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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 33 870 domácností 

BARDEJOVSKO
SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO

Č. 20 / 16. MÁJ 2020 / 24. ROČNÍK

1 pásmo 0,70€/km
(Jazdíme bez štartovného)

minimálna sadzba 1,5 €

24 HODIN NONSTOP
0918 568 546
054 472 29 99

TAXI 
FISH
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SME
SPÄŤ

hľadáme VODIČA
0903 120 468 61
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Predajňa adresa: 
Dlhý rad B/3
085 01 Bardejov
tel.: 0911 224 402

Predajňa adresa: 
Duklianská 1377 
085 01 Bardejov
tel.: 0918 786 933 
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INŠTALATÉRSKE 
CENTRUM

KÚPEĽŇOVÉ 
ŠTÚDIO

Veľký SHOWROOM na predajni
príďte si obzrieť  Vašu NOVÚ KÚPEĽŇU

VODA - PLYN - KANALIZÁCIA 
KÚRENIE - ČERPADLÁ - ZÁHRADA
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OPRAVÍM 
VÁŠ
POČÍTAČ
Preinštalovanie 

Win 7 na Win 10

Prečistenie a opravy PC

0903 539 712
Aj u Vás doma

85
_0
30
6

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458

STIERKY 
MAĽBY 
SADROKARTONY
0903 447 197
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SKÚSENÁ STAVEBNÁ 
SPOLOČNOSŤ  S DLHOROČNÝMI 
SKÚSENOSŤAMI  V ZAHRANIČÍ,  

ponúka 
ELEKTROINŠTALAČNÉ 
A STAVEBNÉ  PRÁCE 

RÔZNEHO DRUHU. 

V prípade záujmu
nás kontaktujte 

na tel. čísle: 
+421 944 016 775
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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)

Pekný ďalší májový týždeň, vážení! 
Za nami je taký z tých chladnejších – 
veď akí by to boli zmrznutí svätí a Žof-
ka (ktorá podľa mojej nebohej starej 
mamy všetko „ociká“), ak by nebolo 
chladno a ak by nezapršalo?

Začalo byť už tradíciou, že do kaž-
dého čísla píšem dve redakčné slová, 
dva texty. A až v deň uzávierky sa roz-
hodujem, ktorú verziu pošlem kolegovi 
grafikovi na spracovanie. Pôvodne aj 
na tomto mieste mohlo byť iné zamys-
lenie. O ľuďoch, ktorí všetko ignorujú, o 
arogantných zúfalcoch, utápajúcich sa 
v nenávisti celého sveta, dokonca aj v 
nenávisti seba samých, o frajeroch, ktorí 
si myslia, že nad nich a ich momentálne 
potreby niet nikoho a ničoho. No – bolo 
tam toho akosi veľa o parazitoch. A my 
všetci máme predsa len svojich problé-
mov túto jar vyše hlavy. A mnohí z nás 
nielen svojich.

Stále sú medzi nami. Nežijú iba 
pre seba, pre svoju betónovým plotom 
obohnanú vilu s bazénom, pre svoj au-
topark vo svojej garáži a pre svoje zlaté 
kreditné karty. Z Dobrého pastiera V 
Kláštore pod Znievom mi dnes už po 
tých rokoch priateľ Ján Košturiak poslal 
stručnú správu - „boli sme testovaní a 
sme všetci, aj všetci naši sú zdraví“. Teda 
ľudia, ktorí sa starajú o tých, na ktorých 
už všetci zabudli, o osamelých, o bytosti 
nielen bez strechy nad hlavou, ale aj bez 

vlastnej postele a často aj bez pocitu, že 
sú ešte ľudia.

Áno, radšej som dal „zalomiť“ tento 
text. Epidémia nám veľmi veľa zobrala, v 
niektorých rodinách platili cenu najvyš-
šiu. A hoci je možno iba v medzičase, aj 
priniesla čosi nové. U mňa poznanie, že 
ľudia, ktorí vás nepodrazia, keď padáte, 
ešte žijú. Že vás podržia, dajú nádej, dob-
ré slovo. Aj keď – kým „TO“ prišlo – bolo 
oveľa viac počuť tých z opačného konca 
spoločenstva. A rozdrapujú sa stále. Lebo 
na nich ani pandémia nemá, na nich nič 
a nikto. Myslia si a mýlia sa. Ale to zistia, 
až príde ten ich čas.

Malo to byť dnes prevažne o nich, ale 
nie je. Veľmi sa teším zo šťastia v Dobrom 
pastierovi, zo šťastia v mnohých podob-
ných zariadeniach, zo šťastia zo života 
ako takého. Mali sme a mali by sme ešte 
pár mesiacov mať - „scisknutú ric“ - pre-
páčte, to tá stará mama a spomienky na 
jej rady.

Ale musíme žiť, tešiť sa, 
starať sa jeden o druhého, 
opatrovať odkázaných a 
oslovovať osamelých. Lebo 
sme ešte stále tu a ešte stále 
sme ľudia. A tak to má byť!

Veľa šťastia 
vám -

Pôvodne to malo byť inak

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

ČAPOVANÁ EKO DROGÉRIA 
PRÍRODNÁ A ORGANICKÁ 
KOZMETIKA DOMÁCE POTREBY Z 
PRÍRODNÝCH MATERIÁLOV

EKO BUTIK@eko_butik_bardejov1

KLAŠTORSKÁ 26, BARDEJOVKLAŠTORSKÁ 26, BARDEJOV
ekobutikbj@gmail.comekobutikbj@gmail.com

0908 339 0280908 339 028
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Nájdete nás v polyfunkčnom objekte 
EMKO Trade, na adrese 
MIŠKOVSKÉHO 3, 
V PARKU EMILA KORBU.
Ponúkame profesionálne ošetrenie a všeobecnú 
starostlivosť o chodidlá a nechty na nohách. 

Facebook: Velvet pedikúra Bardejov I OBJEDNÁVKY na tel. č.:: 0908 525 292
Pracovná doba: PO - PIA 10:00 - 18:00  hod.

SALÓN VELVET 
PEDIKÚRA v Bardejove
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PREDAJ ŽIVEJ HYDINY
ponúkame:

- MLADÉ NOSNICE
- BROJLERY

info: 0911 013 974
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Prenajmem 1-izbový 
a 2-izbový byt.

 Ihneď. 
0903 638 935
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0901 712 6160901 712 616

Ponúkame  Ponúkame  ZEMNÉ ZEMNÉ 
A VYKOPOVÉ PRÁCEA VYKOPOVÉ PRÁCE  

Traktobager a minibager. Traktobager a minibager. 
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BUDOVA SLOVENSKEJ SPORITEĽNE  - BJ - 0948 165 226

NECHTOVÝ SALÓN BOĎA

BEZ POCITU PÁLENIA
- metóda  KIARA SKY

LÍČENIE - OBOČIE - MIHALNICE

NECHTOVÝ DIZAJN
AEROGRAFIA
striekanie nechtov KAŽDÁ 

5. ÚPRAVA 

NECHTOV 

ZDARMA
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17. mája 1860    
sa narodil Martin Kukučín, slovenský spi-
sovateľ, dramatik a publicista († 1928).

Výročia a udalosti
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0907 727 206

VÝPREDAJOVA AKCIA STARÝCH ZÁSOB NA VŠETKÝCH POBOČKÁCH ZÁLOŽNÍ  

KAROLINA. KAROLINA.   ZĽAVY 10 - 80 %
Bardejov - Slovenská 18 (Vestibul SAD) I Svidník - Poštová 274 (Vedľa drogérie TONI)  I  Giraltovce - Duklianská 58 (Budova jednoty, medzi

nábytkom a čínskym obchodom)  I  Stará Ľubovňa - Námestie sv. Mikuláša 18 (Pri občerstvení KEBABING)
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Nájdete nás: Hurbanová 4296, 

BARDEJOV, za VÚB Bankou

N O V 0 O T V O R E N É
ZLATNÍCTVO, ZÁLOŽŇA A BAZÁR

Ponúkame Vám: Seriózne 
jednanie, diskrétnosť, 

férové úroky ...

