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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 33 870 domácností 

BARDEJOVSKO
SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO

Č. 17 / 24. APRÍL  2020 / 24. ROČNÍK

RADNIČNÉ  NÁMESTIE 33, 
085 01 Bardejov

SVADOBNÉ, GRATULAČNÉ  
KYTICE ARANŽMÁNY

DONÁŠKOVÁ SLUŽBA KVETÍN BARDEJOV 

A OKOLIE  0905 888 472
kvetysofia
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OTVORENÉ 

V PONUKE  REZANÉ A ČREPNÍKOVÉ KVETY, LETNIČKY A MUŠKÁTY

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

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

QUAMP
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STIERKY 
MAĽBY 
SADROKARTONY
0903 447 197
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PRENÁJOM 
DODÁVKY 

0911 964 949

MOŽNOSŤ ZAPOŽIČANIA 
AJ SO ŠOFÉROM 
PO DOHODE

DO
3,5 T
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SLOVENSKÁ 5 /S Š J. HENISCHA, BARDEJOV

- BARDEJOV
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Slovenská 5, pri SŠ J. Henischa

www.armyvypredaj.sk

PONDELOK - PIATOK:  09:00 - 16:15  HOD.
OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA: 12:00 - 13:00 HOD.

štýlové a funkčné veci a vybavenie do prírody.
PENTAGON  I  HELIKON-TEX  I  MILTEC  I  MFH  I  ORIGINAL ARMY 

OPÄŤ OTVORENÉ

HOR SA DO LESA
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PREDAJ ŽIVEJ HYDINY
ponúkame:

- MLADÉ NOSNICE
- BROJLERY

info: 0911 013 974
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0901 712 616

Ponúkame  ZEMNÉ 
A VYKOPOVÉ PRÁCE 

Traktobager a minibager. 
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OPRAVA
ELEKTRONIKY
LED TV, 
LCD TV, PC, 
Notebooky
Tel.: 

0902 140 131
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za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458

OPRAVÍM 
VÁŠ
POČÍTAČ
Preinštalovanie 

Win 7 na Win 10

Prečistenie a opravy PC

0903 539 712
Aj u Vás doma
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ULTRA NÍZKOENERGETICKÉ DOMY

MODULOVÉ a MOBILNÉ DOMY
PASÍVNE DOMY

MONTOVANÉ, MUROVANÉ STAVBY

0908 658 910www.tesarstvojm.sk
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tesárstvo JM
splníme sny o Vašom bývaní

LACNEJŠIE ako 
na INTERNETE

Viac na strane 3
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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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NÁRADIE,NÁSTROJE, 
ZVÁRACIA TECHNIKA, 

ZÁHRADNÁ TECHNIKA A VIAC

www.topnaradie.sk 
Nový Sad 10A, Bardejov  I Ťačevská 43A, Bardejov (MEDIC PARK)

STIHL ZÁHRADNÝ 
DRVIČ GHE 135L

ECHO BENZÍNOVÝ 
KROVINOREZ SRM-265 ES

WORCRAFT BENZÍNOVÝ 
ROTAVÁTOR 
WPLM112

DOLMAR 
BENZÍNOVÝ
KROVINOREZ 
MS-245

AL-KO 
AKUMULÁTOROVÁ

KOSAČKA 
MOWEO 
3.85 Li

DOLMAR BENZÍNOVÁ 
KOSAČKA 
PM-461R

ECHO MOTOROVÁ PÍLA 
CS-501 SX

STIHL AKUMULÁTOROVÁ 
REŤAZOVÁ PÍLA GTA 26 

• Menovitý výkon 2,3 kW
• Obzvlášť tichá prevádzka
• Drví konáre až do priemeru 35mm
• Integrovaný priehľadný box s objemom 
   až 60l
• S reverzným chodom

• Vybavený funkciou EFFORTLESS START •
   pre ľahký • Štart bez spätných rázov
• Maximálny výkon 0,89kW
• Zdvihový objem 25,4 cm3
• Hmotnosť 6,1 kg
• Strunová hlava zdarma

• Vhodný na preoranie pôdy pred sadením
• Výkon 5,22 kW (7 konských síl)
• Pracovný záber 700 – 1 000mm
• Objem motora 212 cm3
• Vrátane bezúdržbových gumových kolies

• Výkon 0,71 kW
• Zdvihový objem 24,5 cm3
• Vybavený antivibračným systémom pre
• pohodlnú prácu
• Hmotnosť 5,7 kg
• Štvorzubý žací nôž + žacia hlava

• VRÁTANE AKUMULÁTORA A NABÍJAČKY
• Ľahká a obratná, so záberom 38cm
• Pohodlné centrálne nastavenie výšky kosenia
• Krátky čas nabíjania, iba cca 90 min.
• 40 Volt li-on akumulátor sa postará 
  o efektívnu prácu na trávnikoch s plochou 
  do 250 m²

• Typ motora: Brigs&Stratton 625 E/190
• Šírka záberu 46cm
• Centrálne nastavenie výšky kosenia 20-75mm
• Objem koša až 60l
• Hmotnosť 31,1 kg

• Profesionálna píla s magnéziovým rámom 
  a integrovanou kľukovou skriňou
•  Píla je vybavená technológiou G-FORCE 
   pre odsávanie nečistôt
•  Výkon 2,57 kW
•  Zdvihový objem 50,2 cm3
•  Hmotnosť píly iba 4,7 kg

• VRÁTANE AKUMULÁTORA A NABÍJAČKY
• Veľmi praktická, malá reťazová píla
• Lišta 10cm
• Tichá prevádzka
• Nastavenie reťaze bez použitia náradia

Neváhajte nás kontaktovať  I info@topnaradie.sk 
0948 229 400   I  0948 229 500  I  0948 229 600
SERVIS NÁRADIA A ZÁHRADNEJ TECHNIKY

NOVINKA

SUPER
CENA

299€

SUPER
CENA

528€ SUPER
CENA

299€

419 €
359€

319,90 €

249,99€
399,90 €

369,90€

459 €
399€

SUPER
CENA

149,90€

OBUVNÍCKA FIRMA V BARDEJOVE
 prijme do TPP 

ÚDRŽBÁRA STROJOV/
SPRÁVCU BUDOVY

700,- brutto + odmeny

PRACOVNÍKA OBCHODNÉ 
ÚSEKU SO ZAMERANÍM 

NA INTERNETOVÝ 
MARKETING.

znalosť cudzieho jazyka výhodou
700,- brutto + odmeny

0905 346 414
zuzana.saltra@gmail.com
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0907 164 619

V pripade zaujmu nas kontaktujte telefonicky alebo emailom 
lucia.vojtassakova@zech-sicherheitstechnik.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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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

PRENÁJOM

LEŠENIA

PONÚKAME
ZATEPĽOVACIE
PRÁCE

- MONTÁŽ
- DEMONTÁŽ
- NÁJOM
- DOVOZ  a ODVOZ

0944 704 101

AKCIOVÉ CENY
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KAMENÁRSTVO
Dosekávanie, zlátenie, farbenie písma na náhrobkoch, 

obnova , čistenie. Masívne náhrobné kamene 
hrúbka 10cm a viac. Krycie dosky hrúbka do 10cm. 

Americké náhrobky.
Výrazne nižšia cena ako bežné kamenné tabule.

0903 911 114
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PRENÁJOM BYTOV V NOVOSTAVBE

2 IZBOVÝ BYT - 3 IZBOVÝ BYT
KONTAKT: 0905 551 384
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HECHT 739
Elektrický kultivátor  
so záberom 36 cm,  
príkonom 1050 W  
a priemerom nožov 20,5 cm.

Použité ilustračné foto.  www.makos.sk

MakosPonuka platí od   27. 4. 2020  do  9. 5. 2020  alebo do vypredania zásob. 

