol 
Úrad verejného zdravotníctva SR

STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Najčastejšie otázky súvisiace s koronavírusom 2019-nCoV

Koronavírus vyvoláva otázniky

Ako znížiť riziko infekcie 
koronavírusom?

Umývajte si ruky mydlom a vodou  
alebo prostriedkom na báze alkoholu

Zakrývajte si nos a ústa, keď kašlete  
a kýchate vreckovkou, alebo ohnutým  
lakťom

Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu  
s ľuďmi, ktorí majú príznaky nádchy  
alebo chrípky

Mäso a vajíčka dôkladne prevarte

Zabráňte nechránenému kontaktu 
s divými alebo hospodárskymi  
zvieratami

leták                                                                                                                                            zdroj ÚVZ SR

zdravie Najčítanejšie regionálne noviny

Telefonické linky 
v súvislosti s novým 
koronavírusom 
V súvislosti s novým koronavíru-
som rozširuje rezort zdravotníctva 
prostredníctvom Úradu verejného 
zdravotníctva SR činnosť call centra 
na všetkých osem krajských regio-
nálnych úradov verejného zdravot-
níctva na Slovensku. Telefonické 
linky majú nepretržitú prevádzku.

Kontakty prístupné pre verejnosť:
Úrad verejného zdravotníctva Slo-
venskej republiky – 0917 222 682, no-
vykoronavirus@uvzsr.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580
Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
so sídlom v Bratislave – 0917 426 075
Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
so sídlom v Nitre – 0948 495 915
Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
so sídlom v Trnave - 0905 903 053
Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203
Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
so sídlom v Košiciach – 0918 389 841
Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
so sídlom v Prešove – 0911 908 823
Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
so sídlom v Žiline – 0905 342 812

Odborníci poskytujú verejnosti informá-
cie k aktuálnej situácii vo výskyte nového 
koronavírusu či odporúčania pre osoby, 
ktoré sa nachádzajú v oblastiach, respektí-
ve sa vrátili z krajín, v ktorých sa výskyt no-
vého koronavírusu potvrdil. Aktualizované 
informácie k uvedenej téme zverejňuje Mi-
nisterstvo zdravotníctva SR a Úrad verejné-
ho zdravotníctva SR na svojich webových 
stránkach ako aj sociálnych sieťach.

PN-ka pri karanténe
pre koronavírus 
V súvislosti s narastajúcim poč-
tom podozrení na ochorenia so 
symptómami akútneho respirač-
ného syndrómu spôsobeného Ko-
ronavírusom 2019-nCoV Sociálna 
poisťovňa upozorňuje občanov v 
karanténe, ako si majú v takejto 
situácii uplatniť nárok na dávku 
nemocenské.

Ak je dôvodom vzniku dočasnej PN-
ky karanténne opatrenie, Sociálna po-
isťovňa ju akceptuje aj v prípade, že ju 
ošetrujúci lekár vystaví viac ako 3 dni 
spätne. Dôvodom je skutočnosť, že ka-
ranténa môže trvať aj dlhšie a pacient 
nemá možnosť do troch dní od jej vy-
hlásenia navštíviť svojho ošetrujúceho 
lekára a doručiť PN zamestnávateľovi, 
respektíve Sociálnej poisťovni. Poboč-
ka žiadosť posúdi bez ďalšieho pre-
verovania posudkovým lekárom. Pri 
„bežných“ PN-kách je zákonná mož-
nosť spätného uznania len do troch 
dní. Ak je teda poistenec vypísaný le-
károm na základe karanténneho opat-
renia, potom mu po splnení ďalších zá-
konných podmienok môže patriť dávka 
nemocenské. 
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Doc. Mgr.   PhD.
historik, predseda hnutia Socialisti.sk