Široký sortiment ZLATÝCH

ŠPERKOV a MOBILOV

FérovkaFérovka
 SUPER  ÚROKY 

NAJNIŽŠIE V MESTE 
LEN 2% + ĎALŠIE ZĽAVY

POSKYTUJEME PÔŽIČKY A DO ZÁLOHY BERIEME AJ VYKUPEJEME:
Zlaté šperky, starožitnosti, zlato v akejkoľvek forme

(zubné zlato, zlomky, ... ), mobily, elektroniku, náradie, 

hudobné nástroje, autá,  nehnuteľnosti a iné...

Informácie o výkupe, ocenenie starožitností a šperkov, dohodnutie osobného stretnutia (diskrétnosť) a ďalšie informácie na te.l: +421 949 271 226
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MULTICAR
TROJSTRANNÝ SKLÁPAČ

0910 142 499

odvoz a dovoz 
ŠTRKU - KAMEŇA 
PIESKU ZEMINY
BETÓNU - DREVA
a iného materiálu 85
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Predám
3 izbový byt 
s balkónom, 2. pos.
výmera 72 m²
na ulici J. Grešáka
v Bardejove
85 000€
0917 988 921
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na pozemku
o výmere
2 783 m²

Predám RD
v obci Stebník

40 000€
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0917 988 921

GOOGLEFACEBOOKREKLAMA

0905 719 137
geci@regionpress.sk

Hotelová akadémia 
Jána Andraščíka, 

Pod Vinbargom  3,  085 01  Bardejov

zverejňuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na 
uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného 

majetku PSK zvereného do správy 
správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže

• zapísaného na LV 11526,   katastrálne územie Bardejov,  
súpisné číslo stavby 872, na parcele registra KN C parcelné číslo 

215/2  v meste Bardejov na ul. 29. augusta 4.

Bližšie informácie ohľadom obchodnej verejnej súťaže získate  
na www.po-kraj.sk  alebo na  telefónnom čísle 054/488 51 26 

Ponuky je potrebné doručiť v termíne 
do 28.5.2020 do 13.00 hod. v zalepenej obálke s označením

 „Internát - prízemie – neotvárať!“

na adresu školy: Hotelová akadémia Jána Andraščíka
Pod Vinbargom 3, 085 01  Bardejov 
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VÝKOPOVÉ 
a ZEMNÉ PRÁCE

autodoprava do 3,5 t0948 182 171
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MOŽNOSŤ aj PRENÁJMU
PÁSOVÉ RÝPADLO JCB 8018CTS
PRÍVESNÝ VOZÍK BRZDENÝ / SKLÁPAČ

lazurova@regionpress.sk
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» Predam letne pneumati-
ky ROYAL BLACK za symbo-
licku cenu.  225/60 R17 99V 
- 0917 962 938

» Predám 9 árovy pozemok 
v chatovej oblasti pri Mok-
roluhu. Tel. 0950 797 392 
» Predám pôdu v KU Driec-
na vo výmere 4762 m2. 
Z toho záhrada 1615,5 
m2. Cena dohodou. Kon-
takt: 0907333845 alebo 
0911922431
» Predám stav. poz. v 
Kendiciach /PO/ 24 ÁROV 
0905145220
» Predám stavebný po-
zemok 1411 m2 v obci Kľu-
šov. Cena 25 eur/m2 + 
dohoda. Viac info volajte 
0903738901 

»Dám do prenájmu 2izbový 
byt v BJ. Tel. 0903 602 508
Predám stavebný pozemok 
1411 m2 v obci Kľušov. Cena 
25 eur/m2 + dohoda. Viac 
info volajte 0903738901
»Predám chatu na Domaši, 
0902431198
»Kúpim byt, dom, po-
zemok v BJ. Nie som RK. 
0904432517 

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»Predám alebo vymením 
laminátový bazén s prie-
merom 3m za menší. 0908 
460 040
»Predám ručnú elektrickú 
cínovačku.  054/47 92 041 
»Predám plechovú údiareň  
054/47 92 041 
»Predám  starší bicykel 
nemeckej výroby značky 
Derby. 054/47 92 041 
»Predám varhany. Tel. 
0950 797 392

» Kúpim starý predvojnový 
bicykel. 0905450533
» Kúpim vzduchovky 
-ové pištole, aj vojenské 
vz 35-47, aj flóbertky. 
0905450533 

»  Kto daruje za odvoz ne-
funkčné elektrospotrebiče. 
0944720333 

» Online hodiny angličtiny. 
Tel. 0948 895 991 
» Hľadám ženu na uprato-
vanie chaty. Celoročne. Tel. 
0903 602 508
» Hľadám prácu na opat-
rovanie seniorov al. detí. 
0948 002 271

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

02 AUTO-MOTO / iné 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

03 BYTY / predaj 
12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

INZERUJTE U NAS 
0905 719 137 - 0907 727 206

HRUBÉ STAVBY
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+421 908 658 910 DOMOV Koronavírus dolieha aj na vzácne 
vtáčie druhy v našej prírode. A to 
predovšetkým prostredníctvom ne-
ohľaduplných turistov.

Minister životného prostredia 
Ján Budaj apeluje na turistov, aby aj v 
týchto dňoch zostávali ohľaduplní voči 
vzácnym druhom či lokalitám a pri vý-
letoch do chránených území neignoro-
vali platné pravidlá.

„V čase boja s koronavírusom pred-
stavuje príroda vítaný únik. No pri 
zvýšenej návštevnosti vzácnych lokalít 
sú ohľaduplnosť a rešpekt k prírode po-
trebné viac ako kedykoľvek predtým,“ 
vyhlásil Ján Budaj, minister životného 
prostredia.

Ako ilustračný príklad popísal 
situáciu v Chránenom vtáčom území 
Sysľovské polia pri Bratislave. Práve v 
tejto lokalite sídli jeden z najťažších lie-
tajúcich vtákov na svete – drop veľký. 
Tento ohrozený druh je významne citli-
vý na rušenie. Napriek tomu, v posled-
ných týždňoch musí čeliť aj nezodpo-
vedným turistom, ktorí usmernenia na 
ochranu dropa ignorujú. Najčastejšie 
pohybom mimo vyznačených turistic-
kých chodníkov.

„Máme veľké prírodné bohatstvo, 
ktoré nám nikto nemôže zobrať. No ľah-
ko sa oň môžeme pripraviť sami,“ ape-
loval minister životného prostredia.

Zelený rezort aktuálne intenzívne 
pracuje na krokoch ako dropa na Sys-

ľovských poliach zachovať. Na stole už 
je program starostlivosti o dané úze-
mie, teda zoznam „na mieru šitých“ 
opatrení ako zlepšovať podmienky pre 
tento ohrozený vtáčí druh.

„Musíme tam nastaviť symbiózu 
medzi našim životom a životom dropa 
v duchu dobrých susedských vzťahov. 
No ak to bude nevyhnutné, nevyluču-
jem ani aktívnejšiu účasť, napríklad 
zvýšené kontroly našich ochranárov 
aj z iných oblastí,“ varoval minister 
Ján Budaj. A takéto zostrené opatrenia 
v prípade nerozumného až škodlivého 
správania sa človeka v našej prírodu 
budú musieť nastúpiť v mnohých slo-
venských regiónoch.