Dlhý rad 1,  Bardejov             pon- pia: 9:00-17:00 hod., sob-ned: zatvorené

palETTE
palette Intensive color  
creme, rôzne odtiene

vEnus
antibakteriálny gél na ruky 
100 ml, j.c.: 4,990/100 ml

bony
Aviváž 1 l, 
jc.: 1,490/1 l

ElsEvE
Šampón 250 ml, 
j.c.: 0,796/100 ml

Indulona
ochranný krém na ruky  
85 ml, j.c.: 1,517/100 ml

rEal
Tekutý čistiaci krém 600 g, 
j.c.: 0,231/100 g

palmolIvE
Šampón 250 ml, 
j.c.: 0,436/100 ml

nIvEa
antiperspirant roll-on 50 ml, 
j.c.: 3,980/100ml

lEnor
Prací gél 1,1l/20 PD, 
j.c.: 0,229/1 PD

fa
Sprchovací šampón 250 ml, 
j.c.: 0,396/100 ml

dovE
antiperspirant 150 ml, 
j.c.: 1,593/100 ml

pErsIl
Prací prášok 2,925 kg/45 PD, 
j.c.: 0,177/1 PD

TafT
Lak na vlasy 250 ml, 
j.c.: 0,756/100 ml

alWays
Hygienické vložky DUO-PACK  
20 ks, j.c.: 0,094/1ks

WoolITE
Kapsule na pranie 28 ks, 
j.c.: 0,196/1 PD

syoss
Pentové tužidlo 250 ml, 
j.c.: 1,036/100 ml

Tampax
Hygienické tampóny 16 ks, 
j.c.: 0,143/1 ks

raId
prostriedok proti hmyzu  
400 ml, j.c.: 1,047/100 ml

1,99

4,99

1,49

1,99

1,29

1,39

1,09

1,99

4,59

0,99

2,39

7,99

1,89

1,89

5,49

2,59

2,29

4,19

150 ml

45 PD

250 ml

16 ks

250 ml

20 ks

28 ks1 l

250 ml 250 ml

100 ml

20 PD

250 ml

85 ml

400 ml

50 ml

600 g

109,99259,90
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HECHT 142BTS
motorový krovinorez,  
záber nožov 25,5 cm,  
záber struny až 43 cm.  
Obsah 43 cm3,  
výkon 1,25 kW,  
váha 6,8 kg

HECHT 551sx 5In1
motorová kosačka,  
objem 173cm3, výkon 6Hp, záber 51cm,  
plocha 1600m2, výška rezu 25mm - 65 mm, 55l zberný kôš

TEsComa
Panvica I-PREMIUM 26cm 

orIon
smaltové hrnce, rôzne druhy 

banQuET
mlynček na strúhanku 

anETT
8 ks sada hrncov od 2,3 l do 4 l

89,99

 od  4,49

69,0011,90

29,90
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» Kúpim motocykel: 
JAWA,CZ-125,175,250,350, 
skúter-MANET, TATRA-
N,STADION,PIONIER, prí-
vesný vozík PÁV 40-41,aj 
nepojazdné-nekomplet-
né+ ND., volať,alebo sms 
0905450533
» Kúpim Jawu CZ MZ Simson 
aj nepojazdné alebo len 
diely. 0949505827 
» Predám nové pneu na 
diskoch 165/70 r14 cena 
dohodou, t.č. 0915962704 
47 92 041 

» Kúpim pozemok alebo 
chatku v Stebnickej Hute 
0944355733 
» Dám do prenájmu 2izbo-
vý byt v BJ. Tel. 0903 602 
508

» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 

» Predám 33kg fľašu pro-
pán-bután. Tel. 0950 797 
392 
» Predám malotraktor do-
mácej výroby s predným 
náhonom, 4 ks disky na 
Fábiu. Sečkáreň s el. poho-
nom. 054/47 92 041 
» Predám drevené koryto 
40E, dvere 5E, fontánku pre 
mačku 10E, menšiu tram-
polínu 55E. 0905843694 

» Predam novy zajacnik pre 
6rodin zajacov. Cena doho-
dou. Treba vidiet. tel cislo 
0902 048 648 
» Predam jacmen 
0911376595 
» Kúpim starý traktor aj ne-
funkčný 0908363020

» Kúpim staré odznaky, vy-
znamenania, mince, hodin-
ky. 0907910755
» Predám staršie chliev-
ky cena dohodou č.tel 
0944955572 
» Kúpim hokejové kartič-
ky slovenskej extraligy 
0908876988 

»Online hodiny angličtiny. 
Tel. 0948 895 991 
»Hľadám ženu na uprato-
vanie chaty. Celoročne. Tel. 
0903 602 508 

»Ahoj hľadám milú usmie-
vavú priateľku na volné 
chvíle...mám 56 som z po... 
Vysoký štíhly farmár znam. 
Rak budem rád ak sa ozveš 
na 0944227624

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 

Občianska
riadková
inzercia

11 HOBBY A ŠPORT   

S  l  o  v  a  k  i  a   s  .  r  .  o

VEĽKÁ JESENNÁ AKCIA

HUMEX
Kpt .  Ná lepku  3 ,  Barde jov ,  
za  p reda j ňou  C ITROEN na  k ruhovom ob jazde  
Kon tak t :  054  472  25  86  -  0911  803  590
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JARNÁ AKCIA

STIHL FS 55
Krovinorez

Výkon: 0,75kW/1,0k
2 - MIX motor

Hmotnosť: 4,9Kg
V cene  popruhy

a vyžínací nôž
+ žacia hlava
AutoCut 25-2

a kryt žacej hlavy
Zadarmo

STIGA 3084H
Záhradný traktor

Motor: B&S 344cm3
Výkon: 13 HP

Prevodovka: Hydrostat
Záber: 84cm, 2 nože

HYDROSTATNOVINKA
+ mulčovacia sada

a ťažné zariadenia ZDARMA

229€
SUPER CENA 429€

SUPER CENA

STIHL MS 170
Motorová píla

Výkon: 1,2kW/1,6k
2 - MIX motor

Lišta: 30cm

179€
229€

STIGA COMBI 48 SQB

329€
399€

269€
334€

1979€
2749€

STIGA 2084
Záhradný traktor

Motor: STIGA 7050
Výkon: 11,5 HP

Prevodovka: 5vpred/1vzad
Záber: 84cm,2 nože

1549€
1959€

IHNEĎ
K ODBERU

IHNEĎ
K ODBERU

2v14v1

Rotavátor
Motor:  VARI XP 200

Výkon: 3kW/5k
Zaber: 60 - 80 cm

Šneková prevodovka

Rozšírenie na malotraktor 
(orba, vyorávanie 

zemiakov),
bubnovú kosačku

Benzínová kosačka s pojazdom
Motor: B&S 550 alebo B&S 575

Záber: 48 cm
Výkon: 2,13 kW/3,0k

Guličkové ložiská
Mulčovanie + bočné vyhadzovanie

VYROBENÉ
NA SLOVENSKU

MTD SMART 46 SPBS
Benzínová kosačka s pojazdom

Motor: B&S 450
Výkon: 1,9kW/2,6k

Mulčovanie
Bočné vyhadzovanie

Guličkové ložiská

299 €

VARI KF XP 200

STIHL RM 448 TX
Benzínová kosačka

s pojazdom
Motor: B&S 550 EX
Výkon: 2,1kW/2,9k

Záber: 46 cm
Hmotnosť: 26 Kg
Guličkové ložiská

369€
SUPER CENA

429€

AKCIOVÁ CENA

ŠTIEPANÉ PALIVOVÉ 
DREVO BUKOVÉ
tel.: 0903 710 749

PONÚKAME NA PREDAJ 
SYPANÉ PALIVOVÉ DREVO: 

štandardná dĺžka - 33 cm

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

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

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

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

kamiónové dodávky v rámci SR – 
max. objem 60 prms
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HRUBÉ STAVBY
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+421 908 658 910 DOMOV

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

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

Príklad:
RP BJ12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš 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.bardejovsko - svidnicko - stropkovsko

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0907 727 206



bj20-17_strana- 5

5
STAVBA, GASTRO

5
DOMÁCNOSŤ, GASTRO, SLUŽBY

DOMÁCNOSŤ, STAVBY, DVEREBARDEJOVSKO 5

85
_0

27
1

ŠTRK

NÁJDETE NÁS 
V AREÁLI SNAHY

ZA VÝHODNÉ CENY
S MOŽNOSŤOU DOPRAVY

Duklianska 3604, Bardejov

OTVORENÉ AJ V SOBOTU 

štrk na betonóvanie 
fr. 0/16

drvené kamenivo 
fr. 0/32, 0/63, 16/32, 32/63

zemina piesková vhodná na zásyp 
a trávnik, tmavá zemina do záhonov 
a záhradky

dunajský štrk, kamenná kôra, drvené 
kamenivo travertín, biely štrk 
a iné kamenivo rôzneho druhu

PIESOK
KAMENIVO

ZEMINA

OKRASNÉ 
KAMENIVO

fr. 0/1, 0/2 a 0/4 
poterový, 
piesok zásypový

0904 555 479

61
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Kamenárstvo
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4žulové hroby každého druhu 0907 451 324

10 ročná záruka na HROB

AKCIA NA JEDNOHROB

890 EUR

využite výhodné C E N Y

Vykopávanie hrobiek + panely aj SO-NE, 
Vypísovanie a dopísovanie 

písmen každého druhu,  
Dvíhanie a oprava starých hrobov + brúsenie.