NEDAJTE SA KÚPIŤ
Hoci účasť na našich stretnutiach rastie zo dňa na 
deň a ľudia na naše vystúpenia reagujú veľmi 
pozitívne, najčastejšie sa stretávame s otázkou: 
Má to ešte zmysel? Od začiatku som vás chcel 
voliť, ale teraz váham - neprepadne môj hlas? 
Nechcem ho stratiť...  
Práve teraz to má zmysel, priatelia. Tieto voľby 
sú ešte slobodné, ale už nemôžu byť spravodlivé. 
Kúpili si ich oligarchovia. Kúpili si politikov, médiá, 
prieskumy i priazeň mnohých voličov. Rebríčky 
preferencií viac-menej kopírujú veľkosť 
straníckych pokladníc a odborníci už teraz hlásia: 
budú to najdrahšie voľby v histórii. Rovnosť 
kandidujúcich strán v možnosti osloviť voličov       
v predvolebných diskusiách nie je zaručená. 
Komerčné televízie si zaplatili zmanipulované 
prieskumy a vyradili viac ako polovicu 
kandidujúcich strán z predvolebných diskusií.       
Je to donebavolajúca nespravodlivosť. Kde je 
teraz prezidentka Čaputová, ktorá sa tak horlivo 
angažovala v snahe zastaviť moratórium              
na prieskumy? Kde sú jej patetické reči o ľudských 
právach, ak sa v tomto prípade očividne porušuje 
volebné právo a rovnosť prístupu k voľbám?  
Všetko si kúpili. Práve preto by si nemali       
kúpiť vás. Odovzdáte svoj hlas veľkej strane           
s vedomím, že má väčšie šance len preto, lebo je 
skorumpovaná? Veď oligarchovia presne toto chcú 
- aby ste hrali ich hru podľa ich pravidiel. Chceme 
v takejto hre pokračovať? Nie! Môžeme sa tomu 
spoločne vzoprieť a nahradiť moc peňazí 
mocou ľudí. Preto by sme chceli povzbudiť 
všetkých ľudí, ktorým chýba čistá ľavica              
na Slovensku, všetkých voličov a voličky, ktorí 
zvažujú, že dajú svoj hlas hnutiu Socialisti.sk. 
Nedajte sa odradiť predvolebnými 
prieskumami a voľte podľa svojho 
presvedčenia, váš hlas určite nezanikne. 
Pokiaľ sú hodnoty hnutia – solidarita, ekológia, 
mier – aj vašimi hodnotami, upevnite ich voľbou 
Socialistov.sk, aby ich vyznávala celá spoločnosť. 
V čase, keď konzervatívci aj liberáli prešľapujú    
na mieste a zo sociálnej demokracie zostal len 
tieň, treba urobiť odvážne rozhodnutie a zvoliť tú 
najdôslednejšiu a morálne aj ekonomicky 

najprijateľnejšiu alternatívu. Kapitalizmus je 
vyčerpaný a ťahá ľudí u nás i na celom svete      
ku dnu. Preto zvoľme jediné hnutie, ktoré nechce 
v jeho rámci pokračovať, ale chce zmeniť systém 
na spravodlivejší a demokratickejší systém. 
Hnutie, ktoré nebude podporovať biznis 

váži každého človeka a chce mu pomôcť získať 
moc a kontrolu nad vlastným životom. Máme dosť 
konzervatívneho útlaku i liberálneho vyznávania 
sebectva, máme dosť spojenia sociálnej 
demokracie s oligarchiou. Volím spoluprácu, 
zdravý rozum a ľudskosť. Nie konkurenciu, 
manipuláciu a odcudzený život. Volím 
Socialistov.sk. 
Vážte si svoj hlas. Voľbou Socialistov.sk        
ho nestratíte, ale znásobíte jeho váhu.              
Len vy rozhodnete o tom, kto má šancu, 
nenechajte, aby to za vás robili prieskumné 
agentúry pracujúce pre oligarchov. Slovensko 
čakajú tie najťažšie zápasy o základné hodnoty,   
o slobodu, spravodlivosť a život v mieri. Čakajú 
nás pravdepodobne aj predčasné voľby. 
Socialisti.sk nemôžu tieto voľby ešte vyhrať, 
môžu však zapustiť korene a zosilnieť. 
Potrebujeme dostať túto šancu. Iba čistá 
ľavica je zárukou, že záujmy pracujúceho 
človeka nebudú zradené  a obetované. 
V čase, keď sa budú pred vašimi očami rúcať 
skorumpované subjekty a budú nahradzované 
ešte dravejšími, v čase, keď čoraz viac ľudí nevie 
rozlíšiť, odkiaľ prichádza nebezpečenstvo 
a temnota, sme pevným prístavom 
v rozbúrených vodách. Nedajte sa zasa 
oklamať. Socialisti.sk sú zárukou, že vaša voľba 
má po dlhšom čase zmysel. Voľbou Socialistov.
sk nevolíte oligarchov, nevolíte 
skorumpovaných politikov, nevolíte populistov, 
hlasujete za vlastné záujmy. My sme nevznikli 
preto, aby sme sa vzdali hneď po prvej prehre, 
aby sme sa nechali kúpiť, aby sme niekomu 
poslúžili. Slovensko má na viac. A budovanie   
silnej čistej ľavice, ktorá zmení Slovensko, 
je beh na dlhú trať. Nečakajte na zmenu, 
staňte sa zmenou! Voľte podľa presvedčenia 
a nie zo strachu. Podporujme sa navzájom!