Príroda potrebuje našu ohľaduplnosť

» red
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HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

www.regionpress.sk

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0907 727 206

GOOGLEFACEBOOKREKLAMA

0905 719 137
geci@regionpress.sk

PRIEMYSELNÁ 3745, 085 01 BARDEJOV
termoplyn@cenrum.sk, www.termoplyn.sk

054 474 80 20 - 0905 402 238

Všeobecné podmienky podpory zverejnené na stránke www.zelenadomacnostiam.sk

SOLÁRNA ZOSTAVA
+ zásobník UBS 300 SOL

ZÁVESNÝ KONDEZAČNÝ 
KOTOL so 45 l zásobníkom

VICTRIX Zeus 25

VODA - PLYN - VYKUROVANIE - SERVIS

3331,20 €

uchytenie kolektorov zdarma

2 059 € s DPH

1 776 € s DPH
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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.

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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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

GOOGLEFACEBOOKREKLAMA
www.brikpell.sk

DOVOZ  ZDARMA

0950 754 847  -  brikpell.sk@gmail.com
PONÚKAME NAJKVALITNEJŠIE PALIVO TRIEDY

BRIKETY
NESTRO

BRIKETY
RUF

od 169€od 179€

PELETY
DUBOVÉ

BOROVICOVÉ
od 169€
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Bardejov - Slovenská 1/bývalý Agrostav, Tel.: , oknahnathbj@gmail.com 0948 481 777

Výmena  balkónovej
steny -  1.150 €  
v cene:

 

od 725 €
- demontáž a likvidáciam 

pôvodnej steny
- vymurovanie novej steny 

/hr. 200 mm/

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

a montážne práce

Viac 
ako 100 

vymenených 
balkónov ročne

- VYŠŠIA TRIEDA ZA CENU NIŽŠEJ
ŽALÚZIE ZDARMA

alebo JEDNOSTRANNÁ FARBA
ZDARMA

LEN DO 31..  05. 2020

- 5 komorový podparapetný profil s tesnením

MOŽNOSŤ
NÁKUPU

NA SPLÁTKY

BEZ NAVÝŠENIA!

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

1500

akcia platí pri objednaní prác

AKCIA

16EUR/m2

OD 446 EUR

OD 448 EUR

ŽALUZIE OD 

- VÝKLOPNÉ
- SEKČNÉ
- ROLOVACIE

GARÁŽOVÉ 

ŽALÚZIE ROLETYa
VONKAJŠIE 

840x1460 226 eur

OD 18eur/m2

SCREEN ROLETY

SIETE PROTI

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

HMYZU

242 € 156 €

173 € 190 € 107 €

20% lepšie izolačné vlastnosti profilu 
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0908 084 3400908 084 340

ZREALIZUJEMEZREALIZUJEME  

VAŠE SNY O BÝVANÍVAŠE SNY O BÝVANÍ
elektrikárske, stavebné, vodárenske práceelektrikárske, stavebné, vodárenske práce
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1 tona - 170 €
10 kg - 1,90 €

PREDAJ DREVENÝCH 
BRIKIET RUF

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

61
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PREDÁM DREVENÉ 
OBKLADY, 

ZRUBOVÝ PROFIL 
A DLÁŽKOVICU

DOVOZ ZDARMA
0910 570 430

hr. 1cm (1.tr.) - 4 €
hr. 1,5 cm (1.tr.) - 5,20 €
hr. 2 cm(1.tr.) - 7,50 €
               (2.tr.) - 5 €
hr. 2,5 cm - 9,50 €
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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK
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PREVÁDZAME 
KOMPLET
STAVEBNÉ 
PRÁCE.

Kontakt: 0905 594 814 -  kull.sro@gmail.com

Ponúkame 

VÝKOPOVÉ, ZEMNÉ, 
BÚRACIE PRÁCE 
A NÁKLADNU DOPRAVU DO 9 TON, 
PREPRAVU PODVALNÍKOM 
DO 18TON 
mail: matus.sabol14@gmail.com 
tel: 0910 254 704

61
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• 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€

Obhliadka a cenová ponuka ZDARMA
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Majú ľudia s cukrovkou väčšiu prav-
depodobnosť, že ochorejú na CO-
VID-19? Tak znie asi najhlavnejšie. 
Odpovedá pani doktorka Adriana 
Ilavská.

Diabetici sú rizikovou skupinou, 
náchylnejšou na akékoľvek infekčné 
ochorenie dýchacieho systému, či už 
spôsobeného vírusom, napríklad chríp-
ka, alebo baktériami. Diabetici majú 
oslabený imunitný systém, a  tým vyš-
šie riziko infekčných ochorení horných 
aj dolných dýchacích ciest. Vyššiu prav-
depodobnosť na ochorenie COVID-19 
majú diabetici s  horšou glykemickou 
kontrolou, teda vyššími glykémiami.

Majú ľudia s cukrovkou vyššiu prav-
depodobnosť, že budú mať pri in-
fekcii COVID-19 komplikácie?

U diabetikov je väčšia pravdepodob-
nosť výskytu závažných komplikácií 
spôsobených vírusom COVID-19. Vý-
skyt komplikácií závisí aj od stavu cuk-
rovky. Platí, čím lepšie kompenzovaný 
diabetik so stabilnejšími hodnotami 
glykémií, tým má riziko vzniku akých-
koľvek komplikácií menšie. Diabetes 
mellitus 2. typu je často spojený s obez-
itou a väčšina pacientov vyžadujúcich 

intenzívnu starostlivosť je obéznych. 
V situácii u nás, keď významne zvýši-
lo testovanie, môžeme pozorovať, že 
výskyt vážnych komplikácií alebo fa-
tálnych stavov je oproti ostatným kra-
jinám výrazne nižšie.

Líšia sa riziká pre ľudí s cukrovkou 
1. a 2. typu?

V súčasnosti nie sú ešte jednoznač-
né medicínske znalosti. Zatiaľ nie je 
dôvod predpokladať, že by boli rozdie-
ly medzi oboma najčastejšími typmi 
cukrovky. Najdôležitejší rozdiel je vo 
veku a  prítomnosti komplikácií. Platí, 
že diabetici 2. typu sú starší a majú viac 
komplikácií hlavne z dôvodu vyššieho 
veku a nie z dôvodu typu cukrovky. Ľu-
dia, ktorí už majú zdravotné problémy 
súvisiace s cukrovkou, budú mať prav-
depodobne horšie výsled-
ky a  riziko vážnejších 
komplikácií, ako ľudia 
s cukrovkou, ktorí sú 
inak zdraví, bez ohľa-
du na typ cukrovky, 
ktorý majú.

Diabetici a ich trápenia týchto týždňov

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

metabolizmu a výživy
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

oblastné zastúpenie pre východný región

0918 973 129  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 1. 6. 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%

PRENÁJOM 
DODÁVKY 

0911 964 949

MOŽNOSŤ ZAPOŽIČANIA 
AJ SO ŠOFÉROM 
PO DOHODE

DO
3,5 T
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N á t e r y 
s t r i e c h
0905 480 575

61
-0

10
1

61
_0
01
8

Ponuka 
služieb

VÝHODNÉ CENY

POKLÁDKA ZÁMKOVEJ DLAŽBY

PLOTY A PLOTOVÉ SYSTÉMY

OPORNÉ MÚRY

16. mája 2015 
sa Stanislav Stolárik, novovymenovaný biskup Rožňavskej diecé-
zy, ujal úradu diecézneho biskupa.

Výročia a udalosti
85
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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 31.  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
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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

PREDAJ  A OPRAVA
ŽALÚZIÍ, SIEŤOK 
PROTI  HMYZU
www.jarotile.sk

tel.: 0907 624 467
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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
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PREDÁM PRIESADY

0944 530 107

PARADAJKY - PAPRIKA
KAPUSTA - ZELER
CHERRY a iné ....