Otváranie, výkop, spúšťanie rakvy, 
ozdobenie + zatváranie hrobu

PRI OBJEDNANÍ HROBU:
ZDARMA 

predajni (PRÍĎTE SA POZRIEŤ)

448€

537 €

629 €
769 €

670 €

1
MONTÁŽ

D
eň

FORMA FINANCOVANIA:

Dvere cena: 448€

záloha 226€

1. splátka: 111€

2. splátka: 111€

BEZ NAVÝŠENIA!

 

UNIVERZAL

BD2 MASTER 56 KR
AKUSTICKÉ DVERE

Podľa normy EN 1627:2012
BD2 OPTIMUM

Všetky typy dverí sú vystavené na našej

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

TERAZ BETONÁŽ ZÁRUBNE
BEZPEČNOSTNEJ TRIEDY 2 a 3

V HODNOTE 60 €
ZDARMA

AKCIA platí do 15.  05. 2020

- 2x 3bodový zámok

- 10

Podľa normy EN 1627:2012

0

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

OCHRÁŇTE SVOJ DOMOV!

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

 AKCIA

61
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-10%
TERAZwww.lesenie.net

lešenie  a doplnky
kull.sro@gmail.com - 0905 594 814

61
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-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL

61
_0

08
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030 ROKOV NA TRHU

390 EUR
1090 EUR

ZLATÉ PÍSMO, MONTÁŽ, 
LAMPÁŠ, VÁZA - NEREZ.

DOVOZ ZDARMA DO 100 KM.

MIMORIADNÉ
ZĽAVY !!!

85
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STROJOVÉ OMIETKY
a POTERY
DOMY NA KĽÚČ
Mail: info@ms-housing.sk

Tel.: 0948 328 900 
        0907 510 583
www.ms-housing.sk NAŠE PRÁCE NA FB:

MS - HOUSING

85
_0
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  Teraz   
 výhodne

Sety VELUX
100 % kontrola nad teplom a svetlom

Strešné okná 

LEGNO TRADE
Dukelská 837/134
08701 Giraltovce

85
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1
46

4
3

9
3

7
4

86
94

21

9
1

37
18

4
2

98
16

S

U

D

O

K

U

71
59

96
146

93
8

7

7
1

43
6

54
783

15
8S

U

D

O

K

U

INZERUJTE U NAS 
0905 719 137 - 0907 727 206



bj20-17_strana- 7

61
_0

12
9

STAVBA, DOMÁCNOSŤ, OKNÁ, DVERE, BRÁNYBARDEJOVSKO 7

FRÉZOVANIE a
VLOŽKOVANIE

99
-0

01
4-

1

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

Erimont s.r.o., Lučivná 315
 0905 279 418, Michal Hudáč

www.kominar-poprad.sk
www.kominyfrezovanie.sk

0905 279 418
obhliadka ZDARMA

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

KOMÍNOV

61
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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

Predám
3 izbový byt 
s balkónom, 2. pos.
výmera 72 m²
na ulici J. Grešáka
v Bardejove
85000€
0917 988 921

99
-0
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PEKNÁ STRECHA
OPRAVY
VÝMENA
NÁTERY 
STRIECH

lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631

1 tona - 170 €
10 kg - 1,90 €

PREDAJ DREVENÝCH 
BRIKIET RUF

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

61
_0
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PONÚKAME:
- stavby rodinných domov
- zhotovenie stropných dosiek
- prenájom debnenia
- prenájom lešenia
- tesárske práce
- murárske práce
- betonárske práce
- viazanie železa
- prenájom veľkoobjemových 
   kontajnerov

kontakt: 
0950 890 072

61
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Miroslav Hoclár - KAMENÁRSTVO
Nový sad 15, Bardejov - 0903 943 457, 0903 366 309

NAŠA FIRMA NAĎALEJ PRIJÍMA OBJEDNÁVKY 
A VYKONÁVA VŠETKY KAMENÁRSKE PRÁCE

Ponúkame stretnutie na vopred dohodnutom mieste.
Objednávky realizujeme v súlade s dodržiavaním  
hygienických opatrení podľa nariadenia vlády SR.

V prípade záujmu o naše služby nás kontaktujte telefonicky,
alebo osobne v objednávacej kancelárii.

U NÁS UŠETRÍTE, ALE NA KVALITE NESTRATÍTE

85
_0
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6

NÁTERY STRIECH
vybrúsenie  I  základný náter
vrchný náter  I  ceny od 4,- €/m2
Kontakt: 0915 926 755

61
_0
00
7

xx20_17_KOVALIC_TYP7_natery_striech.indd   1 22.4.20   8:31

M-BEJ
VEDENIE 
ÚČTOVNÍCTVA
daňové priznania

0948 633 613

61
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NAŠE REFERENCIE
PRÁCA, ZA KTORÚ SA NEHANBÍME

Komunitné Centrum / Krompachy

Rodinný dom / Košice Zimná záhrada / Bardejov Zubná ambulancia / Michalovce

Chata / Podbanské Materská škola  / Michalovce
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OFICIÁLNI  PARTNERI  EASTCUP 2020

HNIEZDNE
BARDEJOV

LEVOČA

MNÍŠEK nad HNILCOM
SPIŠSKÉ VLACHY

85
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PREDAJ 
  KVALITNÉHO 
  SUCHÉHO        
  PALIVOVÉHO RUČNE 
  SKLADANÉHO
  DREVA 

BUK, BREZA
Rozmery: 33 , 50 cm 
Rozmer palety: 1,7 x 1 m 
priestorového dreva

Tel.: 0910 456 070
Tel.: 0948 428 208

Kacvinského 1238/14, 085 01, Bardejov
KUNDREX STAVEBNINY

85
_0
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DONÁŠKA JEDLA
V EKO OBALOCH

OBJEDNÁVKY: 054 472 77 77
KOMPLETNÉ MENU NA NAŠOM FB:  ŠUHAJÍCI BISTRO

85
_0
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Aj spomienky nás učia

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Naozaj som to nemal rád. Kopať a oko-
pávať záhradu, obrábať záhony so ze-
leninou, nosiť vodu, zalievať. Roboty 
na celú jar. Moja nebohá stará mama 
to zvládala. Aj sama. Pretože – záhra-
da musela byť. A keď sa varilo, nešla 
do supermarketu, ale za stodolu, s 
nožom v ruke a vybrala si čo bolo tre-
ba. Dopestovala si všetko. Zeleninu, 
ovocie, bylinky, aj niektoré koreniny. 
A nielen pre seba, ale pre celý dom a 
často aj pre menej pracovité susedy, 
ktoré v nedeľu o desiatej dobehli so 
slovami „Beta, nemáš pórek?“ Alebo, 
„Beta, nemáš patruželu?“ Stará mama 
Betka vždy mala, aj na rozdávanie.

Pritom nemala žiadnu farmu, ani skle-
níky, iba pôdu, ruky a silu. A aj tej pôdy 
jej stačilo pomenej. V horúcom lete si 
išla ruky vyťahať, čo nosila vodu spredu 
zo studne. Bojovala proti krtkom, ručne 
zbierala mandelinku zo zemiakov a stí-
hala aj domácnosť a v mladších časoch aj 
prácu na družstve.

Dnes kosíme trávniky a po mrkvu 
utekáme autom do supermarketu. Jablká, 
slivky a višne patria medzi najdrahšie 
ovocie, hrušky sú luxus. Samozrejme, z 
dovozu. Domácich niet. Kupujeme lacné 
citrusy a ešte lacnejšie banány a v lekár-
ňach umelé chemicky vyrábané vitamí-

ny. Zemiaky z obchodnej siete v komore 
začnú hniť po týždni, zemiaky zo záhrady 
vydržali v pivnici do mája nasledujúceho 
roku.

A my hnijeme v radoch počas čakania 
na voľný košík alebo možnosť vstupu do 
obchodu. 

Dnes sa tomu vzletne hovorí potra-
vinová bezpečnosť. V skutočnosti na 
Slovensku skôr nebezpečnosť. Stačí, aby 
kdesi uviazlo pár kamiónov a ani tú mrk-
vu do polievky nemáme. Čosi sa stane a 
vrhneme sa na obchody ako vyhladovaná 
svorka vlkov. Už nevieme žiť tak, aby sme 
využili všetky možnosti, ktoré nám okol-
nosti priam vnucujú.

Veď malú záhradku môžeme mať aj 
na balkóne, ale o tom až niekedy nabudú-
ce. Ja iba že až teraz vidno, ako je dobré 
zachovávať si zvyky starých rodičov, ako 
je dobré nebáť sa práce so zemou a ako 
je dobré zvýšiť vlastnú potra-
vinovú bezpečnosť aspoň 
čiastočným samozásobiteľ-
stvom.

