
bj20-22_strana- 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 33 870 domácností 

BARDEJOVSKO
SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO

Č. 22 / 29. MÁJ 2020 / 24. ROČNÍK

00421 905 341 105   I   00421 917 444 840

info@stahovaniepo.eu www.stahovaniepo.eu

sťahovanie - domov, bytov, firiem
autodoprava - v celej Sr a eÚ
prenájom dodávky - S vodičom aj bez
likvidácia a vývoz odpadu
montáž a demontáž - nábytku ...
stavebné práce
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NÁTERY 

STRIECH
KOSTOLOV

OPRAVA KOMÍNOV
0908 288 350
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PRENÁJOM 
DODÁVKY 

0911 964 949

MOŽNOSŤ ZAPOŽIČANIA 
AJ SO ŠOFÉROM 
PO DOHODE

DO
3,5 T
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Klasické a relaxačné 
masáže

NOVINKA! 

 
masáže tváre 

3D ultrazvukom
v BNV

0948 025 835
hancova.terka@gmail.com
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OPRAVÍM 
VÁŠ
POČÍTAČ
Preinštalovanie 

Win 7 na Win 10

Prečistenie a opravy PC

0903 539 712
Aj u Vás doma
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ZĽAVA OD 50 DO 80 %
1.6. - 25.6.2020 85
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80%
AJ TU MOŽE BYŤ
VAŠA REKLAMA

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
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TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
Tn   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
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Lc   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
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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.
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Mať plotom ohraničený pozemok 
je fajn. Môj psík nebehá po cudzích 
pozemkoch a cudzie sliepky zas ne-
behajú po tom mojom. Teda, nema-
li by. Aj keď – nie som priaznivcom 
plotov. Sú štáty a spoločenstvá, v 
ktorých to ide aj bez nich.

Nemyslím teraz na zlodejov. Aj keď 
si spomínam, že v mojom detstve sa 
nikdy nezamykala bránka. A keď sa 
spustil letný lejak, zrazu na podstiení 
stáli ľudia, ktorí išli či už z obchodu, 
alebo na omšu. A veľa bicyklov.

Píšete nám do redakcie dosť často, 
aby sme pomohli s takým či onakým 
susedským problémom. Viem, so su-
sedmi je to často ťažké. Jeden sa sťa-
žuje, že mu cez betónový plot padajú 
orechové listy, ale neprekáža mu, že 
na ten betónový plot nemá ani sta-
vebné povolenie, ani súhlas suseda. 
Druhému prekáža ohník na susedovej 
záhrade, vraj sú na to ekologické vy-
hlášky, ale neprekáža mu umývať si 
na svojom dvore kamión. Inému zas 
vetvička bazy, presahujúca cez plot zo 
susedovej strany, ale z tej vlastnej to 
môže byť čokoľvek.

Plot má dve strany. Na tej vonkaj-
šej sa nesmie robiť to, čo nám prekáža a 
na tej vnútornej si zjavne môžeme robiť 
čo chceme bez ohľadu na to, čo na to 
sused. Fakt vám, milí čitatelia, nevie-
me v takýchto prípadoch pomôcť. Naša 
redakcia nie je vybavená na riešenie 

susedských sporov. Je na to občiansky 
zákonník.

Úprava susedských vzťahov je za-
kotvená najmä v ustanovení § 127 zá-
kona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákon-
ník v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „Občiansky zákonník“). Uvedené 
ustanovenie upravuje povinnosť vlast-
níkovi veci zdržať sa všetkého, čím by 
nad mieru primeranú pomerom obťa-
žoval iného, alebo čím by vážne ohro-
zoval výkon jeho práv, hovoríme tu o 
obťažovaní iného a vážnom ohrozo-
vaní výkonu práv iného. Obťažovanie 
iného nesmie presiahnuť mieru prime-
ranú pomerom. Musí ísť o taký zásah, 
ktorý nie je spojený s bežným užíva-
ním veci. Zásahy spojené s bežným 
užívaním nehnuteľných, resp. hnuteľ-
ných vecí sú susedia povinní strpieť. 

Lenže, „miera primeraná pome-
rom“ u nás zjavne platí ako vyžado-
vaná povinnosť iba zo strany suseda. 
Máme takú mentalitu. Najskôr som ja, 
potom chvíľu nikto, potom zas ja a už 
nikto. Zákonník nezákonník. Keby to 
nebolo smutné, tak je to na 
smiech. A niekedy sú tie 
ploty fakt jediné výcho-
disko z núdze.

P.S. Zamykajte si 
bránky, jeden dnes ni-
kdy nevie... všetko 
dobré –

Môj svet za plotom

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

OZNAM - SPOJ
Bardejov - Bratislava

spoj 7 na linke 701501 
začína premávať  31.05.2020

spoj 8 na linke 701501 
začína premávať 01.06.2020 85
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PRENÁJMEME 
PRIESTOR 

vhodný na ambulancie,

kancelárske alebo obchodné priestory 

na ul. Kpt. Nálepku v Bardejove. 