8
5
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Marhaň 117, Pri Rybníkoch

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 

PREDAJ 
  KVALITNÉHO 
  SUCHÉHO        
  PALIVOVÉHO RUČNE 
  SKLADANÉHO
  DREVA 

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

Tel.: 0910 457 070
Tel.: 0948 428 208

KUNDREX  
STAVEBNINY

Kacvinského 
1238/14
085 01,

Bardejov

85
_0
31
3



bj20-20_strana- 8

SPRAVODAJSTVO / ZÁHRADA, STAVBA Najčítanejšie regionálne noviny
8

85
_0

28
6

„Dobrý deň. S manželom práve 
prekonávame veľmi ťažké obdobie, 
ktoré neviem, či zvládneme. Manžel 
mi bol neverný a ja neviem, či mu to 
chcem, alebo budem vedieť odpus-
tiť. Obávam sa, že mu už nikdy ne-
budem vedieť dôverovať a vzťah bez 
dôvery pre mňa nemá zmysel. Dá sa 
niečo takéto prekonať?”

To, či sa dôvera dá, alebo nedá ob-
noviť, bude záležať na vás dvoch. Ak 
sa obaja zhodnete v tom, že napriek 
momentálnej bolesti zo zrady chcete 
manželstvo naďalej udržať a obaja ste 
ochotní investovať energiu (veľa ener-
gie) do obnovy vášho vzťahu, tak by 
sa to malo podariť. Dôvod, prečo sa to 
mnohým párom nepodarí je, že buď 
stratili trpezlivosť, alebo jeden z nich 
neprevzal sa svoje konanie zodpoved-
nosť. Z nášho prieskumu vyplýva, že  
90 percent ľudí, ktorí zažili manželskú 
krízu a zostali spolu, s odstupom času 
hodnotia svoje manželstvo ako ešte 
kvalitnejšie ako pred krízou. 

V skratke, ak manželia krízu preko-
najú, tvrdia že ich vzťah je ešte pevnej-
ší. Niektorí z nich dokonca povedali, 
že teraz, keď už vedia že ich hoc čo len 
tak nezlomí, cítia sa ešte bezpečnejšie 
a preto spolu čelia novým výzvam v 
živote ešte efektívnejšie. Odkiaľ to vie-
me? Pretože nám to manželia hovoria. 
Ak by vás zaujímali ich výpovede (aj o 
nevere) a o tom ako úspešne prekonali 

svoje manželské krízy, odporúčame 
vám pozrieť si povzbudivý film „Man-
želstvá z tlakového hrnca,“ ktorý je do-
stupný online zdarma. Jeho autormi sú 
Tlakový Hrniec a Fórum života.

Tiež je dôležité zamyslieť sa nad 
tým, čo je vlastne odpustenie? Často 
si myslíme, že je to stav, kedy už ne-
zažívam strach, hnev, smútok pri 
spomienke na zradu. Odpustenie je 
však rozhodnutie. Rozohodujem sa, že 
zradu, ktorú si voči mne spáchal ti už 
nebudem pripomínať. Nebudem ťa už 
trestať, nebudem to vyťahovať počas 
hádok. Na to, aby sa človek rozhodol 
odpustiť však potrebuje tie správne 
podmienky. Jednou z nich je, že vidí, 
že partner vážne vníma zodpovednosť 
za svoje zlyhanie. Doprajte si spoločný 
čas, aj keby vám momentálne nebol po-
hodlný. Váš vzťah môže byť ešte lepší, 
ako predtým. 

Rozvod ako dobré riešenie?

» Lívia Halmkan
riaditeľka neziskovej organizácie Tlakový Hrniec

87
-0
11

1

  Teraz   
 výhodne

Sety VELUX
100 % kontrola nad teplom a svetlom

Strešné okná 

LEGNO TRADE
Dukelská 837/134
08701 Giraltovce

21. mája 1927 
pristál Charles Lindbergh v Paríži, čím ukončil prvý sólový prelet 
cez Atlantický oceán bez medzipristátia.

Výročia a udalosti
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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 AKUMULÁTOROVÁ 
KOSAČKA RMA 235

V CENE SÚ DVA V CENE SÚ DVA 
AKUMULÁTORY AKUMULÁTORY 
A NABÍJAČKAA NABÍJAČKA

V CENE SÚ DVA 
AKUMULÁTORY 
A NABÍJAČKA

AL-KO ZÁHRADNÝ TRAKTOR 
T 16-103.7 HD V2 COMFORT

GÜDE DOMÁCI
VODNÝ AUTOMAT
HWA 1100 VF

SCHEPPACH SET AKU 
PRÍKLEPOVÉHO VŔTACIEHO 
SKRUTKOVAČA DTB 20PROS

GÜDE STOLOVÁ 
KOTÚČOVÁ PÍLA
GTK 2500 PS

AL-KO BENZÍNOVÁ KOSAČKA 
HIGHLINE 46.8 SP-A

STIHL ELEKTRICKÝ 
VYŽÍNAČ FSE 31

• Menovité napätie 36 V
• Pracovná šírka 33 cm
• Na trávne plochy do 200 m2
• Veľmi obratná vďaka malému 
  polomeru otáčania

• Výkon 12,2 HP
• Kvalitný 2-valcový motor 
  Briggs&Stratton 
• Pohodlné vyprázdňovanie koša 
  vďaka plynovým pružinám
• Centrálne nastavenie výšky kosenia 
   v rozpätí 30-80mm
• Šírka záberu 103cm

• 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 motora 1100 W
• Maximálne dodávané množstvo vody 
   až 3600 l/hod
• Maximálna dopravná výška 45 m
• Maximálna sacia výška 8m
• S automatickým tlakovým spínačom

• Napätie 20V
• Kapacita akumulátora 2,0 Ah
• Max. moment 45 Nm
• V cene sú dva akumulátory, rýchlonabíjačka
  a 206 kusov príslušenstva
(vrtáky, bity, nástrčné kľúče, nadstavec, skrutky, 
hmoždinky, zvinovací meter) V praktickom
plastovom kufríku

• Výkon 2000W
• Priemer pílového kotúča 254/30 mm
• Výška rezu pri 45° 55 mm
• Výška rezu pri 90° 80 mm
• Núdzový vypínač, uhlový doraz, paralelný doraz, 
posuvný doraz s držadlom, koľajnička dorazu s 
milimetrovou stupnicou.

• 3inOnefunction – kosenie, mulčovanie,
  zberanie
• Výkon 2000 W
• Záber 46 cm
• Centrálne nastavenie výšky strihu 
  v rozpätí 30-80 mm
• 70l zberný kôš

• Menovité napätie 36 V
• Pracovná šírka 33 cm
• Na trávne plochy do 200 m2
• Veľmi obratná vďaka malému
  polomeru otáčania

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

SUPER
CENA

319€

SUPER
CENA

2550€
SUPER
CENA

299€

SUPER
CENA

173€

SUPER
CENA

135,90€
SUPER
CENA

99,90€

SUPER
CENA

69€

SCHEPPACH ELEKTRICKÝ SCHEPPACH ELEKTRICKÝ 
TLAKOVÝ ČISTIČ TLAKOVÝ ČISTIČ 
HCE 2400HCE 2400

149€

135€
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Dňa 9. 5. 2020 bolo Úradu verejného 
zdravotníctva Slovenskej republi-
ky Rýchlym výstražným systémom 
pre potraviny a  krmivá (RASFF) č. 
2020.1924 zaslané varovné oznáme-
nie o  podozrení na úmrtie po kon-
zumácii výživového doplnku. 

Ide o výživový doplnok HYDROXY-
CUT HARDCORE NEXT GEN obchodnej 
značky MUSCLETECH TM , balenie: 
dóza s obsahom 100 kapsúl, výrobca: 
USA.

Môžete ho stále kúpiť v množstve 
internetových obchodov. Spravidla ho 
konzumujú všetci, ktorí sa chcú zbaviť 
nadbytočných telesných tukov, má to 
však jeden významný háčik. Španiel-
sko nahlásilo úmrtie v priamej súvis-
losti s konzumáciou tohto výživového 
doplnku. Podľa následného oznáme-
nia  je dodávateľom nebezpečného vý-
živového doplnku Nutribulk, S. L., Špa-
nielsko a  odberateľom na Slovensku 
spoločnosť GymBeam s. r. o., Košice. 
Predmetný nebezpečný výživový do-
plnok je ponúkaný aj prostredníctvom 
internetu. V  nadväznosti na na tieto 
skutočnosti Úrad verejného zdravot-
níctva Slovenskej republiky odporúča 
spotrebiteľom, aby predmetný nebez-
pečný výživový doplnok nekupovali a 
už zakúpený neužívali.