Začína sa sezóna, ešte 
je čas. A tento rok aj čas 
najvyšší!

Nech sa vám 
darí

Sociálna poisťovňa informuje za-
mestnávateľov a SZČO o platení po-
istného za mesiac marec aj priamo, 
prostredníctvom SMS a e-mailu. Do-
teraz rozoslala okolo 500 tisíc mai-
lov a sms správ všetkým subjektom, 
ktoré majú v Sociálnej poisťovni 
nahlásené aktuálne kontakty. Žia-
dosti sa začínajú prijímať prostred-
níctvom elektronického formulára. 

Základnou podmienkou odkla-
du poistného je pokles čistého obratu 
alebo príjmu z podnikania a inej sa-
mostatnej zárobkovej činnosti o 40 per-
cent a viac. 

Nárok na odklad platenia odvodov 
si už teraz môžu podnikatelia uplat-
ňovať vyplnením a odoslaním elektro-
nického formulára, ktorý na tento účel 
pripravila Sociálna poisťovňa a zverej-
nený je na jej webovej stránke tu: Čest-
né vyhlásenie.

Pre získanie rýchlejšej spätnej 
väzby formou notifikácie o zapracova-
ní požiadavky je vhodné uprednostniť 
webovú verziu formuláru a jeho elek-
tronické odoslanie.

Ak niekto nedisponuje prístupom 
k internetu, je možné využiť aj listinnú 
podobu formuláru. Po vyplnení a pod-
písaní ho treba zaslať poštou na adresu 
príslušnej pobočky Sociálnej poisťov-
ne, prípadne doručiť do schránky v jej 
priestoroch.

Spôsob určenia poklesu čistého 

obratu a poklesu príjmov z podnikania 
a inej samostatnej zárobkovej činnosti 
je určený nariadením vlády Slovenskej 
republiky č. 76/2020 Z. z. z 9. apríla 
2020 o spôsobe určenia poklesu čistého 
obratu a príjmov z podnikania a z inej 
samostatnej zárobkovej činnosti.

Sociálna poisťovňa zároveň upo-
zorňuje, že čestné vyhlásenia na účely 
odpustenia povinnosti platiť poistné 
na sociálne poistenie za apríl 2020 
môže prijímať až po splnení nasledu-
júcich podmienok-musí to schváliť 
parlament, podpísať prezidentka SR a 
uverejniť Zbierka zákonov SR. Splnenie 
všetkých týchto náležitostí je možné 
očakávať v týchto dňoch a až po splne-
ní týchto náležitostí zákon nadobudne 
platnosť a účinnosť.

Hneď ako sa tak stane, Sociálna 
poisťovňa oznámi odvádzateľom po-
istného všetky potrebné skutočnosti 
a spôsob, akým bude potrebné doku-
menty prijímať.

Sociálna poisťovňa operatívne

» SP

27. apríla 2014 
uskutočnila sa kanonizácia pápežov Jána XXIII. a Jána Pavla II.

Výročia a udalosti
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AKCIA trvá od 26. 4. 2020
do 3. 5. 2020 alebo 

do vypredania zásob!!!

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

Janovce 61, Hervartov 84, Sveržov85, Gaboltov 85, 

85
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0,88€

PILSNER
URQELL

CHIRURGICKÉ RÚŠKA
1 ks. Ochranná trieda FFP2 
(N95) 95 až 99 % účinnosť 
antibakteriálnej filtrácie 
certifikovaný produkt

1,50€/ks

12,99€

BURBEGEL
1L, 80% etanol, 
Univerzálny 
dezinfekčný 
prostriedok6,99€

ANTIVIR
0,2 L, 70%, 
dezinfekčný
prostriedok

Fotky su len ilustračné

SABINÁČIK
2 DRUHY
80 g,  

0,39€

0,55€

TAVENÝ SYR 
SABINA
100g, TAVENÝ SYR, 
SABI

0,33€

KRÚPY Č.7
500g, JAČMENNÉ

9,99€

KARPATSKÉ
BRANDY
0,7L, 36%,
ORIGINÁL

9,99€

ABSOLUT  VODKA
0,7 L, 40%, 
ABSOLUT RUBY RED
0,7 L, 40%

5,99€

VÍNO OSTROŽOVIČ
MUŠKÁT ŽLTÝ - 12,5%
CABERNET SAUVIGNON - 10,5%
FURMINT - 10,5%
0,75 L 5,99€

BOROVIČKA
KONIFERIUM
0,7 L, 37,5 %

5,99€

POPRADSKÁ
KÁVA
500 g 

1,11€

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

TRADIČNÉ MASLO
125 g, 

0,77€0,33€

PLNENÉ OVOCNÉ
CUKRÍKY ABC
100g, ORIGINAL

1,99€

VAJÍČKA ‘‘M’’
15 ks, FAMI DUBIE

MICHALOVSKÁ 
TEHLA, 100 g,

0,59€

Úrad verejného zdravotníctva vydal s 
účinnosťou od 20. apríla nové karan-
ténne opatrenia, zamerané na pre-
venciu šírenia epidémie.

Všetky osoby, ktoré prídu zo zahrani-
čia, pôjdu do povinnej štátnej karantény. 
Výnimky platia pre niektoré skupiny – 
napríklad tehotné ženy, osoby nad 75 ro-
kov, osoby s vážnymi zdravotnými prob-
lémami, „pendleri“, vodiči a posádky 
nákladnej dopravy s cieľom zásobovať 
SR a podobne. 

Všetkým osobám, ktoré od 20. aprí-
la 2020 od 7.00 hod. vstupujú na územie 
Slovenskej republiky, sa nariaďuje izolá-
cia v zariadeniach určených štátom na 
dobu nevyhnutnú na vykonanie labora-
tórnej diagnostiky ochorenia COVID-19 
a následne po zistení negatívneho vý-
sledku sa tejto osobe nariaďuje domáca 
izolácia v celkovej súhrnnej dobe 14 dní. 
Po dobu domácej izolácie podľa predchá-
dzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám 
žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.

Všetkým osobám, ktoré od 20. aprí-
la 2020 od 7.00 hod. vstupujú na územie 
Slovenskej republiky sa nariaďuje, aby 
bezprostredne po návrate do Slovenskej 
republiky oznámili túto skutočnosť a to 
telefonicky alebo elektronicky poskyto-

vateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý 
poskytuje zdravotnú starostlivosť v špe-
cializačnom odbore všeobecné lekár-
stvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu 
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti 
alebo poskytovateľovi zdravotnej sta-
rostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú 
starostlivosť v špecializačnom odbore 
pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvo-
renú dohodu o poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti. Osoby, ktoré nemajú na 
území Slovenskej republiky uzatvore-
nú takúto dohodu sú povinné oznámiť 
umiestnenie do izolácie miestne prísluš-
nému lekárovi samosprávneho kraja. 

Všetkým poskytovateľom zdravot-
nej starostlivosti, ktorí poskytujú zdra-
votnú starostlivosť v špecializačnom od-
bore všeobecné lekárstvo alebo pediatria 
sa nariaďuje, aby všetkým osobám, ktoré 
v období od 20. apríla 2020 od 7.00 hod. 
vstúpili na územie Slovenskej republiky, 
vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v 
spoločnej domácnosti, vystavili PN z dô-
vodu karantény pre COVID-19.

Opatrenie sa nevzťahuje na osoby, 
ktoré sú v ňom uvedené ako výnimky. 
Ich presná špecifikácia je na webovej 
stránke Úradu verejného zdravotníctva 
SR.

Nové karanténne nariadenia

» Zdroj: ÚVZ SR

Vláda predstavila občanom postup-
nosť krokov pri otváraní ekonomiky.

Ak sa situácia bude po stránke prie-
merného prírastku nakazených ob-
čanov vyvíjať dobre, to znamená, že v 
priemere nepribudne denne viac ako 
100 nákaz, bude sa pokračovať podľa 
plánu v tabuľke.

Ak počet infikovaných občanov 
prekročí denný priemer 150, uzavrie 
sa to, čo bolo otvorené v predchádzajú-
com kroku.

Ak bude počet infikovaných nad 
200, možno podľa vysvetlenia očaká-
vať úplné uzavretie všetkého – okrem 
lekární, potravín a drogérií.

Otváranie ekonomiky

» red

29. apríla 1945 
americká armáda oslobodila koncentračný tábor Dachau.

Výročia a udalosti28. apríla 1950 
sa v Československu odohrala akcia P – likvidácia gréckokatolíckej 
cirkvi.