132m2,  sociálne zariadenia, 

parkovanie. 

Tel.: 0948 016 648
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REMEDIUM, s.r.o.,Bardejovské Kúpele 2037, 086 31 Bardejovské Kúpele

NOVEJ AMBULANCIE:OZNAM 
O OTVORENÍ 

ORL AMBULANCIA
MUDr. Katarína Ľuníková
tel. č.: 054/ 477 7511
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KRÁTKE ČAKACIE DOBY PRI  OBJEDNÁVANÍ 
PACIENTOV NA VYŠETRENIA

S PRACOVNOU DOBOU 

od pondelka - piatka od 07:30 hod. do 15:00 hod.
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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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ODKÚPIME 
VÁŠ BYT ! 

(aj zadlžený)
PLATBA 

V HOTOVOSTI !!!
VIAC INFO NA: 0903 738 901

31. mája 2003     
sa uskutočnil posledný let lietadla na-
dzvukového lietadla Concorde.

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)

MAKITA AKUMULÁTOROVÝ 
VIAZAČ ARMATÚR DTR180Z 

MAKITA ELEKTRICKÁ UHLOVÁ 
BRÚSKA 9558HNRGK

MAKITA ELEKTRICKÁ UHLOVÁ 
BRÚSKA 9558HNRGK

MOTOR JIKOV MULČOVAČ 
BRAVO MHR 550

• Automatické viazanie tyčí jednou rukou 
   v rôznych situáciách
• Pre viazací drôt s priemerom 0,8 mm
• Nastaviteľná sila utiahnutia 6 stupňov
• Bezuhlíkový motor  - kapacita batérie sa  
   využíva efektívnejšie ako u bežných
   elektromotorov

• Na suché aj mokré vysávanie
• Príkon 1500 W
• Množstvo nasávaného vzduchu až 3700 l/min
• Veľa praktických prvkov vo výbave ako 
   napríklad adaptér na sacej hadici pre priame 
   odsávanie prachu pri brúsení, rezaní alebo 
   hobľovaní, umývateľný filter, či rôzne hubice

• Motor Rato R225 so zdvihovým 
  objemom 223 cm3
• Výkon až 7,5 HP
• Kvalitný nôž Oregon so šírkou záberu 55 cm
• S pojazdom pre jednoduchú a efektívnu prácu
• Svahová dostupnosť 30°

• Prémiový motor Briggs&Stratton 
• Výkon 4,4 kW
• 6 nožov so záberom 64 cm
• S pojazdom pre jednoduchú prácu
• Maximálna výška kosenia cca 3,5 cm

• Profesionálny výkonný krovinorez
• Silný dvojtaktný motor s objemom 41,5 cm3
• Maximálny výkon 1,78 kW
• Vďaka technológii HIGH TORQUE je výkon 
   porovnateľný s krovinorezmi s objemom 
   50cm3 a súčasne vyniká nižšou spotrebou 
   paliva

• Výkon motora 2,6 kW
• Objem motora 139 cm3
• Šírka záberu 46 mm
• Nastavenie výšky strihu 25-75 mm
• Objem zberného vaku 55 l

• Profesionálna kompaktná uhlová brúska
• Príkon 840 W
• Voľnobežné otáčky 11000 min-1
• Priemer kotúča 125 mm
• V praktickom kufríku

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

429€

SUPER
CENA

679,60€

999,90 €

719 €
89,99 €

85,90 €

STIHL VYSÁVAČ SE 122 E

SUPER
CENA

279,90€

MOTOR JIKOV BUBNOVÁ 
KOSAČKA BDR 583

ECHO BENZÍNOVÝ 
KROVINOREZ SRM-420 TES

1199€

1099€

ECHO MOTOROVÁ PÍLA 
CS-4510 ES

• Profesionálna píla s vysokým výkonom
• Kvalitný dvojtaktný motor s nízkymi 
   emisiami a vibráciami
• Zdvihový objem 45 cm3
• Výkon 2,1 kW
• G-FORCE systém núteného odsávania 
  nečistôt

439 €

359 €

719 €

629 €

Najúčinejnejšia zbraň proti vírusom,
baktériam, plesniam a zápachu

ČISTENIE OZÓNOM
BYTY - DOMY - OBCHODNÉ PRIESTORY

REŠTAURÁCIE - TELOCVIČNE
ŠKOLY - HOTELY - AUTÁ - ŠPORTOVÁ VÝSTROJ

www.ozoncistenie.eu 
+421 949 412 417
kontakt@ozoncistenie.eu
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30918 623 064

taxi roman

DISPEČING

0850  221  221

HĽADÁME VODIČOV  TAXISLUŽBY
TEL. :  0944 362 536

SME  VÁM  OPÄŤ  

K  DISPOZÍCI I
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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
» Predam letne pneumati-
ky ROYAL BLACK za symbo-
licku cenu.  225/60 R17 99V 
- 0917 962 938
°Kúpim starý traktor aj v 
zlom stave. Tel: 0908 363 
020 