Konkrétny preparát bol dosť po-

užívaný všade tam, kde sa niekto po-
treboval rýchlo dopracovať k ideálnym 
telesným rozmerom a pomerom. Jeho 
konzumácia však – ako ukazuje aj 
táto urgentná výzva, môže mať fatál-
ne dôsledky. Rýchly výstražný systém 
pre potraviny a potravinové doplnky 
nepracuje s emóciami, ale s faktami. 
Bol vytvorený ako účinný nástroj pre 
orgány úradnej kontroly potravín a kr-
mív, pre vzájomnú výmenu informácií 
o rizikových produktoch na trhu a pri-
jímanie opatrení s cieľom dosiahnuť čo 
možno najvyššiu úroveň bezpečnosti 
potravín a krmív a na ochranu zdravia 
a spotrebiteľa. Tento systém funguje na 
základe Nariadenia Európskeho parla-
mentu a Rady, ktorým sa ustanovujú 
všeobecné zásady a požiadavky po-
travinového práva, zriaďuje Európsky 
úrad pre bezpečnosť potravín a stano-
vujú postupy v záležitostiach bezpeč-
nosti potravín.

Nebezpečný výživový 
doplnok, pozor!

» red
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KONTAKTUJTE SVOJHO 
OBCHODNÉHO ZÁSUPCU: 

geci@regionpress.sk 
lazurova@regionpress.sk

INZERUJTE v najčítanejších
regionálnych novinách

PARTIZÁNSKA 46, BARDEJOV,  Tel.: 054 /472 8471
PREDAJ BIELEJ TECHNIKY 
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PEKNÁ STRECHA
NÁTERY 
STRIECH 

VO VÝŠKACH
lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631

Maliarské 
služby

maľovanie a 
tapetovanie

0940 572 389
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GOOGLEFACEBOOKREKLAMA

0905 719 137
geci@regionpress.sk INZERUJTE U NAS 

0905 719 137 - 0907 727 206

18. mája 1984    
sa začala výstavba sídliska Ťahanovce v 
Košiciach.

Výročia a udalosti
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Aké podoby mala v minulosti lás-
ka? Aj na túto otázku hľadali tr-
navskí archivári odpoveď, keď sa 
vydali po jej stopách. Prejsť museli 
mnoho z takmer šesť kilometrov 
archívnych dokumentov, aby sa o 
tom, ako to bolo v minulosti s lás-
kou, dozvedeli viac.

Všeličo o tom, ako archivári počas 
výskumu postupovali a na čo všetko 
naďabili, už prezradila Júlia Ragačová, 
riaditeľka Štátneho archívu v Trnave.

Čo Vás priviedlo k myšlienke, vy-
dať sa skúmať stopy lásky v archív-
nych dokumentoch?

Myšlienka sa zrodila v minulom roku, 
keď sme pri príležitosti Novembra ´89 
prezerali rozličné archívne materiály 
a náhodou sme našli sériu ľúbostných 
listov z 50. rokov 20. storočia, ktoré pí-
sal 64-ročný vdovec, známy Trnavčan, 
magistre farmácie, ktorá pracovala v 
jednej z trnavských lekární. Vtedy mi 
kolegyne vnukli myšlienku, aby sme 
sa pokúsili nájsť v našom archíve aj iné 
dokumenty, ktoré by sa dotýkali lásky. 
Prehľadať sme museli veľa z približne 
šesť kilometrov archívnych dokumen-
tov, čiže samotný výskum nebol vôbec 
jednoduchý. Podieľalo sa na ňom šesť 
ľudí. Keďže dokumenty máme zaradené 
do archívnych fondov, ktorých je vyše 
deväťsto, tieto sme si podelili a prácne 
ručne prezerali.

Vedeli by ste na základe Vášho vý-
skumu zadefinovať, ako ľudia v mi-
nulosti vnímali lásku?

Predovšetkým môžeme povedať, že 
k nej pristupovali ako k čomusi vzác-
nemu, čo si treba chrániť. Aj keď dámy 
sa naoko bránili, očakávali, že muži sa 
o ne budú uchádzať veľmi galantným 
spôsobom, kam patrilo napríklad aj pí-
sanie ľúbostných listov.

Jeden z ľúbostných listov
Ráčili ste zbadať večer, že sa nehodí-

me spolu, lebo som oproti Vám veľmi 
netaktický babroš. Pásol som za Vami 
v nádeji, že Vás odprevadím k Vášmu 
domu, no stratili ste sa mi v kine. I cho-
dil som Masarykovou ulicou až po Fran-
tiškánsku, avšak márne. Domov som 
sa vrátil o deviatej namrzený, že ste pre 
mňa nedosiahnuteľná...

S pekným pozdravom a bozkom rúk 
Váš ctiteľ.

Natrafili ste počas Vášho výskumu 
na nejaké zaujímavosti?

Isto by sme mohli spomenúť naprí-
klad svadobné oznámenia staré viac 
ako 400 rokov. V minulosti mali rôznu 
podobu. Takým top je svadobné ozná-
menie Františka Nádašdyho a Alžbety 
Báthoryovej, ktoré zaslali magistrátu 
mesta Trnava 29. marca 1575. Oznamujú 
v ňom, že v nedeľu 8. mája 1575 uzavrú 
manželstvo v mestečku Vranov, dnes 
je to Vranov nad Topľou. Zaujímavos-
ťou je, že v čase vydaja mala Alžbeta 14 
rokov a František 19 rokov. Na základe 
svadobného oznámenia mesto Trnava 
vždy pristúpilo k obdarovaniu mlado-
manželov z najvýznamnejších šľachtic-
kých rodín tej doby. Mesto Trnava im 
pritom dávalo rozličné dary. Nevieme 
kto ich vymýšľal, ale boli to zvyčajne 
praktické veci. Z jedného zo záznamov v 
účtovnej knihe mesta Trnava sa dozve-
dáme o svadobnom dare pre Františka 
Thurzu. Ako svadobný dar mu venovalo 
mesto veľký strieborný pohár vážiaci 36 
lótov, čo by bolo pri viedenských lótoch 
zhruba 630 gramov. Taký pohár v tom 
čase stál 33 zlatých, čo bol vtedy takmer 
ročný plat niektorých zamestnancov 
mesta.

Stretli ste sa počas Vašej práce aj s 
dokumentmi, ktoré Vás pobavili?

Najviac ma pobavili zoznamovacie 
inzeráty, ktoré vyšli v periodiku Nové 
Slovensko v 40. rokoch 20. storočia. 
Súčasnú generáciu určite prekvapia, a 
v niektorých prípadoch aj pobavia krité-
riá, na ktoré vtedy ľudia kládli dôraz pri 

hľadaní si partnera. Kým ženy očakávali 
od partnera predovšetkým zaistenie a 
duševnú oporu, tak muži preferovali 
krásu a inteligenciu, ale vítané bolo i 
dobré veno.

Zoznamovacie inzeráty
Ona: „29-ročná, nie chudobná, nie 

škaredá, vysoká tmavovláska pre nedo-
statok príležitostí, takto hľadá pána v 
zaistenom postavení. Vdovci a žandári 
majú prednosť, no nie je podmienkou! 
Hláste sa len vysokí a vyše 35-roční!...“
On: „34-ročný s dobrou existenciou, 

samostatný, ožení sa s dievčaťom, kto-
ré rozumie všetkým domácim prácam, 
najmä ale vareniu. Veno vítané. Priložte 
fotografiu nie staršiu ako rok a dátum 
narodenia...“

Podarilo sa Vám naďabiť na nejakú 
kuriozitu?