Výročia a udalosti
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Koronaman VYHODNOCUJE SÚŤAŽ 
Pred necelým mesiacom sme vyzvali podnikateľov, ktorí sa nevzdávali a bojujú 
s epidémiou korony aj ekonomicky, aby nám dali vedieť svoje nápady.

Dezinfekcia vozidiel ultrazvukom, 
Design Technology, Poprad  
Veríme, že podporou tohto projektu pomôžeme nielen 
jednej fi rme, ale cez podporu zdravia a udržateľnosti 
biznisu aj viacerých podnikateľov.

Študijné centrum BASIC, Senec  
Zákaz osobného stretávania veľa biznisov doslova vy-
pol. V prípade prechodu na online vzdelávanie  a kon-
zultácie je to naopak cesta, ako osloviť nových zákaz-
níkov aj z oblastí, kde ste doteraz nepôsobili. Veríme, že 
podpora pre senecké študijné centrum bude príkladom 
a inšpiráciou aj pre ďalších.

Spoločenská hra Kalórie,
Dom srdca Martin  
Obmedzenie pohybu sa prejavilo u viacerých na váhe 
a sekundárne aj na zdraví. Preto podporíme pro-
jekt, ktorý má nielen podnikateľský, ale aj zdravotný 
rozmer.

Predajne konceptu Farmfoods, 
AGROTRADE GROUP Rožňava
Značku a projekt Farmfoods vytvorili slovenskí 
farmári, ktorých podporíme pri ich snahe dostať do 
povedomia špičkové slovenské potraviny, vyrábané 
bez konzervantov a „éčok“, ktorých sú priemyselne 

vyrábané potraviny plné. Pre všetkých, čo sú kvô-
li vírusu doma a varia sebe aj deťom - nech jedia 
zdravé potraviny.

Potulný kováč Ladislav Gulyas, 
Sládkovičovo 
Zrušenie festivalov, jarmokov a ostatných vere-
jných podujatí, ale aj zatvorenie škôl zrušilo šancu 
na   prezentáciu viacerým remeselníkom. Umelecký 
kováč aktívne hľadá spôsoby, ako dostať jeho remes-
lo k ľuďom aj v dobe pandémie a keďže to bude 
príklad aj mnohých ostatných, radi ho v tom pod-
poríme.

Sľúbili sme vybrať:

5 projektov 5 000 EUR
KTORÉ PODPORÍME

INZERCIOU 
V HODNOTE

Dostali sme viac podnetov ako sme čakali a tak nám výber trval dlhšie. Odhodlanie a presvedčenie malých a stredných podnikateľov, ktoré 
obsahovali tieto projekty, bolo veľmi motivačné. Podporu si zaslúžil každý jeden. Napokon sme však vybrali 5 projektov, ktorým sa budeme 
venovať. Snažili sme sa zostaviť pestrý mix, ktorý obsahuje rôzne činnosti. Sú to tieto:

Chýba vám doma chlebík a nemá-
te práve chuť naháňať sa v týchto 
dňoch po obchodoch? Tak sa in-
špirujte našimi dvoma odskúša-
nými receptami a upečte si chutný 
chlieb doma. Okrem základných 
surovín budete potrebovať len 
štipku odhodlania a trošku trpezli-
vosti. Odmenou vám bude voňavá  
dobrota.

Chlebík z jogurtu
Suroviny: 450g hladkej špaldovej 

múky alebo hladkej bielej múky, 1ČL 
soli, 1ČL cukru - môže byť aj trstinový, 
1ČL sódy bikarbóny, 500 ml hustého bie-
leho jogurtu, rôzne semienka – hodia sa 
ľanové, slnečnicové ale pridať môžete aj 
lyžicu či dve ovsených vločiek

Postup: Do misky vložíme preosia-
tu múku, cukor, soľ a sódu bikarbónu, 
pridáme semienka podľa chuti. Všetko 
spolu premiešame.

Potom pridáme biely neochutený jo-
gurt a opäť všetko spolu jemne premie-
šame polievkovou lyžicou. V žiadnom 
prípade cesto nemiesime.

Po pár minútach nám vznikne hlad-
ké, polomäkké, lesklé cesto, ktoré ešte 
v miske len jemne vytvarujeme do tvaru 
guľatého bochníka. Bochník pomúče-
nými rukami prenesiem do ohňovzdor-

nej sklenej misky vystlanej papierom na 
pečenie. Vrch cesta jemne rukou uhla-
díme a môžeme posypať trochou múky.

Ohňovzdornú misu vložíme do rúry, 
nastavíme teplotu na 190 stupňov Celzia 
a pečieme 50 minút. Upečený chlebík 
necháme na mriežke vychladnúť.

Náš tip: Ak do cesta pridáte o lyžičku 
(čajovú) či dve cukru viac a semiačka 
nahradíte napríklad sušeným ovocím, 
vznikne vám chutný bochník chuťou 
podobný vianočke. Skvelý je aj bez su-
šeného ovocia, podávaný s obľúbeným 
džemom.

Klasický kysnutý chlieb
Suroviny: - rozpis na dva bochníky
1 kg hladkej múky, 300 ml vlažnej 

vody, 1PL cukru, 1 kocka čerstvého drož-
dia (42 g) alebo dva sáčky sušeného 
droždia, 2PL soli, 1ČL celej rasce, 1dcl 
oleja

Postup: Z vlažnej vody, cukru a drož-
dia pripravíme kvások. Odložíme ho na 
15 minút na teplé miesto.

Potom vložíme do misy preosiatu 
múku, soľ, rascu, olej a kvások. Vymie-
sime cesto, ktoré sa musí odlepovať od 
misky. Vypracované cesto preložíme na 
dosku, rozdelíme ho na dve časti a ne-
cháme ho kysnúť asi 40 minút, najlep-

šie na teplom mieste.
Pripravíme si formy – my sme použi-

li dve formy na biskupský chlebík. Obe 
formy celé poriadne vymažeme olejom.

Cesto opäť premiesime, potom vloží-
me do pripravených foriem a necháme 
ešte podkysnúť.

Pripravíme si plech a vyložíme ho 
papierom na pečenie. Každý bochník 
vyklopíme z formy najskôr na ruku a 

následne preklopíme na plech tak, aby 
to čo bolo vo forme na vrchu, bolo na 
vrchu aj na plechu.

Oba bochníky potrieme studenou 
vodou a nožom do nich urobíme zárezy.

Chlieb pečieme v rúre vyhriatej na 
180 - 190 stupňov Celzia približne 35 mi-
nút. Upečený chlieb necháme na mriež-
ke vychladnúť.

TEXT A FOTO: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Prinášame osvedčené recepty na domáci chlieb

Upečte si voňavý chlieb doma

receptNajčítanejšie regionálne noviny

Takto vyzerá po upečení chlebík z jogurtu v reze.
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spo¾ahlivých a šikovných ¾udí
do našich montážnych skupín,
ktoré cestujú po celom svete.

Životopis zasielajte na klaudia@playinstallation.com   0911 380 103

Zaskolenie priamo na pracovisku platené.

Anglický jazyk a vodicský preukaz výhodou, práca na zivnosť.

Cesta a ubytovanie sú hradené firmou.

ˇ

ˇ

ˇ

Firma SPI GLOBAL PLAY s.r.o. je jednotkou
na celosvetovom trhu v dodávaní a montázi interiérových

detských ihrísk a interiérových trampolínových centier.
ˇ

Nájdete nás na        playinstallation.com a SPI Global Play Ltd        
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
• Ručný pracovník, KOSEC / PILČÍK  - 580 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie 

• VODIČ "C" -  805 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie  
Základná zložka mzdy 

+ príplatky a ODMENY 

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ 

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

Letná údržba ciest a komunikácií v BA 

• VODIČ "B", "T" - 700 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie 
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Ponúkame 
práce pre 

Dopravu a ubytovanie 
hradí firma 0908 985 306

TESÁROV
Plat od 1300 € - 1500 € 

v čistom.  Práca v ČR.

WWW.REGIONPRESS.SK

ZVÝŠTE SI
KÚPNU

SILU
INZERCIOU 

0905 719 137

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0907 727 206

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 719 137
lazurova@regionpress.sk geci@regionpress.sk

Moje rúško chráni teba,
tvoje rúško chráni Mňa.

#zostaNdoma
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„Rizikom je, že nás postihne ešte 
horší vírus – vírus ľahostajného ego-
izmu“, upozornil pápež František 
v Nedeľu Božieho milosrdenstva. 
„Milosrdenstvo neopúšťa toho, kto 
zostáva pozadu,“ zdôraznil Svätý 
Otec. 