» Predám rodinný dom (no-
vostavbu) v Bardejove časť 
BNV na 612 m2 pozemku. 
Cena 153.000 eur. Kontakt 
0903738901
» Predám chatku so záhra-
dou 540m2 nad Cenovým 
mlynkom . Cena dohodou. 
0907458858, 0949569204. 
» Predám RD v BJ Kutuzo-
vova ul., 0903481460

CPREDÁM STAV. POZ. V 
KENDICIACH /PO/ 24 ÁROV 
0905145220 

» Dám do prenájmu  garáž 
za Rojbelkou 0902 168 319  
»Kúpim garzonku, 
0903771214 

» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682
» Predám jedľové drevo 
na krov ( hranoly. krokvy a 
laty) Zľava na cene po vzá-
jomnej dohode. Dopravu 
môžem zabezpečiť. 0948 
037 073 
» Predám šamotové teh-
ly 110 kusov za polovičnú 
cenu nepoužité: 0948 037 
073 

» Predám alebo vymením 
laminátový bazén s prie-
merom 3m za menší. 0908 
460 040
» °Predám ručnú elektrickú 
cínovačku.  054/47 92 041 
» Predám varhany. Tel. 
0950 797 392 
» Predám pecík Petrík. 054 
/ 479 20 41 
» Predám staršiu zacho-
valú lesklú obývaciu stenu 
zn. TAŠKEN, dlžka 4,5 m , s 

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

03 BYTY / predaj 

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

HRUBÉ STAVBY
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+421 908 658 910 DOMOV

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.

Firma Toyota naučila svet slovo gemba 
– dielňa, skutočné miesto, kde vznika-
jú a kde sa riešia problémy. 

Policajti nevyšetrujú nehodu alebo zlo-
čin v kancelárii. Idú na miesto činu, kde 
zaistia stopy a urobia analýzy. Podobne 
postupujú aj manažéri vo firme Toyota. 
Miestom ich práce je gemba – miesto činu. 
Nesnažia sa iba opraviť nepodarok alebo 
pokazený stroj, ale hľadajú opatrenia, 
aby sa podobné problémy už nestali. Toto 
je základ dokonalých procesov vo výro-
be. Podobne pracujú však aj vývojári a 
konštruktéri. Používajú veľkú miestnosť, 
v ktorej sú na stenách zavesené výkresy, 
diagramy a grafy problémov, ktoré práve 
riešia. Stretávajú sa pri nich tímy a disku-
tujú, zdieľajú svoje skúsenosti, prinášajú 
návrhy riešenia.

Porovnajme si to s prácou mnohých 
manažérov a inžinierov v našich pod-
nikoch. Sedia v kanceláriách, pozerajú 
grafy v informačnom systéme, do výroby 
takmer nechodia. Pri návštevách firiem 
v Japonsku ma vždy zaujalo, že šéfovia 
trávili takmer všetok svoj pracovný čas v 
dielni – riešením problémov s ľuďmi, ktorí 
tam pracujú.

Všímam si v posledných týždňoch 
jedného politika. Volá sa Ján Budaj. Ke-

dysi vyšiel na ulicu a postavil sa komu-
nistom, keď mnohí „revolucionári“ ešte 
sedeli skrytí v kukurici. Dnes je tento pán 
ministrom. Sadne do auta a ide na miesto 
činu – na skládku, na priehradu, do lesa. 
Nerieši problémy v kancelárii na minister-
stve, ale tam, kde vznikajú. Nie sú to vý-
jazdy pre médiá. Po identifikácii problému 
nasledujú podnety na trestné oznámenia 
a zmeny zákonov. Presne takto by mal 
pracovať manažér vo firme, starosta alebo 
minister– nestať sa obeťou analýz, grafov 
a správ, nevysedávať na schôdzach, ne-
podľahnúť rôznym poradcom a prikyvova-
čom. Zachovať si zdravý rozum a kontakt s 
realitou, stretávať sa s normálnymi ľuďmi, 
ale nezostať pri podávaní rúk, fotografiách 
a všeobecných sľuboch, ktoré sa nikdy ne-
splnia. 

Gemba funguje takto – choď na miesto 
činu, pochop problém a 
nájdi jeho príčinu, na-
vrhni opatrenia, aby 
sa takýto problém 
už nikdy a nikde ne-
zopakoval, zaveď tieto 
opatrenia a dohliad-
ni na to, či to 
funguje. 