37
-0

02
9

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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VOLÍM DOBRÚ VOĽBU       , HLASUJEM ZA 
VÝCHOD, KRÚŽKUJEM VÝCHODNIAROV!

“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.”

“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

CESTY V 
DEZOLÁTNOM STAVE

RAKOVINA HRUBÉHO ČREVA, 

SRDCOVO-CIEVNE CHOROBY, 

1. MIESTO NA SVETE

TROJUHOLNÍK SMRTI STRÁŽSKE - 

MICHALOVCE - HUMENNÉ

VÝCHOD 

STÁRNE

OPATROVATEĽKY / MANŽELKY A MATKY SÚ V RAKÚSKU

MLADÍ SA 
SŤAHUJÚ NA 

ZÁPAD

RÓMSKE OSADY

Radomír Šalitroš 
Podpredseda strany

VÝCHOD ZAOSTÁVA V INVESTÍCIACH
OSAMELÍ DÔCHODCI

NELEGÁLNE 
SKLÁDKY ODPADUDLHÉ ČAKACIE DOBY U LEKÁRA

NEROZVINUTÝ 

CESTOVNÝ RUCH
CHÝBAJÚ DIAĽNICE

ROZBITÉ 
POĽNOHOSPODÁRSTVO

Slovenskom sa ako mor tiahne pocit zúfalstva, beznádeje a krízy dôvery v politikov a štátne úrady. Nedôvera v 
štát naberá obludné rozmery. Nechcem a nemôžem byť negatívny. Som šťastne ženatý, mám 3 malé deti, prežil 
som 17 rokov v 10 krajinách po celom svete a milujem Slovensko, tu som doma, tu žijem a chcem žiť, tu chcem 
budovať lepšiu spoločnosť. Chýba veľmi málo, aby sme mohli byť rovnako vyspelá krajina ako je Rakúsko. 
Chýba nám vôľa presadiť dobré veci pre našu krajinu, náš región a chýbajú nám dobrí ľudia, ktorí majú skúsenosti a 

ochotu pohnúť Slovensko dopredu. Sedliacky rozum a reálne riešenia v prospech spoločnosti musia nahradiť politické sľuby. Štát 
má peňazí viac než dosť. Ročne nám uniká 1,7 miliardy EUR na DPH únikoch (t.j.330 eur na osobu), 12 miliárd EUR sme nevyužili 
z EU dotácií a 5,000 slovenských firiem daní svoje zisky v zahraničí. Ak dáme tieto 3 oblasti do poriadku, budeme mať zdroje na 
nové nemocnice, dostavanie diaľnic až na východ, nájomné byty pre mladých a aj vyššie dôchodky pre našich starých rodičov. 
Treba len chcieť a robiť tie správne rozhodnutia. Riešenia, NIE hádky.

Radomír Šalitroš  
Podpredseda strany

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

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
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Lucia Kurilovská 
Podpredsedkyňa strany

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.

Michal Sýkora 
Podpredseda strany

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“. 

Branislav Becík 
Podpredseda strany

Náš agrárny 
sektor stagnuje. 
Poľnohospodárstvo, to 

nie je len oblasť pôdy. Zahŕňa v sebe 
rastlinnú výrobu,  živočíšnu výrobu 
ale aj lesníctvo. Ak sa však pozrieme 
na súčasnú realitu, celý rozvoj bol 
zacielený na ekonomické posilnenie 
veľkých fariem a malých začínajúcich 
poľnohospodárov. 