V Nedeľu Božieho milosrdenstva 
19. apríla slávil pápež František svätú 
omšu v rímskej Svätyni Božieho milo-
srdenstva neďaleko Vatikánu. Na rov-
nakom mieste celebroval pred 25 rokmi 
pápež sv. Ján Pavol II., ktorý neskôr v 
roku 2000 ustanovil sviatok Božieho 
milosrdenstva na termín Druhej veľko-
nočnej nedele.

Pápež slávil omšu bez prístupu 
verejnosti, len za účasti niekoľkých re-
hoľníčok z Kongregácie sestier milosrd-
ného Ježiša, ktoré sa starajú o pútnickú 
svätyňu. 

„Minulú nedeľu sme slávili zmŕt-
vychvstanie Učiteľa, dnes sme svedkami 
zmŕtvychvstania jeho učeníka,“ začal 
homíliu pápež František. Poukázal 
na to, ako Pán čakal na oneskorené-
ho apoštola Tomáša, ktorý nakoniec 
„predchádza ostatných učeníkov: neve-
rí len v zmŕtvychvstanie, ale aj v bezhra-
ničnú lásku Boha“.

Svätý Otec sa v závere homílie po-
zrel na konkrétnu výzvu k milosrden-
stvu, pred ktorou stojí ľudstvo dnešnej 
doby, poznačenej krízou pandémie:

„Teraz, zatiaľ čo myslíme na jedno 

pomalé a namáhavé zotavovanie sa z 
pandémie, vkráda sa práve toto nebez-
pečenstvo: zabudnúť na toho, kto zostal 
pozadu. Rizikom je, že nás postihne ešte 
horší vírus – vírus ľahostajného egoiz-
mu. Prenáša sa počínajúc ideou, že ži-
vot sa zlepšuje, ak je lepšie mne, že bude 
dobre, ak bude dobre mne. Začína sa to 
tu a dôjde to k selektovaniu osôb, k vyra-
ďovaniu chudobných, k obetovaniu toho, 
kto je pozadu, na oltári pokroku.“

„Nemyslime len na naše záujmy, na 
záujmy jednej časti. Berme túto skúšku 
ako príležitosť pripraviť zajtrajšok všet-
kých. Bez vyraďovania kohokoľvek. Pre-
tože bez vízie celku nebude budúcnosti 
pre nikoho.“ varoval pápež František.

Neopusťme toho, kto zostal vzadu

» Zdroj: Vatikánske správy

Nehrá sa futbal ani hokej. Ľudia 
nemôžu radiť trénerom a hráčom. 
Tak riešia koronavírus. Tisíce “ex-
pertov” diskutujú v médiách aká 
stratégia boja s vírusom je najlep-
šia. 

Mnohí analytici, kritici a experti 
akoby si nevšimli, že vo svete zúri 
pandémia a zomierajú tisíce ľudí. 
Jeden vševedko nedávno napísal, že 
jediná reálna alternatíva je, že sa bu-
deme musieť zmieriť s istým počtom 
ľudských obetí padlých na oltár hos-
podárskej záchrany. 

Pán novinár, choďte do prvej 
línie, a padnite za hospodársku zá-
chranu. Čo to je? Návrat do pôvodné-
ho stavu? Nechápete, že tento svet a 
spôsob nášho života a  hospodárenia 
musíme zásadne zmeniť?  Nikto dnes 
nevie, aké sú správne kroky proti ví-
rusu. Je to čierna labuť, nepoznaná, 
neočakávaná a s nepredvídateľný-
mi následkami. To, čo sa nám jeden 
deň javí ako dobré, sa môže ukázať 
nesprávne. Nečakajme jasnú a pre-
myslenú stratégiu. Je to experimen-
tovanie. 

Zažívam zázraky uzdravenia 
ľudí, ktorí k nám do Dobrého pastiera 
prichádzajú z ulice. Viete prečo? Lebo 
existuje kňaz, ktorý ich prijme takých 
akí sú, hľadá na nich niečo dobré a 
dáva im šancu to rozvinúť. Hľadať 
chyby na druhých robí niekedy dob-

re nám. Objavovať v druhých ľuďoch 
talenty a pomáhať ich rozvíjať, robí 
dobré tomuto svetu. 

Máme na výber - rozvíjať nega-
tivizmus alebo pomáhať dobru. Na 
úradoch v štáte je dnes veľa spolupra-
covníkov mafiánov, nášľapných mín, 
časovaných bômb a sabotáží. Zlodeji 
by sa radi vrátili. Buďme citliví, roz-
vážni a trpezliví.

Prestaňme preto hysterčiť, viesť 
kaviarenské reči a sústreďme sa na 
spoločné ciele. Máme šancu zachrá-
niť veľa životov, vyčistiť krajinu od 
veľkých zlodejov a vrátiť kľúče od 
našej ekonomiky na Slovensko - keď 
sa zameriame na domácich podnika-
teľov a inovátorov a začneme merať 
hrubý národný produkt. 

Keď opustíme preteky v raste 
spotreby a výroby. 

Keď začneme jeden na druhom 
hľadať to dobré. Musíme sa na svet 
po koronavíruse začat pozerať z úpl-
ne inej perspektívy. Milton Friedman 
kedysi povedal, že 
iba kríza prináša 
skutočnú zmenu, 
keď sa nemožné 
stáva nevyhnut-
ným. Máme šancu, 
aj napriek korono-
vým exper-
tom.

Koronoví experti

» Ján Košturiak
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        www.habj.edupage.org        054/488 51 26        e-mail: skola@habj.sk

Hotelová akadémia Jána Andraščíka
Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov

V školskom roku 2020/2021 ponúka:

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu si prihlášky na štúdium môžete vyžiadať prostredníctvom 
e-mailu na adrese: skola@habj.sk, v ktorom Vám  poskytneme informácie o spôsobe podania prihlášky. 

ŠTÚDIUM JE BEZPLATNÉ!  TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY: DO 29. MÁJA 2020

Dĺžka štúdia:  2 roky
Forma štúdia: externá 
Podmienky prijatia: bez prijímacích skúšok

ŠTÚDIUM
pre získanie alebo doplnenie

stredného odborného vzdelania

V UČEBNOM ODBORE 6445 H KUCHÁR
Dĺžka štúdia: 1 až 3 roky 

(podľa dosiahnutého najvyššieho vzdelania)
Forma štúdia: externá/denná 

Podmienky prijatia: bez prijímacích skúšok
Absolvent získa vysvedčenie o záverečnej skúške 

a výučný list v odbore kuchár

POMATURITNÉ ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM
pre absolventov stredných a vysokých škôl 

ekonomického zamerania
   v študijnom odbore 6332 Q daňové služby

Absolvent získa absolventský diplom 
s právom používať titul „diplomovaný 
špecialista“ („DiS“)
Uplatnenie absolventov v špecializácii  spracovania 
účtovníctva a daní

Hoci balkón či terasu zvyčajne vní-
mame ako priestor slúžiaci na relax, 
nemusí byť len miestom okrasných 
rastlín či kvitnúcich kvetov. Ak túžite 
po vlastnej úrode zeleniny či byliniek, 
je najvyšší čas pustiť sa do práce. Aj 
balkón či terasa vám na túto činnosť 
celkom postačí.

O benefitoch doma vypestovanej čerstvej 
zeleniny isto niet pochýb a bylinky nie-
len spestria náš jedálniček ale aj prospejú 
nášmu zdraviu a dodajú výbornú chuť na-
šim pokrmom.

Budete potrebovať
-kvetináče, kontajnery, hranty, prípadne 
debničky - ak nájdete doma nejaké staršie, 
ktoré ste predtým používali, najskôr ich dob-
re umyte v horúcej vode,
-zeminu – teda výsevový substrát,
-semená prípadne priesady byliniek a zele-

niny – o ich výbere sa poraďte v obchodoch 
pre záhradkárov, jestvujú aj odrody vhodné 
práve na pestovanie v kvetináči, respektíve 
balkónové odrody,
-záhradnícke náradie,
-rukavice,
-krhlu na polievanie – so sitkom

Týmto bylinkám 
a zelenine sa bude dariť

Na priamy výsev do kvetináčov sa hodí 
pažítka, žerucha, bazalka, mäta, tymian aj 
kôpor. Zo zakúpených sadeníc sú  na pesto-
vanie na balkóne či terase vhodné rozmarín, 
oregano, majorán či šalvia. Zo zeleniny by 
ste mohli uspieť v pestovaní reďkoviek, ci-
buľky, šalátov, paradajok, fazule, hrachu, 
baklažánu, paprík, uhoriek, tekvíc či cukety. 
Miesto vyhraďte aj pre jahody.