Miesto činu

» Ján Košturiak

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

LETNÁ AKCIA

VÝROBA 
A 

PREDAJ 
BRIKIET
mix dub, buk, 

smrek
balené v 35 kg 

vreciach

35 kg - 5€
tona - 144€

DOVOZ ZDARMA 
DO 50KM

0905 911 504
0948 734 268
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PEKNÁ STRECHA
NÁTERY 
STRIECH 

VO VÝŠKACH
lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631

nadstvavcami. Tel.: 0907 
555 365 

» PREDÁM VČELY 
0547521076
» Predám včely 0547521076
» Predám ošípanú, váha 
cca 120kg. Tel. 0905 805 
977 

» Kúpim vzduchovky -ové 
pištole aj vojenské vz 35-47 
aj flóbertky. 0905450533

» Predám kočík pre dvojič-
ky, 0915107507 

» Predám manuálne po-
lohovaciu zdravotníc-
ku posteľ s matracom. 
0915107507 

» Kúpim staré mince, ban-
kovky, platba v hotovosti, 
0903548208 

» Online hodiny angličtiny. 
Tel. 0948 895 991 
» Hľadám si prácu na upra-
tovanie bytu, udržiavanie 
chaty, príp. okolie záhrad. 
T:0948 39 32 14 

» Hľadám si prácu na upra-
tovanie bytu, udržiavanie 
chaty, príp. okolie záhrad. 
T:0948 39 32 14
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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

STIGA COMBI 48 SQB

329€
399

269€
334

1979€
2749

IHNEĎ
K ODBERU

4v14v1

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

229€
SUPER CENA

299 €

BDR 581 STELLA GARDEN
Bubnová kosačka

Motor: B&S 675
Výkon: 2,6kW/3,55k

Šírka záberu: 60cm

679€
SUPER CENA

699 €

BDR BRAVO 875 B
Mulčovacia kosačka
Motor: B&S 875 EXi
Výkon: 3,0kW/4,2k
Šírka záberu: 60cm

889€
SUPER CENA

999 €

1999€
2999€

 MTD POWER 92.165 H
Záhradný traktor

Motor: B&S 500 cm3
Výkon: 16,5 HP

Prevodovka: Hydrostat
Záber: 92cm, 2 nož

IHNEĎ
K ODBERU

SECO CHALLENGE MJ 102 - 20
Záhradný traktor

Motor: 2 valec B&S 7220
Výkon: 20 HP

Prevodovka: Hydrostat
Záber: 102 cm, 2 nože

3299€
3619€ 

2 valec-20HP HYDROSTAT

IHNEĎ
K ODBERU

Mulčovacia sada + krycia plachta + ťažné zariadenie ZDARMA

Krycia plachta + ťažné zariadenie ZDARMA Krycia plachta + ťažné zariadenie ZDARMA

Mechanická uzávierka diferenciálu
16,5 HP HYDROSTAT

13 HP HYDROSTAT

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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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
_0
01
1

87
-0

00
4

 Návratnosť
2-3 roky!!!

0915 927 993
0940 707 621

FÚKANÁ
IZOLÁCIA

Odpudzuje hmyz
a hlodavce
Vysoká požiarna
odolnosť
Úplne bez rizika plesní

MASTER GROUP s.r.o.
www.mgroupsro.sk
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Uvoľňovanie opatrení môže zna-
menať aj vážne riziko zvýšenia 
nákazy. Preto je veľmi žiaduce, 
aby sa opatrenia uvoľňovali po-
stupne. 

Aj keď je už možné chodiť do ob-
chodov, je na každom jednotlivcovi, 
aby si zvážili, či do nich aj nevyhnut-
ne potrebuje ísť. Čím viac budeme 
prísni na seba, tým je väčšia pravde-
podobnosť, že epidémiu zvládneme s 
minimálnymi alebo malými násled-
kami. Najzraniteľnejšie skupiny mu-
sia chrániť seba a ostatní spoločne 
seba a ich. 

V  súčasnosti máme v  rukách 
prevenciu pred prípadnou druhou 
vlnou ochorenia. Z minulosti vieme, 
že keď opatrenia pri iných nákazách 
neboli dostatočné, alebo sa uvoľnili 
veľmi rýchlo, bola druhá vlna masív-
na a v oblastiach, kde si boli istejší, 
následky druhej vlny boli iba o málo 
menšie ako v prvej. Platí, že tento rok 
bude lepšie dovolenkovať doma, naj-
lepšie na vlastných záhradách alebo 
chatách, alebo proste doma.   S epi-
démiou sa ale budeme musieť naučiť 
žiť, vírus ešte v Európe bude rizikom 
nákazy dlhšiu dobu.

Dodržujte preto naďalej sociálnu 
vzdialenosti medzi ľuďmi minimálne 
jeden meter, lepšie dva metre. Nedo-
týkajte sa takzvanej T zóny na tvári 
(čelo, nos, ústa) neumytými rukami. 