Je však na čase zmeniť to a 
zamerať sa na stredné podniky 
s predpokladom vlastníckej 
perspektívy a na mladých už 
existujúcich poľnohospodárov, 
ktorí budú realizovať nové dlhodobé 
zámery.

Pre všetkých voličov, ktorí sú sklamaní a znechutení, ponúkam Dobrú Voľbu, 
profesionalitu a odbornosť bez zbytočného divadla. Poďte voliť, máte koho.

TOMÁŠ DRUCKER, predseda strany DOBRÁ VOĽBA

Slovenskom sa ako mor tiahne pocit zúfalstva, beznádeje a krízy dôvery v politikov a štátne úrady. Nedôvera v 
štát naberá obludné rozmery. Nechcem a nemôžem byť negatívny. Som šťastne ženatý, mám 3 malé deti, prežil 
som 17 rokov v 10 krajinách po celom svete a milujem Slovensko, tu som doma, tu žijem a chcem žiť, tu chcem 
budovať lepšiu spoločnosť. Chýba veľmi málo, aby sme mohli byť rovnako vyspelá krajina ako je Rakúsko. 
Chýba nám vôľa presadiť dobré veci pre našu krajinu, náš región a chýbajú nám dobrí ľudia, ktorí majú skúsenosti a 

ochotu pohnúť Slovensko dopredu. Sedliacky rozum a reálne riešenia v prospech spoločnosti musia nahradiť politické sľuby. Štát 
má peňazí viac než dosť. Ročne nám uniká 1,7 miliardy EUR na DPH únikoch (t.j.330 eur na osobu), 12 miliárd EUR sme nevyužili 
z EU dotácií a 5,000 slovenských firiem daní svoje zisky v zahraničí. Ak dáme tieto 3 oblasti do poriadku, budeme mať zdroje na 
nové nemocnice, dostavanie diaľnic až na východ, nájomné byty pre mladých a aj vyššie dôchodky pre našich starých rodičov. 
Treba len chcieť a robiť tie správne rozhodnutia. Riešenia, NIE hádky.

Radomír Šalitroš  
Podpredseda strany
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Do každej dediny,  
do každého mesta

Presnejšie, rozhodli sme 
sa navštíviť každú jednu obec na 
Slovensku. 

My veríme, že ak chceme na Slovensku 
zmenu, musíme si ju odpracovať. 

 Je nás veľa, máme 
energiu, silu a odhodlanie a budete nás 
vidieť doslova všade po Slovensku. 

POĎME DO NICH! Do každého mesta, 
do každej dediny.

programový líder koalície PS/SPOLU 
predseda SPOLU – občianska demokracia

Miroslav Beblavý
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Konečne niekto, kto myslí!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

„Nemáme peniaze“ - kričia opráv-
nene samosprávy. „Nemáme na 
tak výrazne zvýšené dane„ -  kričia 
tiež oprávnene ich obyvatelia. A tak 
všetci kričia a takýmto krikom sa aj 
tak nič nevyrieši.

Nedávno som si spomenul, ako 
raz, dnes už dávno, istá samospráva 
na obecných pozemkoch pred doma-
mi obyvateľov obcí urobila poriadok, 
rekultivovala ich, vysadila tam kvety a 
nízke okrasné porasty a... A nič. Čo je 
cudzie, na to kašlem, majitelia priľah-
lých rodinných domov o toľkú krásu 
ani nezakopli. Svoje trávniky a záhony 
kosia pravidelne, ale že by skrášlili či 
poliali aj meter „cudzieho“ pozemku 
pred svojim domom, to nie. Iba ak – 
ho používajú na parkovisko. Veď na 
priestranstve vo vlastníctve obce je 
dobré parkovať, aspoň si neuberám z 
vlastnej záhrady. Že ide o záber verej-
ného pozemku a že je možné takýto 
záber napríklad spoplatniť vo forme 
nájomného, to už obce asi netušia, hoci 
stále kričia, že nemajú peniaze.