Takto sa to podarí
Na pestovanie byliniek v kvetináči zvoľte 

slnečné miesto, pažítke a žeruche sa bude 
dariť aj v polotieni. Miesto pre zeleninu zvoľ-
te podľa odporúčaní pre jednotlivé druhy.

Výsev zo semiačok:
Pri výseve byliniek zo semiačok najskôr 

naplňte kvetináče zeminou, následne na jej 
povrch nasypte semená, tie prekryte tenšou 
vrstvou zeminy. V prípade výsevu zeleniny 
si motyčkou naznačte riadky, vložte do nich 
semiačka, riadky zahrňte zeminou a jemne 

povrch pritlačte – potrebnú vzájomnú vzdia-
lenosť riadkov a semiačok si prečítajte na oba-
le, v ktorom ste semiačka zakúpili. Na záver 
všetko dôkladne pokropte vodou – nepouží-
vajte pritom silný prúd vody, ten by semiačka 
vyplavil – použiť môžete krhlu so sitkom.

Výsadba sadeníc:
Kontajnery či debničky naplňte zeminou. 

Vyznačte si miesta, kam budete jednotlivé 
rastliny vysádzať. Dbajte pritom na to, aby 
ste dodržali ich odporúčanú vzdialenosť od 
seba, inak by nemali po čase kam rásť. Prie-
sady zeleniny vysádzajte do takej hĺbky, v 
akej boli predpestované. Sú však aj rastliny, 

ktoré požadujú hlbšiu výsadbu, ide najmä 
o pór, paradajky, či uhorky. Plazivým rastli-
nám, akými sú napríklad hrach či fazuľa je 
potrebné ešte pred výsadbou vytvoriť oporu 
- napríklad zo sieťoviny, pletiva či drevených 
doštičiek, ktoré môžete pripevniť vertikálne 
na stenu balkóna či terasy. Takto, teda vo 
zvislej polohe, môžete pestovať aj uhorky a 
cukety. Pod nimi tak získate priestor naprí-
klad pre kríčkovú fazuľku. Myslite tiež na 
to, že aj paradajky budú časom potrebovať 
vhodnú oporu ku ktorej ich priviažete – v ob-
chodoch pre záhradkárov ponúkajú na tento 
účel rôzne tyče či špirály.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

ilustračné foto                                                                             autor JillWellington pixabay

záhrada Najčítanejšie regionálne noviny

Náš tip: 
Z drevených varešiek či paličiek od 
nanukov si vyrobte menovky. Ak radi 
tvoríte, môžete si ich pomaľovať prí-
padne vyzdobiť obrúskovou techni-
kou. Keď sú hotové, na každú napíšte 
názov jednej z byliniek či zeleniny a 
zastoknite do príslušného kvetináča 
alebo políčka v debničke či kontajneri.

Pustite sa do pestovania voňavých byliniek aj zdravej zeleniny 

Zakladáme záhradku na balkóne či terase
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kompletné riešenie
“na kľúč”

990 €
s montážou a DPH 

 3. bezpečnostná trieda
 oceľová konštrukcia a vystuženia
 17 istiacich bezpečnostných bodov
 protihluk 36 až 40 decibelov
 záruka na mechanizmus 72 mesiacov
 dvojité tesnenie ako štandard
 záručný a pozáručný servis

Masarykova 16, 080 01 Prešov  I  0905 597 181  I  0907 293 570
WWW.SHERLOCK-PRESOV.SK

Blaško - FaP
BEZPEČNOSTNÉ DVERE

0908 084 340

ZREALIZUJEME 

VAŠE SNY O BÝVANÍ
elektrikárske, stavebné, vodárenske práce
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

oblastné zastúpenie pre východný región

0918 973 129  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 30. 4. 2020. 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

Platobný rozkaz je rozhodnutie súdu 
o  povinnosti žalovaného zaplatiť ža-
lobcovi jeho splatnú peňažnú pohľa-
dávku, ktoré je možné vydať aj bez 
vyjadrenia žalovaného a nariadenia 
ústneho pojednávania. 

Aktuálne prebieha najmä v elektronic-
kej forme, v tzv. upomínacom konaní. Aj 
po vydaní platobného rozkazu je možné 
dlh uhradiť žalobcovi - veriteľovi dobro-
voľne, avšak po právoplatnosti platobné-
ho rozkazu treba rátať so zvýšenými ná-
kladmi, spravidla s úrokmi z omeškania, 
súdnym poplatkom a  prípadne trovami 
právneho zastúpenia, ak je žalobca zastú-
pený advokátom. 

Proti vydanému (nie právoplatnému) 
platobnému rozkazu je možné sa brániť 
podaním odporu. Odpor musí byť poda-
ný v zákonnej lehote 15 dní od doručenia 
platobného rozkazu žalovanému. Lehota 
na podanie odporu je tzv. procesnou le-
hotou, čo znamená, že stačí, ak je odpor 
podaný na 15. deň na podateľni súdu, 
listovou zásielkou na pošte alebo elektro-
nicky. Na podanie odporu elektronickou 
formou je potrebné vyplnenie formulára 
zverejneného na stránkach Ministerstva 
spravodlivosti Slovenskej republiky a jeho 
autorizovanie zaručeným elektronickým 
podpisom. Odpor musí byť podaný na 
súd, ktorý platobný rozkaz vydal. Zákon 
pripúšťa taktiež odpustenie zmeškania le-
hoty v prípade vážneho, ospravedlniteľné-
ho dôvodu, nie je to však napríklad vtedy, 
ak si právnická osoba oneskorenie vyberie 

poštu z elektronickej schránky.
V odpore musia byť uvedené dôvody, 

prečo žalovaný s  platobným rozkazom 
nesúhlasí, prípadne prečo pohľadávku 
žalobcu popiera. Pokiaľ sú sporovými 
stranami účtovné jednotky (napr. SZČO), 
je nutné v  odpore uviesť, či žalovanému 
bola doručená faktúra, z ktorej vznikla po-
hľadávka, ktorá je predmetom platobného 
rozkazu, akým spôsobom bolo s faktúrou 
naložené, napr. či bola vrátená ako ne-
odôvodnená a teda či takúto pohľadávku 
eviduje žalovaný vo svojom účtovníctve. 

Odpor môže byť podaný len oprávne-
nou osobu, čo je žalovaný. Ak nie sú splne-
né všetky uvedené podmienky, súd odpor 
odmietne. Po úspešnom podaní odporu 
a zrušení platobného rozkazu, pokračuje 
sa v konaní na všeobecnom súde žalova-
ného.

V  prípade pohľadávky vyplývajúcej 
zo spotrebiteľskej zmluvy, je potrebné, 
aby žalobca pred podaním návrhu na vy-
danie platobného rozkazu minimálne 3 
mesiace vopred vyzval žalovaného na za-
platenie pohľadávky, inak je tento návrh 
neprípustný. Toto možno uviesť taktiež vo 
vyššie opísanom odpore.

Odpor proti platobnému rozkazu

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

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

V pracovnej atmosfére mimoriad-
neho stavu v Slovenskej republike 
a permanentného prijímania krízo-
vých rozhodnutí vláda prijala svoje 
programové vyhlásenie. V jeho pre-
ambule sa píše:

„Predkladáme svoj program v mi-
moriadne zložitej dobe pre Slovensko. 
Pandémia Covid-19 doslova paralyzo-
vala svet, Európu, ako aj našu krajinu. 
Vláda preto od prvého dňa sústreďuje 
mimoriadne úsilie na minimalizáciu 
zdravotných rizík a ochranu života ľudí. 
Zároveň prijíma opatrenia na ochranu 
pracovných miest, pomoc živnostníkom 
a postihnutým zamestnávateľom.

Napriek ťaživej situácii si uvedo-
mujeme, že očista Slovenska a sľúbe-
né zmeny pred voľbami nemôžu čakať 
dokonca súčasnej krízy. Predkladáme 
preto toto programové vyhlásenie, ktoré 
je najambicióznejším plánom na zmenu 
fungovania Slovenska k lepšiemu v jeho 
histórii.

Počas nášho vládnutia sa zaväzu-
jeme vždy hovoriť pravdu a čestne ko-
nať. K verejným financiám a štátnemu 
majetku budeme pristupovať ako dobrí 
hospodári a nebudeme tolerovať žiad-
nu korupciu. Zabezpečíme dôslednú 
rovnosť pred zákonom a budeme konať 
tak, aby sme výrazne zvýšili dôveru ľudí 
v štát a ľudí, ktorí ho reprezentujú. Včas-
ná a kvalitná zdravotná starostlivosť 
bude základ a výborné vzdelanie cieľ. 