Do rúk sa nám dostala netradičná fo-
tografia z prvej polovice 20. storočia. Ide 
o portrétnu fotografiu mladého muža 
L. Tanácsa. Ten, aby sa vyhol vojenskej 
službe, ušiel do háremu do Turecka v 
dámskych šatách a takto preoblečené-
ho za ženu ho zachytil fotograf. Tak to 
aspoň hlása nápis na rube samotnej 
fotografie. Nezodpovedanou otázkou 
zostáva, ako dlho sa mu podarilo v há-
reme utajiť, že nie je žena.

Ktorý z dokumentov, by ste označi-
li za svoju srdcovku?

Pre mňa je ňou možno príbeh krádeže 
svadobnej torty, ktorý dokonca skončil 
až pred trnavským súdom. Udalosť sa 
stala v obci Veľké Šúrovce 21. novembra 
1932. Krádeže sa mal dopustiť mladistvý 
František, ktorý ukradol v deň konania 
svadby čokoládovú svadobnú tortu v 
hodnote 25 korún československých. 
Sladkú dobrotu hneď po krádeži ešte 
pred domom okradnutých svadobča-
nov spolu s kamarátmi zjedol. Na súde 
mladík uviedol, že jednak nevedel, že 
ide o zločin a tiež, že neboli s kamarát-
mi pozvaní na svadbu a že v ich obci je 
taký zvyk, že pre mladých, ktorí neboli 

pozvaní na svadbu, sa vždy chystá vý-
služka a tak za ňu považovali práve túto 
tortu. Keď chcel sudca vedieť, kto mu pri 
čine pomáhal, zachoval sa mladý muž 
veľmi statočne a uviedol, že bola taká 
veľká tma, že ani nevidel kto mu tortu 
pomohol zjesť. Vec sa napokon skončila 
šťastne, svadobný otec žalobu stiahol a 
tak nebol nik potrestaný.

Zaznamenali ste počas výskumu aj 
dokumenty, ktoré hovoria skôr o 
odvrátenej strane lásky?

Áno, aj jej stopy môžeme nájsť v ar-
chívnych dokumentoch. Či už ide o 
záznam o nevere z roku 1549, či prípad 
„sobášneho podvodníka“ v Trnave z 

roku 1907. Ďalšou z takýchto stôp sú 
tiež záznamy, ktoré sa často objavujú v 
administratívnych spisoch Mesta Trna-
va v druhej polovici 19. storočia a vypo-
vedajú o existencii verejných domov v 
Trnave.

Výsledky výskumu môžu záujem-
covia vzhliadnuť na vlastné oči.

Áno, presne tak. Najzaujímavejšie z 
objavených dokumentov vystavujeme v 
trnavskom štátnom archíve na Štefáni-
kovej ulici až do septembra.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Muži preferovali krásu a inteligenciu, ale vítané bolo i dobré veno

Archivári sa vydali po stopách lásky

Zoznamovacie inzeráty.                                                  foto zdroj Štátny archív v Trnave

spoločnosť Najčítanejšie regionálne noviny

Svadobné oznámenie.                                                    foto zdroj Štátny archív v Trnave

Fotografia mladého muža L. Tanácsa. 
foto zdroj Štátny archív v Trnave
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Často sa hovorí o elitách národa. Za-
raďujú sa medzi nich vysokoposta-
vení ľudia. Žiaľ, je to často skôr galé-
ria úbohosti a biedy. 

Niektorí šéfovia si z univerzít urobili 
cestovné kancelárie. Ďalší predávajú 
diplomy politikom a podnikateľom. Sú 
univerzitné pracoviská, kde je úroveň 
vedy, výskumu a výučby veľmi nízka. 
Vedeli by však na svetovej úrovni vy-
učovať napríklad predmety zákulisné 
intrigy a žabo-myšie boje. Smutné sú 
aj rôzne machinácie a obchody pri voľ-
bách do senátov, voľbách funkcionárov 
a udeľovaní titulov. Plagiátorstvo a ko-
rupcia sú ďalšou chorobou niektorých 
univerzitných pracovísk. Najhoršia je 
však pýcha, ktorá sa spája s malosťou 
a provinčnosťou mnohých pracovísk. 
Mladí sú formovaní v nakazenom pro-
stredí. Je to ako dedičná choroba. Oni 
raz budú riadiť tento štát. 30 tisíc stre-
doškolákov odchádza každý rok radšej 
študovať do zahraničia. A nevracajú sa. 
Čo s tým? 

Ak hovoríme o slušnom Slovensku, 
tak nebude stačiť iba politická výmena. 
Budeme musieť očistiť mnohé oblasti 
našej krajiny. V poslednom období sme 
videli špinu, ktorou je zanesená oblasť 
súdnictva a polície. Podobné je to, žiaľ 

aj v školstve, poľnohospodárstve, do-
prave, životnom prostredí, hospodár-
stve aj v zdravotníctve. Okrem zvýšenia 
odbornosti bude nutná hlavne morálna 
očista. Tlak musíme vytvoriť všetci, 
ktorí tento štát spolufinancujeme a sme 
jeho zákazníkmi. Myslím si, že by bolo 
dobré prestať počúvať konferenciu rek-
torov Slovenska, akademikov, ktorí ve-
dia míňať peniaze, ale nevedia priniesť 
úžitok. Eliminovať treba aj rôzne zväzy, 
asociácie, „inovačné a podnikateľské“ 
agentúry, nadnárodné konzultačné 
firmy, ktoré sa podieľali na rozklade 
Slovenska v posledných rokoch. Máme 
dosť ľudí, ktorí majú pevný charakter 
aj kompetencie. Mafiáni z politiky a 
rôznych „elitných“ klubov ich však ne-
pustili tam, kde sa rozhodovalo o dôle-
žitých veciach. Otvorme dvere slušným 
odborníkom - mnohí 
sú skrytí vo svojich 
dielňach, labora-
tóriách a firmách. 
Niektorí doma, iní v 
zahraničí. Je ich dosť, 
len musia uveriť, 
že darebá-
ci začínajú 
prehrávať.

Bieda elít

» Ján Košturiak
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30918 623 064

ŠTRK štrk na betónovanie 
fr. 0/16

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

PIESOK
KAMENIVO

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

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

ZEMINA

OKRASNÉ 
KAMENIVO

ZA VÝHODNÉ CENY
S MOŽNOSŤOU DOPRAVY

NÁJDETE NÁS 
V AREÁLI SNAHY

Duklianska 3604, Bardejov

OTVORENÉ AJ V SOBOTU 

0904 555 479

Naše ponúkané služby:
štrk, piesok, kamenivo, zemina

okrasné kamenivo rôzneho druhu

zemné a výkopové práce, úprava terénov

búracie a demolačné práce

nákladná autodoprava

prevoz drevnej hmoty

dovoz materiálu
Tel.: 0904 555 479 • Email: jozefjurcisin@centrum.sk
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Zamestnávateľ môže dať zamestnan-
covi výpoveď z organizačných dôvo-
dov len v troch prípadoch, a to, ak sa 
zamestnávateľ alebo časť jeho podni-
ku, kde zamestnanec pracuje, zrušu-
je, premiestňuje, alebo z  dôvodu, že 
zamestnanec sa stane nadbytočným. 

V dôsledku zrušenia zamestnávateľa 
alebo jeho časti zamestnávateľ nemôže 
zamestnancovi naďalej prideľovať prácu 
a plniť si ďalšie svoje povinnosti podľa 
pracovnej zmluvy. Podmienkou platnosti 
výpovede však je, aby výpovedný dôvod 
existoval a trval v čase podávania výpo-
vede, teda, aby u zamestnávateľa bolo 
prijaté rozhodnutie o zániku zamestná-
vateľa, pričom je potrebné, aby ku dňu 
zániku zamestnávateľa uplynuli výpo-
vedné doby. Zamestnávateľ preto musí 
dať výpovede zamestnancom v dostatoč-
nom časovom predstihu. 