Starostka Rimavskej Bane na-
vrhla obyvateľom odpustenie dane z 
nehnuteľnosti. Stačí, ak sa zapoja do 
verejnoprospešných prác. Pani Elena 

Polóniová chce takto ľudí motivovať, 
aby dobrovoľne prispeli k lepšej kvalite 
života v obci. Konečne niekto, komu to 
myslí. Verejnoprospešné práce pred-
sa nemajú podobu iba metly v ruke a 
oranžovej vesty na sebe. Sú to práce, 
prospešné všetkým. Pokosenie trávni-
ka pred mojou predzáhradkou. Vyčis-
tenie priekopy pred mojim pozemkom. 
Očistenie chodníka od štrku zo zimnej 
údržby pred mojim domom. Brigáda na 
skrášlení námestia, oprave zastávky 
autobusov, vybudovaní bezbariéro-
vého prístupu do miestneho obchodu 
a mnoho mnoho ďalších možností. 
Trúfam si tvrdiť, že ak by nášmu spolo-
čenstvu vlastníkov bytov mestská časť 
odpustila dane z nehnuteľností, „do-
kázali“ by sme v čistote a kráse udržať 
veľké a široké okolie nášho bytového 
domu.

Rimavská Baňa dala 
príklad Slovensku. A tak 
trošku aj morálnu výzvu. 
Ešte sa tak nad ňou za-
myslieť a pochopiť ju.

Pekný predvo-
lebný týždeň, vá-
žení čitatelia -

23. februára 1455 
začal Johannes Gutenberg hromadné tlačenie tzv. Gutenbergovej 
Biblie, prvej Biblie, ktorá sa na svete objavila vo väčšom náklade.

Výročia a udalosti

2020

12. a 13. jún 2020
prešov — delňa

IMT SMILE
KALI A PETER PANN·HORKÝŽE SLÍŽE
KATARÍNA KNECHTOVÁ·CHIKILIKITUA
H E Ľ EN I N E OČ I ·G L AD I Á T OR H E X
MEDI AL BANANA·AKUST IK A·ANDY C

SEPULTURA·AMARANTHE
THERION·ORPHANED LAND
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25. februára 1948 
bol dovŕšený Februárový prevrat, alebo podľa komunistov Víťazný 
február, komunistický prevrat v Česko-Slovensku.

Výročia a udalosti
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Priatelia,
ukradli nám štát. Pomaly, nenápadne. Odvracali našu 

pozornosť, klamali, zastrašovali. A darilo sa im. Treba ich 
vymeniť, nič viac a nič menej.

Alternatíva tejto vlády existuje. Už týždne sa stretávam 
s lídrami demokratických opozičných strán. Hľadáme, čo nás 
spája. Jedna vec je úplne zrejmá. Chuť posunúť Slovensko          
konečne dopredu.  

Už dnes je jasné, že bez SaS slušná vláda nevznikne. Sme   
pripravení. Máme najlepší program, držíme slovo, ctíme 
dohody a nemáme žiadne korupčné kauzy. Budeme v novej 
vláde tým subjektom, ktorý bude spájať a tlmiť konfl ikty.

Na SaS sa môžete spoľahnúť. Sme hlasom zdravého rozumu. 
Plne si uvedomujem, že populizmus má vždy navrch. My si za 
svojím slovom stojíme a neklameme vás. Opäť zvádzame boj 
o demokraciu. Stojíme aj pred novými hrozbami. Kotlebovci   
sú jedna z nich. 

Dnes sa im môžeme všetkým postaviť, navždy ich poslať 
preč. Zmena je na dosah. Už o niekoľko dní môžeme mať                      
slušnú vládu. Takú, za ktorú sa nebudeme musieť hanbiť. 

S SaS máte istotu, že nikdy nepôjdeme so Smerom,       
SNS a Kotlebom do vlády. 

Ak nechcete žiť v mafi ánskom štáte, poďte voliť.                                                 
Poďte voliť, lebo oni pôjdu. Každý jeden z nás je súčasťou 
zmeny. Ak zostanete doma, zlo zostane nepotrestané. Nič sa 
nezmení. Voľte odborne zdatných ľudí, ktorí nebudú krad-
núť. To je dobrý začiatok. Máme kandidátku plnú slušných                                        
a odborne zdatných ľudí.