Vytvoríme atraktívne podnikateľské 
prostredie s cieľom, aby zamestnan-
ci mali dobrú prácu za férovú mzdu. 
Chceme Slovensko vnútorne súdržné, 
silné a sociálne spravodlivé. Osobitnú 
pozornosť budeme venovať chudobným, 
chorým a slabším. Výrazne zvýšime 
potravinovú sebestačnosť Slovenska a 
nastavíme spravodlivý systém podpory 
poľnohospodárov. Rovnosť príležitostí 
bude základným kritériom akejkoľvek 
súťaže či výberového konania. Zmys-
luplnou informatizáciou premeníme 
Slovensko na inteligentnú, inovatívnu a 
transparentnú krajinu. Efektívnym vyu-
žívaním fondov EÚ znížime regionálne 
rozdiely a zvýšime ochranu životného 
prostredia. Budeme pôsobiť ako spoľah-
livý a zodpovedný partner v európskych 
a medzinárodných vzťahoch.“

Vláda už má svoj program

» red
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Privezieme 

ZÁSYPOVÚ 
ZEMINU 
za cenu dopravy 

1€/km 

0903 684 333
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PRENÁJOM 
FASÁDNEHO LEŠENIA

0905 709 914

REALIZÁCIA: 
ZÁKLADY A 
ZÁKLADOVÉ DOSKY
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VÝROBA A PREDAJ 
DREVENÝCH BRIKIET

0905 911 504 - 0948 734 268
BALENÉ 30kg vrecia - 4,50 € - pri odbere 50 vriec - dovoz Zdarma
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GOOGLEFACEBOOKREKLAMA

0905 719 137
geci@regionpress.sk

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0907 727 206

V pracovnoprávnych vzťahoch je 
zamestnanec povinný riadne hos-
podáriť s prostriedkami, ktoré mu 
zveril zamestnávateľ, a chrániť jeho 
majetok pred poškodením, stratou, 
zničením a zneužitím. 

Prvým predpokladom vzniku hmot-
nej zodpovednosti, na rozdiel od 
všeobecnej zodpovednosti za škodu, 
je uzavretie tzv.  dohody o  hmotnej 
zodpovednosti.  Stranami  tejto doho-
dy môžu byť len zamestnávateľ a  za-
mestnanec  v  pracovnoprávnom vzťa-
hu. Z toho vyplýva, že aj zamestnanci, 
ktorí uzavreli jednu z dohôd o prácach 
vykonávaných mimo pracovného po-
meru, tzv. dohodári. Dohodu o hmotnej 
zodpovednosti môže uzavrieť aj štu-
dent – brigádnik, pod podmienkou, že 
dovŕšil aspoň 18 rokov. Takáto dohoda 
musí mať písomnú formu.  Nedodržanie 
predpísanej formy zákon sankcionuje 
jej neplatnosťou. Použijúsa  všeobecné 
ustanovenia Občianskeho zákonníka. 
To znamená, že úkon musí byť slobod-
ný, vážny, určitý, zrozumiteľný a musí 
ho vykonať osoba spôsobilá na práv-
ne úkony. Dôležitou súčasťou dohody 
o  hmotnej zodpovednosti je aj  podpis, 
ktorý nemožno nahradiť mechanickými 
prostriedkami, napr. pečiatkou. Špecifi-
kom hmotnej zodpovednosti je to, že sa 
týka len určitého okruhu hodnôt, za kto-
ré v prípade schodku bude zamestnanec 
niesť voči zamestnávateľovi zodpoved-
nosť. Tieto hodnoty zákon demonštra-

tívne vypočítava ako hotovosti, ceniny, 
tovar, zásoby materiálu a pod.  Ich spo-
ločným znakom je to, že musia byť urče-
né na obeh alebo obrat, musia byť zve-
rené zamestnancovi a ten je povinný ich 
vyúčtovať. Predmety sú určené na obeh 
alebo obrat, ak napríklad ide o  veci, 
ktoré má zamestnanec v sklade, ktoré 
sa prepravujú, stravné lístky, finančné 
prostriedky a podobne. Nejedná sa teda 
o predmety, ktoré mu zamestnávateľ 
zveril ako napr. pracovný nástroj. Do-
hodu o hmotnej zodpovednosti taktiež 
nie je možné uzavrieť za poskytnuté slu-
žobné auto či inventárne predmety. Pri 
odovzdaní platobnej alebo tankovacej 
karty je vhodné, aby zamestnávateľ 
uzatvoril so zamestnancom dohodu 
o hmotnej zodpovednosti, v ktorej by 
malo byť okrem iného uvedené, na aké 
účely môže byť tieto karty použité. Za-
tiaľ čo pri všeobecnej zodpovednosti za 
škodu môže zamestnávateľ od svojho 
zamestnanca požadovať náhradu maxi-
málne do výšky štvornásobku jeho prie-
merného mesačného zárobku, v prípade 
hmotnej zodpovednosti zamestnanec 
zodpovedá za vzniknutú škodu v plnom 
rozsahu.

Dohoda o hmotnej zodpovednosti

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

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

Únia nevidiacich a  slabozrakých Slo-
venska si pripomína 30 rokov svojej 
existencie. Počas tohto obdobia sa sta-
la rešpektovanou organizáciou, ktorá 
obhajuje práva nevidiacich a  slabo-
zrakých, zúčastňuje sa na odstraňova-
ní architektonických a  informačných 
bariér, poskytuje širokú paletu sociál-
nych služieb zameraných na podporu 
samostatného života ľudí so zrako-
vým postihnutím. 

ÚNSS vznikla odčlenením sa od vtedaj-
šej organizácie Zväzu invalidov, organizá-
cie zastrešujúcej ľudí s  rôznymi zdravot-
nými postihnutiami. „Medzi výkonnými 
predstaviteľmi Zväzu invalidov sme mali 
len mizivé zastúpenie, a tak sme o našich 
špecifických problémoch a spôsoboch ich 
riešenia museli presviedčať nielen verej-
nosť a predstaviteľov štátu, ale aj vedenie 
našej organizácie a členov s  inými zdra-
votnými postihnutiami,“ spomína si na 
dôvody vzniku Únie nevidiacich a slabo-
zrakých Slovenska jej dlhoročný predse-
da Branislav Mamojka. Dnes patrí ÚNSS 
k najstarším občianskym združeniam na 
Slovensku. Má takmer 4 tisíc členov a 57 
základných organizácií. 

ÚNSS sa pomerne rýchlo podarilo 
získať uznávané postavenie v úlohe eru-
dovaného partnera v  oblasti legislatívy, 
sociálnych služieb i  prístupnosti. Vďaka 
nej je oveľa jednoduchšie získavať naprí-
klad literatúru zo zahraničia. Aj pod ná-

rast počtu ozvučených vozidiel či nízko-
podlažných dopravných prostriedkov je 
podpísaný aktívny prístup Únie nevidia-
cich a slabozrakých Slovenska. Výsledky 
ich práce oceňujú aj seniori či matky s ko-
číkmi. 

„Za dlhodobo neúspešný považu-
jem náš boj za presadenie stavebnej le-
gislatívy zabezpečujúcej bezbariérovosť 
výstavby a  územia. Bolo už niekoľko 
neúspešných pokusov o novelizáciu sta-
vebnej legislatívy. Stále však pretrváva 
odpor vládnych inštitúcií a  profesijných 
združení architektov a  stavebných inži-
nierov proti zavedeniu autorizovaných 
znalcov pre bezbariérovú výstavbu 
a proti zavedeniu kontroly a penalizácie 
nedodržiavania pravidiel prístupnosti,“ 
priznáva predseda organizácie Branislav 
Mamojka. 

Do ďalších rokov vstupuje Únia so 
zdravým optimizmom a odhodlaním bo-
jovať za všetky prirodzené ľudské práva 
nevidiacich a slabozrakých.

Jedno z najväčších OZ na Slovensku 
si pripomína 30. výročie svojho založenia

» red



bj20-17_strana- 16

34
-0
00
2-
2

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
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stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

KR
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100% záruka kvality
Sme tu pre Vás už 30 rokov

Chcete chovať hydinu?
PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

Objednávky:
www.matejovdvor.sk

0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

Nosnice
Brojlery
Morky
Káčatá
Húsatá
Husokačky

Objednávky na MORKY
nahlásiť do 3.mája

SETL SK
TESÁR
STAVEBNÝ ROBOTNÍK
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���������0903 848 030 I 0907 919 325
�������setlsk@centrum.sk
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www.pekneruska.sk

Ochranné rúško
so znakom
Slovenska

z edície
„ZVLÁDNEME TO“

PEKNÉRÚŠKA.SK

Doručenie kuriérom
do 24 hodín
priamo k Vám 

Ochr
so
Sl

„ZV

priamo k