Často si umývajte ruky – platí stále. 
Ak si ich nemôžete umyť, noste pri 
sebe dezinfekčný roztok, aspoň s ob-
sahom alkoholu 60-90 percent. 

Každý druh rúška chráni svojho  
nositeľa a aj jeho okolie. Rúška si pra-
videlne meňte, niekoľkokrát denne. 
Pri kašli alebo kýchaní je zakrývanie  
úst a nosa civilizovanou samozrej-
mosťou.

Podporujte obranyschopnosť 
organizmu stravou  - dostatkom čer-
stvého ovocia a zeleniny, dostatkom 
rýb v strave. Jedzte iba tepelne spra-
cované potraviny. Pravidelne sa vy-
stavujte slnečným lúčom  a doprajte 
si pohyb vonku.

Používajte rukavice, ak sa dosta-
nete na miesta s vysokým rizikom – 
v  dopravných prostriedkoch, alebo 
pri dotyku s  nákupnými vozíkmi 
alebo košíkmi. Často vetrajte, dajte si 
vyčistiť klimatizáciu.

Súčasnosť je pre každého z  nás 
nová skutočnosť. Ale pravdou je, že 
každá epidémia sa raz skončí, skon-
čili sa všetky v  histórii. 
Skončí sa aj táto. Ako, 
to závisí aj od nás všet-
kých.

To znamená – od 
VŠETKÝCH.

Každá epidémia sa raz skončí

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

metabolizmu a výživy

PREDAJ OSB DOSIEK

Tel.1: 0910 457 070  Tel.2: 0948 428 208

KUNDREX  STAVEBNINY
Kacvinského 1238/14, 085 01, Bardejov

OSB P+D hr. - 12 x 0,675 x 2,5 
OSB P+D hr. - 15 x 0,675 x 2,5   
OSB P+D hr. - 18 x 0,675 x 2,5   
OSB P+D hr. - 22 x 0,675 x 2,5   

85
-0
31
3

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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PREVÁDZAME 
KOMPLET
STAVEBNÉ 
PRÁCE.

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

2. júna 1953  
bola korunovaná kráľovná Alžbeta II., ktorá je kráľovnou Spojeného kráľovstva, 
Kanady, Austrálie, Nového Zélandu a ďalších častí spoločenstva Commonwealth.

Výročia a udalosti

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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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.  06. 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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1 tona - 170 €
10 kg - 1,90 €

PREDAJ DREVENÝCH 
BRIKIET RUF

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

Maliarske práce 

NOVOSTAVBY - BYTY - PRIEMYSELNÉ HALY
STRECHY (PLECH, ETERNIT, ŠKRIDĽA), FASÁDY A 

BRIZOLITY

Airless striekanie (technika WAGNER)

0948 942 872
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0907 727 206
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Bardejovsko-Svidnícko 
- Stropkovsko

GOOGLEFACEBOOKREKLAMA

0905 719 137
geci@regionpress.sk

INZERUJTE U NAS 
0905 719 137 - 0907 727 206

Kamenárstvo

61
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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 

DONÁŠKA JEDLA
V EKO OBALOCH

OBJEDNÁVKY: 054 472 77 77
KOMPLETNÉ MENU NA NAŠOM FB:  ŠUHAJÍCI BISTRO
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za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 45887
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  Teraz   
 výhodne

Sety VELUX
100 % kontrola nad teplom a svetlom

Strešné okná 

LEGNO TRADE
Dukelská 837/134
08701 Giraltovce
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Prenajmem 1-izbový 
a 2-izbový byt.

 Ihneď. Bardejov - Vinbarg
0903 638 935
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lazurova@regionpress.sk

V deň 100. výročia narodenia sv. 
Jána Pavla II. 18. mája slávil pápež 
František svätú omšu nad jeho hro-
bom v Bazilike sv. Petra. 

V homílii vyzdvihol tri črty svätosti 
Karola Wojtylu: intenzívny život mod-
litby, blízkosť ľuďom a zmysel pre spra-
vodlivosť, ktorá ide ruka v ruke s milo-
srdenstvom. „Boh miloval a navštívil 
svoj ľud, keď poslal Cirkvi sv. Jána Pav-
la II. a zveril mu jej vedenie.“ 

Spomedzi mnohých čŕt dobrého 
pastiera, ktoré možno nájsť u sv. Jána 
Pavla II. vybral pápež František osobit-
ne tri: jeho život modlitby, ktorá je pr-
voradou úlohou biskupa, jeho blízkosť 
k ľuďom, tým blízkym a rovnako i tým 
vzdialeným, a do tretice jeho lásku k 
spravodlivosti.