 
Verím vám, že sa rozhodnete správne. Prosím vás o dve 

veci – o vašu dôveru a hlas. Nie je čas na experimenty. Voľte               
tých, ktorí držia slovo. Voľte SaS. Máme číslo 3. Ďakujem.

Richard Sulík
 predseda SaS
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Richard
Sulík

voľ te 
3

Lucia Ďuriš
Nicholsonová

Aby sa na Slovensku oplatilo pracovať, podnikať a žiť
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Základná škola

Základná škola (ZŠ) poskytuje vše-
obecné vzdelanie, vychováva žia-
kov k pravidlám správania sa v spo-
ločnosti a pripravuje ich na ďalšie 
štúdium na stredných školách. 

Je pomerne prísne limitovaná štát-
nym vzdelávacím programom a de-
siatkami iných výchovno-vzdelávacích 
dokumentov. Preto ak škola pôsobí 
dogmaticky alebo sa zdá, že učí zby-
točnosti, neraz to nie je jej vinou. Isto, 
je dôležité, ako sa k „dogmám“ postaví 
pedagogický zbor. No ich obchádzanie 
či nedodržiavanie môže mať pre školu 
dôsledky v podobe kontrol. Rodičia by 
sa pri probléme na ZŠ mali pýtať, či je 
jeho dôsledkom škola alebo školský 
systém. Ako príklad uvediem šikano-
vanie. Ak však dôjde k naplneniu de-
finície tohto javu, škola má veľmi málo 
možností riešiť ho. Zápis či znížená 
známka neraz nepomáhajú. Šikano-
vaný zväčša zostáva so šikanujúcim v 
škole. Samozrejme, je dôležité, či má 
škola vôľu v rámci minimálnych mož-
ností šikanovanie riešiť.

Profilácie škôl na určité predmety 
boli zrušené. Avšak, ZŠ má k dispozícii 
disponibilné hodiny, ktoré môže využiť 
na rozšírené vyučovanie niektorých 
predmetov. Najčastejšie sa posilňujú 
cudzie jazyky. Ale jestvujú aj školy, 
ktoré posilňujú telesnú výchovu, ume-
leckovýchovné predmety, matematiku 

a pod. Nie vždy je takáto „profilácia“ 
školy víťazstvom. Dieťa trávi v škole 9 
rokov, mení sa a dospieva. Môže sa stať, 
že na 2. stupni stratí záujem o šport a 
napr. posilnená telesná výchova ho 
bude trápiť. Ideálne je hľadať ZŠ, ktorá 
poskytuje voliteľné predmety či posil-
ňuje predmety v závislosti od ročníkov, 
teda mení svoje zameranie. Aby ste si 
toto všetko mohli overiť, stačí si pozrieť 
správu o výsledkoch a podmienkach 
výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorú 
musia školy povinne zverejňovať kaž-
dý rok, a rovnako povinne zverejnený 
školský vzdelávací program. 

Netreba zabúdať na to, že bežná 
ZŠ nie je výberová, musí vziať každého 
žiaka, ktorý je spádový. Preto sa stre-
távame s tým, že máme v triedach aj 
slabších, aj šikovnejších,  bohatých aj 
sociálne slabších žiakov. Často sa škole 
vyčíta, že nezvláda žiakov, že nerozví-
ja ich potenciál, že nemá individuálny 
prístup. Aj toto patrí k systémovým 
problémom, ktoré sa dlhodobo neriešia 
a je len veľmi málo škôl, príp. učiteľov, 
čo vedia čeliť vyhroteným situáciám.

Škola potrebuje aktívnych rodičov, 
ktorí spoločne budú tlačiť na zodpo-
vedné orgány, aby sa problémy riešili. 
Inak je odkázaná sama na seba, čo sa 
prejaví častou fluktuáciou učiteľov a 
odhlasovaním žiakov, čo nepomôže 
nikomu z nás.  