Pri zrušení je potrebné rozlišovať, 
či sa zrušuje zamestnávateľ ako subjekt 
alebo len časť podniku zamestnávateľa. 
Ak sa jedná o úplný zánik, zamestnáva-
teľ zaniká ako právny subjekt, a preto ob-
jektívne stráca možnosť si naďalej plniť 
svoje povinnosti voči zamestnancom. Ak 
sa zrušuje len časť podniku zamestnáva-
teľa, zamestnávateľ je  povinný písomne 
ponúknuť zamestnancovi inú - náhradnú 
prácu v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako 
miesto výkonu práce, pričom zamestná-
vateľ môže ponúknuť zamestnancovi aj 

prácu na kratší pracovný čas.  V prípade 
náhradnej práce je dôležité, že sa musí 
jednať o prácu, ktorá je pre zamestnanca 
vhodná. 

Posledným dôvodom výpovede z or-
ganizačných dôvodov je, že zamestnanec 
sa stane nadbytočným, a  to v  dôsledku 
organizačných zmien, ktoré môžu nastať 
v úlohách zamestnanca, technického vy-
bavenia zamestnávateľa, optimalizácie 
nákladov alebo s cieľom zabezpečiť vyš-
šiu efektívnosť práce. Nadbytočnosť musí 
byť v príčinnej súvislosti s prijatými zme-
nami u zamestnávateľa, napr. nahradenie 
práce zamestnanca iným technickým či 
technologickým postupom, prípadne zní-
ženie počtu zamestnancov s cieľom zvýšiť 
efektívnosť práce, a musí priamo súvisieť 
so zrušovaným pracovným miestom. 
Predtým, ako sa zamestnanec stane nad-
bytočným, je zamestnávateľ povinný pí-
somne rozhodnúť o  organizačných zme-
nách. V  prípade výpovede zamestnanca 
z  dôvodu rozhodnutia o  organizačných 
zmenách, zamestnávateľ nemôže takto 
zrušené pracovné miesto opätovne vytvo-
riť, a to na obdobie dvoch mesiacov. 

Výpoveď zo strany zamestnávateľa 
z organizačných dôvodov

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

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

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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DONÁŠKA JEDLA
V EKO OBALOCH
OBJEDNÁVKY: 054 472 77 77
KOMPLETNÉ MENU NA NAŠOM FB
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Dospelých pacientov možno na-
vštíviť, ak ide o jednu z nasledov-
ných situácií:
- návšteva pacienta v terminálnom štá-
diu ochorenia - je povolená návšteva 
súčasne dvoma blízkymi osobami,
- návšteva kňaza alebo duchovného u 
ťažko chorých a zomierajúcich pre vy-
sluhovanie sviatostí,
- jeden sprievod pri pôrode a popôrod-
nej starostlivosti,
- jedna osoba pre sprevádzanie pacien-
ta pri prepustení z nemocnice,
- jedna osoba u pacienta s poruchami 
duševného zdravia, ako je demencia, 
porucha učenia alebo autizmus (ak by 
neprítomnosť spôsobila stavy úzkosti 
osoby),
- s psychickými ochoreniami podľa in-
dikácie lekára v prípade, ak neprítom-
nosť osoby môže nepriaznivo vplývať 
na výsledky liečebného procesu,
- návšteva pacienta v umelom spánku 
na OAIM v prípade, ak z liečebného 
hľadiska je táto návšteva indikovaná 
napr. stavy po ťažkých traumatických 
poradeniach, coma vigile a pod.

Deti na lôžkových oddeleniach 
možno navštíviť, ak:
- ide o sprievod detského pacienta, 
- je to návšteva dieťaťa v paliatívnej sta-
rostlivosti príbuznými dieťaťa vrátane 
iných detí žijúcich s rodičmi v spoloč-

nej domácnosti (bez príznakov respi-
račnej a/alebo gastrointestinálnej
infekcie).

Pôrodnice:
- jedna sprevádzajúca osoba pri pôro-
de a počas pobytu matky v nemocnici 
za splnenia špecifických zdravotných 
podmienok.

Ambulantné, jednodňové zaria-
denia, onkologické centrá:
- jedna sprevádzajúca osoba v prípade 
uľahčenia starostlivosti, jednodňová 
chirurgia a pod.,
- v onkologických centrách, dialyzač-
ných a reumatologických centrách 
vrátane ambulantného podávania 
biologickej liečby z rôznych indikácií, 
kde sa poskytuje starostlivosť imuno-
kompromitovaným pacientom, je prí-
tomnosť sprievodnej osoby zakázaná, 
sprievodná osoba môže čakať v aute 
alebo na určenom mieste (podľa poky-
nov v danej nemocnici).

Zákaz návštev 
nemocniciach dostal výnimky

» red

PONÚKAME
Rozvoz - Osobný odber
OBEDY - VEČERE

MENU NÁJDETE NA NAŠICH STRÁNKACH

FB: El Cafe Bar & Restaurant
WEB: www.el-restaurant.sk

+421 54 472 33 38  I  +421 911 348 174

eL
restaurant

cafe
bar
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AKCIA trvá od 17. 5. 2020
do 24. 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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620/2020 FOTO ilustračné

SABINÁČIKSABINÁČIK
2 DRUHY2 DRUHY
80 g,  80 g,  

0,39€

5,99€

BOROVIČKABOROVIČKA
KONIFERIUMKONIFERIUM
0,7 L, 37,5 %0,7 L, 37,5 %

5,99€

POPRADSKÁPOPRADSKÁ
KÁVAKÁVA
500 g 500 g 1,11€

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

1,99€

VAJÍČKA ‘‘M’’VAJÍČKA ‘‘M’’
15 ks, FAMI DUBIE15 ks, FAMI DUBIE

FERNET STOCK, FERNET STOCK, 38%38%

FERNET STOCKFERNET STOCK
CITRUS, CITRUS, 27%27%
0,5L  0,5L  

4,99€

0,88€

KARIČKA KLASIKKARIČKA KLASIK
125 g,125 g,

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

0,99€/ks1,19€

SLNEČNICOVÝSLNEČNICOVÝ
OLEJ, OLEJ, 1 L1 L

1,11€

ORION ŠTUDENTSKÁORION ŠTUDENTSKÁ
PEČAŤ MLIEČNA PEČAŤ MLIEČNA 
180g180g

MICHALOVSKÁ MICHALOVSKÁ 
TEHLA, TEHLA, 100 g, 100 g, 

0,59€

0,44€

MÚKA HLADKÁMÚKA HLADKÁ
MÚKA POLHRUBÁ MÚKA POLHRUBÁ 
VÝBEROVÁVÝBEROVÁ1 Kg, 1 Kg, 

4,44€

VÍNO VÍNO 
Z ČIERNYCH Z ČIERNYCH 
RÍBEZLÍRÍBEZLÍ
0,75 L, 11,5 %0,75 L, 11,5 %

MASLO MASLO 250g250g
82%82% TUKU TUKU  

1,19€ 

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

8,88€

CESTOVINYCESTOVINY
3 FAREBNÉ3 FAREBNÉ
500 g, 500 g,  ŠPIRÁLY ŠPIRÁLY

0,77€

7,99€

DIGITÁLNA DIGITÁLNA 
KUCHYNSKÁKUCHYNSKÁ
VÁHA, VÁHA, EMOS, 1 KsEMOS, 1 Ks

RYŽA GUĽATÁ,RYŽA GUĽATÁ,
1  Kg, 1  Kg, LÚPANÁLÚPANÁ  

1,11€
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Sociálna poisťovňa (SP) vyzýva po-
istencov, aby po doručení zásielky o 
vymáhaní nedoplatku poistného boli 
pozorní a nedali sa oklamať podvod-
níkmi. 

Pokusy o podvod a neoprávnené vy-
máhanie dlhu zaznamenali klienti vo 
viacerých pobočkách Sociálnej poisťov-
ne.