Sv. Jána Pavla II. nazval pápež 
František „mužom spravodlivosti a mi-
losrdenstva“ a pripomenul, že mu išlo 
o plnú spravodlivosť, vrátane tej sociál-
nej, ktorá zažehnáva vojny. Spravodli-
vosť a milosrdenstvo nemožno vzájom-
ne oddeľovať, patria spolu, zdôraznil 
pápež František: „Toto je dar, ktorý 
nám zanechal: milosrdenstvo spravod-
livosti a spravodlivé milosrdenstvo“.

Pápež pripomenul zásluhy Jána 
Pavla II. na tom, aby sa u ľudí prehĺbilo 
chápanie významu Božieho milosrden-
stva, súčasťou čoho bolo aj jeho rozvi-
nutie úcty ku sv. Faustíne Kowalskej. 
Liturgická spomienka krakovskej re-
hoľníčky a mystičky bude od tohto dňa 

platiť pre celú Cirkev, oznámil v rámci 
homílie pápež František.    

V kaplnke sv. Šebastiána so Svätým 
Otcom koncelebroval kardinál Angelo 
Comastri, ktorý je generálnym vikárom 
pápeža pre Mestský štát Vatikán a ar-
cikňaz Vatikánskej baziliky, pápežský 
almužník kardinál Konrad Krajewski a 
Mons. Piero Marini, ktorý bol 18 rokov 
hlavným ceremoniárom Jána Pavla II. 
Koncelebroval aj poľský arcibiskup Jan 
Romeo Pawłowski, šéf Tretej sekcie štát-
neho sekretariátu, ktorý sa zaoberá dip-
lomatickým personálom Svätej stolice. 
Okrem rehoľných sestier, ktoré spevom 
animovali slávenie, bolo prítomných i 
niekoľko  ďalších veriacich.

Od pondelka 18. mája sú v Talian-
sku povolené verejné sväté omše. Z toh-
to dôvodu sa popisovaným slávením 
uzavrelo obdobie živých prenosov ran-
ných omší Svätého Otca, ktoré vatikán-
ske médiá prinášali denne od začiatku 
karantény 9. marca.

Pocta Jánovi Pavlovi II.

» Zdroj: Vatikánsky rozhlas
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GOOGLEFACEBOOKREKLAMA

0905 719 137
geci@regionpress.sk

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 15..  06. 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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lazurova@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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Ponuka 
služieb

VÝHODNÉ CENY

POKLÁDKA ZÁMKOVEJ DLAŽBY

PLOTY A PLOTOVÉ SYSTÉMY

OPORNÉ MÚRY

N á t e r y 
s t r i e c h
0905 480 575

61
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PREDAJ  A OPRAVA
ŽALÚZIÍ, SIEŤOK 
PROTI  HMYZU
www.jarotile.sk

tel.: 0907 624 467
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 719 137
geci@regionpress.sk

Nedostávate vaše 
obľúbené noviny 

do schránky?
Napíšte nám do redakcie 

geci@regionpress.sk

sieť 39
regionálnych
novín

bardejovsko@regionpress.sk
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Pestovanie byliniek si už získalo 
za posledné roky na Slovensku 
veľa priaznivcov. Miesto si našli na 
našich balkónoch, terasách i v zá-
hradách. Vieme ich však správne 
zberať, uskladňovať a používať?

Priaznivé účinky byliniek na náš or-
ganizmus poznali už naše staré mamy 
a pri ich správnom používaní dokážeme 
nimi nielen dochutiť a prevoňať pripra-
vované pokrmy či nápoje ale aj posilniť 
naše zdravie.

Zbieranie byliniek
Na zber byliniek je vhodný košík, 

prípadne textilné či papierové vrecko. 
Zbierajte ich za suchého počasia a dbaj-
te na to, aby ste zbierali len zdravé rast-
liny. Kvety trhajte cez obed a vňať ešte 
pred odkvitnutím rastliny.

Uskladnenie byliniek
Bylinky čo najskôr po zbere spracuj-

te, pričom voliť môžete medzi dvoma 
spôsobmi ich uskladnenia – sušením 
a mrazením. Do niektorých jedál sa bez 
problémov dajú použiť sušené bylin-
ky, ale sú i také pokrmy či nápoje, kde 
lepšie vyniknú, ak nemáme po ruke 
čerstvé, práve tie mrazené, pretože si za-
chovajú nielen svoju prirodzenú farbu 
a svieži vzhľad, ale aj väčšinu zdraviu 
prospešných látok.

Sušenie byliniek
Bylinky sušte na teplom, suchom a 

dobre vetranom mieste. Určite sa vyhni-
te priamemu slnku. Jednotlivé rastliny 
rozložte na sito alebo ich sušte v men-
ších trsoch zavesené. To, že je už bylin-
ka suchá a pripravená na uskladnenie 
zistíte tak, že sa jej stonky ľahko lámu. 
V takom prípade bylinky vložte do dobre 
uzatvárateľnej nádoby a skladujte na su-
chom a tmavom mieste. Väčšinu z nich 
môžete potom používať počas celého 
roka, až kým nebudete mať novú úrodu.