Trojuholník škola – rodič - žiak VII

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

0907 164 619

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

Hľadáme ELEKTRIKÁROV
- Nemecká pracová zmluva na dobu neurčitú
- Turnusová práca: 3 týždne sa pracuje a týždeň máte voľno
- Poskytujeme ubytovanie, služobné vozidlo,  pracovné oblečenie 
a pracovné náradie
- Mzda: 12-13€ na hodinu brutto  
+ 8€ netto za odpracovaný deň
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22. februára 1940  
na Slovensku rozdelili skonfiškovanú 
pôdu, patriaca Židom.

Výročia a udalosti

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0907 727 206

GOOGLEFACEBOOKREKLAMA

0905 719 137
geci@regionpress.sk
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KISKA KOLÍKOVÁ KOLLÁR HATTAS

DOBRO, NÁDEJ A ROZVAHA MUSIA ZVÍŤAZIŤ

PREČO VOLIŤ STRANU ZA ĽUDÍ?
5 DÔVODOV

Budeme  
najstabilnejším 
prvkom vládnej 
koalície.
Výsledky pre ľudí môže 
zabezpečiť len stabilná 
vláda, kde partneri budú 
vedieť konštruktívne ko-
munikovať. Strana Za ľudí 
nevyvoláva nezmyselné 
spory a konflikty.  
Sme tmelom, ktorý 
dokáže spojiť všetkých 
partnerov.

Sme najlepší tím  
odborníkov,  
ktorí majú za sebou  
konkrétne výsledky.
Nestačí len kričať prázdne 
heslá. Slovensko pomôže 
zlepšiť len tím schopných a 
čestných ľudí, ktorí majú plán, 
ako zlepšiť fungovanie štátu 
vo všetkých oblastiach.  
Strana Za ľudí má na kandidát-
ke odborníkov, ktorí majú za 
sebou výsledky a budú vedieť 
riadiť jednotlivé rezorty  
profesionálne a čestne.

Máme najlepší 
sociálny program
Andrej Kiska založil najúspešnej-
šiu charitu Dobrý anjel, na ktorej 
rozbeh dal milión eur z vlastných 
peňazí. Celý svoj prezidentský 
plat za 5 rokov v celkovej výške 
300 000 eur rozdával rodinám 
v núdzi. Sociálnu spravodlivosť 
však treba preniesť na celoslo-
venskú úroveň. Strana Za ľudí 
má sociálny program, ktorý bol 
vyhodnotený ako najlepší, aby 
Slovensko bolo skutočným soci-
álnym a spravodlivým štátom.

Tvrdo  
zakročíme  
proti korupcii
Veronika Remišová 
odhalila desiatky 
káuz a ušetrila  
občanom stovky 
miliónov eur spoloč-
ných peňazí.  
Gaunerom a mafiá-
nom stopercentne 
zdaníme nakradnuté 
majetky a zavedieme 
hmotnú zodpoved-
nosť.

Sme stredová 
strana bez  
extrémov
Sme rozumnou 
alternatívou a zlatou 
strednou cestou bez 
extrémov napravo 
alebo naľavo.  
Chceme znížiť 
daňovo odvodové 
zaťaženie práce, aby 
ľuďom na Slovensku 
ostalo viac peňazí na 
starostlivosť o svoje 
rodiny.
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HĽADÁME PRACOVNÍKA NA POZÍCIU 
POMOCNÝ PRACOVNÍK
V STROJÁRSKE VÝROBE:-

- upratovacie práce
- pomocné stavebno - údržbárske práce

NÁSTUP IHNEĎ

VHODNÉ AJ 
PRE 

DÔCHODCOV

PONÚKAME:
- mzda: 3,52 €/hod. 
+ prémie a benefity

CHARVÁT STROJÁRNE a.s.,
E-mail: info@charvat-strojarne.sk

 Tel.: 054/4867 110 
Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov
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Prijmeme 
ÚDRŽBÁRA - DONÁŠKARA 
POMOCNÁ SILA DO KUCHYNE
NA DOČASNÝ ZÁSTUP
PLAT: OD 3,40 EUR/HOD.

0944 218 437
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Prijmeme
účtovníčku
s MK-soft

z Bardejova
s aktívnou praxou

0948 263 440
1000€
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Príjmeme na prácu v SR

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

tel.: 0917 393 957

hľadáme VODIČA
0903 120 468
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môže byť 
aj dôchodca
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0915 709 909
0918 381 260      www.sergio.sk
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