Princíp podvodu je v týchto prípa-
doch podobný: Firma, ktorá je poisten-
covi neznáma, mu zašle upozornenie v 
listovej podobe o tom, že má uhradiť svoj 
nedoplatok v Sociálnej poisťovni. Infor-
máciu o reálnom dlhu čerpá zo zoznamu 
dlžníkov, ktorý je zverejnený na webovej 
stránke Sociálnej poisťovne, preto upo-
zornenie pôsobí dôveryhodne. Dlh, ktorý 
firma žiada zaplatiť ešte navýši o urči-
tú sumu (penále) a žiada ho zaplatiť na 
číslo účtu, ktoré však nepatrí Sociálnej 
poisťovni. V liste je priložená aj faktúra 
na navýšenú sumu so splatnosťou v krát-
kom čase.

Sociálna poisťovňa vyzýva pois-
tencov, aby si v takýchto prípadoch a 
pri akýchkoľvek iných pochybnostiach 
overili vymáhanie dlhu. Môžu tak urobiť 
osobne, v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej 
poisťovne alebo telefonicky prostredníc-
tvom Informačno-poradenského centra 
Sociálnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa vymáha dlžné 

poistné a penále tromi spôsobmi: v 
tzv. správnom konaní, prostredníctvom 
mandátnej správy alebo exekútora, av-
šak vždy až po tom, ako dlžníka najskôr 
vyzve na uhradenie dlhu písomne ori-
ginálnym rozhodnutím. Voči nemu sa 
dlžník môže do 15 dní odvolať. Dôležité 
je pritom vedieť, že Sociálna poisťovňa, 
ústredie i všetky pobočky majú účty 
otvorené výlučne v Štátnej pokladnici s 
kódom banky 8180.

Taktiež nezabúdajme, že v tomto vý-
nimočnom období sa Sociálna poisťovňa 
sústreďuje na iné povinnosti, vyplývajú-
ce z nariadení vlády a novej pandemickej 
legislatívy. Je naozaj malý predpoklad, že 
by sa venovala prioritne dlžníkom.

Zaradenie do zoznamu dlžníkov So-
ciálnej poisťovne si poistenec rýchlo pre-
verí tu: Zoznam dlžníkov - https://www.
socpoist.sk/zoznam-dlznikov-emw/487s

Pozor na zlodejov pod falošnou 
značkou SP

» Zdroj SP - spracované

Postupnosť krokov uvoľňovania 
zákazov pokračuje. Na rad sa dosta-
li, múzeá, galérie, výstavne siene, 
otvárajú už aj hrady. To, že tam teraz 
prídeme autobusom, navlečieme si 
návleky a v hlúčiku sa vydáme na 
prehliadku, však neplatí.

Podľa súčasných opatrení možno 
totiž povoliť vstup jednotlivcom ale-
bo skupín maximálne do päť osôb vo 
vonkajších aj vnútorných priestoroch 
múzeí a galérií, pohyb možno umožniť 
len s prekrytými  hornými dýchacími 
cestami (napríklad rúško, šál, šatka, 
atď.), pri vchode do múzea a galérie tre-
ba aplikovať dezinfekciu na ruky alebo 
poskytnúť jednorazové rukavice.

Návštevníci musia zachovávať od-
stupy osôb minimálne 2 metre (neplatí 
pre skupiny do 5 osôb), počet návštev-
níkov v múzeu a galérii v jednom oka-
mihu nesmie prekročiť koncentráciu 
jeden návštevník na 25 m štvorcových 
z vnútornej plochy prístupnej návštev-
níkom.

Na všetky vstupy do priestorov 
múzeí a galérií musia ich správcovia vi-
diteľne umiestniť oznam o povinnosti 
dodržiavať vyššie uvedené hygienické 
opatrenia a taktiež oznam o maximál-
nom počte návštevníkov v jednom oka-
mihu.

Je potrebné a dokonca aj nariadené 
vykonávať časté vetranie a pravidelne 

vykonávať dezinfekciu dotykových 
plôch, kľučiek, maximálne obmedziť 
možný fyzický kontakt s interaktívny-
mi prvkami, vykonávať dezinfekciu 
dotykových plôch na WC pre návštev-
níkov každú hodinu, zabezpečiť na 
WC k dispozícii dezinfekciu na ruky a 
jednorazové utierky, zákaz používať 
sušiče rúk.

Pri návšteve kultúrnych zariadení 
stále nie sú povolené skupinové akcie, 
dôležitou skutočnosťou tiež je, že tre-
ba maximálne obmedziť používanie 
vzduchotechnických a klimatizačných 
zariadení v priestoroch múzeí a galérií 
určených pre verejnosť.

V každom prípade je tento rok ten 
najvhodnejší na Slovensku, aby sme 
dobehli zameškané v poznaní toho, čo 
je u nás krásne a stojí za to. Jedna pre-
stávka v zahraničných dovolenkách 
nás môže v tomto zmysle iba obohatiť.

Vyberme sa aj do múzeí, 
ale inak, ako obvykle

» red
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GOOGLEFACEBOOKREKLAMA

0905 719 137
geci@regionpress.sk

sieť 39
regionálnych
novín

bardejovsko@regionpress.sk

CALL CENTRUM: 

0905 552 537
0915 971 823

UBYTOVANIE a DOPRAVA hradené
 VHODNÉ PRE MUŽOV,  ŽENY aj PÁRY

PRÁCA 
PRE KAŽDÉHO 
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY  
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- pracovník vo výrobe /ČR/
- montážny pracovník /ČR/
- zvárač /ČR/
- zámočník /ČR/
- tesár /DE/
- zdravotné asistentky /DE/

HĽADÁME DO SPOLOČNOSTI GOLDEN TAXI 

ŠOFÉRA - ŠOFÉRKU
Práca na 8 až 12 hodín. Práca je vhodná pre vodiča, vodičku už od 18 rokov.
Požiadavky sú nasledovné: karta vodiča taxi služby, platná zdravotná 
prehliadka a psychotesty. Potrebná orientácia v uliciach mesta Bardejov 
a blízkeho okolia. Nástup ihneď. V prípade záujmu prosím 

volať na číslo 0948 948 888

Firma KOVO - ZVAR s.r.o. 
prijme do pracovného pomeru

pracovníkov do profesie 

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

Mzda: OD 5,50EUR/HOD. 
+ záleží od profesie.

Práca v SR a ČR.  Kontakt: 
0905 344 461 - 0915 956 707

61
_0
06
2

Prijmeme na dlhodobú spoluprácu do Nemecka 

TESÁROV,STOLÁROV,
ELEKTRIKÁROV 

A POMOCNÝCH ELEKTRIKÁROV.
Viac info tel. 0944 016 775
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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 

Dopravné staviteľstvo Bardejov, s.r.o. ponúkame prácu:

TESÁR - MURÁR 
MONTÁŽNY PRACOVNÍK
Práca so systémovým debnením (DOKA, PERI)

STROJNÍK - Kolesové rýpadlo, traktorbager

0914 341 097 - dolinakovam@dsbj.sk

Možnosť pracovať:  - v pracovnom pomere 
                                       - na živnostenské oprávnenie
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www.zakutansky.sk

Hľadám MURÁROV 
na strojové omietky prax nutná

0902 349 864Mzda od 2000€ mesačne
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Ponúkame 
práce pre 

Dopravu a ubytovanie 
hradí firma 0907 944 837

TESÁROVTESÁROV
Plat od 1300 € - 1500 € 

v čistom

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0907 727 206
49
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21. mája 1927 
pristál Charles Lindbergh v Paríži, čím ukončil prvý sólový prelet 
cez Atlantický oceán bez medzipristátia.

Výročia a udalosti
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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

ODLOŽTE SI NÁŠ INZERÁT
HYDINU PONÚKAME CELOROČNE

0944 113 140

AKCIA
 -2
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