Mrazenie byliniek
Vhodnými bylinkami na mrazenie 

sú napríklad petržlenová vňať, kôpor, 
mäta, pažítka, šalvia či medovka. By-
linky pred mrazením dobre umyte a 
osušte. Ich listy alebo vňať môžete 
zmraziť vcelku tak, že ich vložíte do 
vreciek určených na mrazenie potravín. 
Ďalšou možnosťou mrazenia byliniek 

je ich zaliatie vodou. Bylinky v takom 
prípade vložte do plastových téglikov 
alebo nadrobno posekajte a vložte do 
formičiek na ľad.

Využitie byliniek v našej kuchyni
Bylinky môžete využiť pri prípra-

ve rozličných pokrmov, ktoré vďaka 

nim získajú výbornú chuť i vôňu. 
Hodia sa k mäsu, zelenine ale výbor-

ne dochutia tiež rôzne osviežujúce 
nápoje. Chýbať by nemali ani na gri-

lovačke.

Bazalka
Bazalka sa používa do omáčok, šalá-

tov i polievok. Ochutí tiež marinády a 
zálievky. Veľmi dobre sa hodí k paradaj-
kám či baklažánu a pravdaže k cestovi-
nám. Do varených jedál ju pridávajte až 
tesne pred ich dokončením, aby nestra-
tila svoju vôňu.

Kôpor
Kôpor sa hodí pri príprave pečených 

rýb ako aj na dochutenie omáčok či ze-
leninových šalátov. Tiež sa uplatní pri 
nakladaní zeleniny. Nemal by prejsť va-
rom a preto ho do varených jedál pridá-
vajte až na záver.

Mäta
Pre jej výraznú mentolovú vôňu vyu-

žite mätu na ochutenie zeleninových ša-
látov, dusenej zeleniny, pečeného mäsa, 
rýb, marinád a zálievok. Svoje miesto 
nájde aj pri výrobe dezertov, zmrzliny a 
osviežujúcich nápojov, ktoré nielen do-
chutí, a prevonia ale aj krásne ozdobí.

Medovka
Jej lístky majú citrónovú vôňu a vý-

borne sa hodia najmä do nápojov, ale 
osviežiť môžu aj chuť rôznych šalátov či 
omáčok.

Pažítka
Pažítka vonia podobne ako cibuľa, je 

však jemnejšia. Ochutí nátierky, šaláty i 
cestoviny so syrovou omáčkou. Do va-
rených pokrmov ju pridávajte až po ich 
dokončení, nevarte ju.

Petržlen
V kuchyni má naozaj všestranné pou-

žitie. Pridávajte ho však až do hotových 
pokrmov. Hodí sa k vareným zemiakom 
aj dusenej zelenine. Pridáva sa do zele-
ninových polievok a rôznych pomazá-
nok.

Rozmarín
Aróma rozmarínu je veľmi výrazná a 

preto to s jeho množstvom príliš nepre-
háňajte. Táto bylinka sa hodí najmä pri 
príprave pečeného či grilovaného mäsa.

Šalvia
Jej lístky sa hodia najmä pri príprave 

jedál z bravčového mäsa a rýb. Použiť 
ju môžete aj na ochutenie omáčok či 
nátierok. Stačí jej veľmi malé množstvo, 
častokrát jeden až dva lístky, ktoré mô-
žete mraziť v nádobkách na výrobu ľa-
dových kociek podobne ako medovku 
či mätu.

Tymian
Využijete ho pri príprave pečeného 

mäsa, rýb, dusenej zeleniny a omáčok. 
Nezabúdajte naň ani pri grilovaní mäsa, 
rýb a zeleniny. Zväčša sa požíva sušený.

Oregano
Môžete ním v jedlách nahradiť ma-

jorán. Hodí sa do pokrmov z mletého 
mäsa, pri príprave pizze, zemiakových 
či zeleninových placiek, ale aj omáčok 
podávaných k cestovinám.
STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Voňavé rastlinky ochutia naše pokrmy a prospejú zdraviu

Bylinky v našej kuchyni

Bylinky zbierame za suchého počasia.                    foto autor congerdesign pixabay

Náš tip:
Do nádobky určenej na výrobu ko-
ciek ľadu vložte celé lístky mäty či 
medovky, tie vám potom výborne 
poslúžia pri príprave chutných ná-
pojov.

záhrada Najčítanejšie regionálne noviny

V našej kuchyni majú bylinky rozmanité využitie.    foto autor StockSnap pixabay

Lístky mäty či medovky vám výborne poslúžia pri príprave chutných osviežujú-
cich nápojov.                                                                            foto autor ThorstenF pixabay
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Prezidentka Zuzana Čaputová vy-
zvala ľudí, aby zvýšili záujem o 
ochranu našich národných parkov. 
Príroda sa pre mnohých stala úto-
čiskom v čase najťažšej pandémie 
a stále sa teší zvýšenému záujmu, 
skonštatovala prezidentka.

A práve preto by sme jej mali našu 
vďaku dať najavo zvýšenou starost-
livosťou o ňu. „Národné parky sú 
najvýznamnejším prírodným dedič-
stvom, aké máme. Aj našich deväť 
národných parkov dnes (24. 5. - pozn. 
red.) oslavuje svoj európsky deň. Naša 
príroda sa pre mnohých z nás stala 
útočiskom v čase najťažšej pandémie 
a teší sa stále zvýšenému záujmu. Od-
nesme si z tejto skúsenosti to dobré a 
zvýšme aj záujem o ochranu našich 
jedinečných území. Tieto klenoty jed-
nak prichyľujú tisíce vzácnych dru-
hov živočíchov a rastlín, ale súčasne 
ponúkajú ľuďom priestor na oddych a 
relax. Máme veľkú príležitosť podporiť 
a zachovať našu pýchu Slovenska, kde 
ochrana prírody bude mať svoje neza-
meniteľné miesto. Všetko najlepšie!“ 
Napísala prezidentka Zuzana Čaputo-
vá na sociálnej sieti.

Národné parky Slovenska sú naj-
cennejšie prírodné územia Slovenskej 
republiky. V súlade s európskymi i sve-
tovými kritériami plnia dve základné 
úlohy: zachovanie vzácnej prírody a 
jej sprístupnenie pre realizáciu voľno-
časových aktivít. Na území Slovenska 
sa nachádza deväť národných parkov. 
Ide o rozsiahlejšie územie, spravidla s 
výmerou nad 1 000 ha, prevažne s eko-
systémami podstatne nezmenenými 
ľudskou činnosťou alebo v jedinečnej 
a prirodzenej krajinnej štruktúre, tvo-
riace nadregionálne biocentrá a naj-
významnejšie prírodné dedičstvo, v 
ktorom je ochrana prírody nadradená 
nad ostatné činnosti.

Na území národného parku platí 
tretí stupeň ochrany. Znamená to, že 
pohyb v ňom je pre cyklistov a turistov 
možný iba po vyznačených chodní-
koch a trasách, nesmie sa tam táboriť, 
zakladať oheň (aj celoročne), vykoná-
vať napríklad horolezectvo či skalole-
zectvo. 

Tak isto sa v Národnom parku ne-
smú rozširovať nepôvodné druhy, zbie-
rať rastliny vrátane ich plodov správať 
sa hlučne či dokonca organizovať po-
ľovačky.

Pocta hlavy štátu národným parkom

» red
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Zavolajte na naše
bezplatné telefónne číslo

0800 162 162
www.stannah.sk 

Viac ako 
750 000 
Stannah  

inštalácií 
výťahov

SPÔSOBUJÚ  
VÁM SCHODY  
PROBLÉM?

Sme priami výrobcovia a špecialisti na najpredávanejšie stoličkové výťahy na svete!

ŤZP občanom poradíme, ako  
získať na zakúpenie štátny  
peňažný príspevok.

Stannah Vám ponúka stoličkové  
výťahy na všetky typy schodísk.

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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ZÁHRADNÉ CENTRUM
"Mičurin" Bardejov

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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Využite obdobie prerušenia dražieb nehnuteľností 
na riešenie Vašej situácie, nebude trvať večne

V prípade záujmu nás kontaktujte na 
tel.č. 0907 121 212 resp. na 

e-mailovej adrese reality2@dimarko.sk

Sme renomovaná obchodná spoločnosť podnikajúca 
dlhodobo v tejto oblasti a ponúkame viacero možností, 
ako túto Vašu situáciu vyriešiť ešte pred dražbou s využitím 

našich technických, právnych a finančných služieb.

HĽADÁME A KÚPIME
NEHNUTEĽNOSTI
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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 !!!
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Kompletná ponuka na www.speedypizza.sk

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

speedy pizza-bardejov
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Sme aj na FB:
Speedy Pizza-Bardejov

 Tel.: 0944 940 777
U nás možná platba  KARTOU  PRIAMO U DONAŠKÁRA

Nielen bicykel je bicykel. Podľa 
predpisov je to aj trojkolka, viac-
kolka a viacsedadlový bicykel (tan-
dem). 

Na jednomiestnom bicykli nie je do-
volená jazda viacerým osobám. A iba 
osoba staršia ako 15 rokov môže viesť 
osobu mladšiu ako 10 rokov buď na po-
mocnom sedadle na prepravu dieťaťa 
s pevnými opierkami na nohy, alebo v 
prívesnom vozíku určenom na prepra-
vu detí, prípadne na detskom bicykli 
pevne spojeným tyčou s vodiacim bi-
cyklom.

Lenže, čo ak sa na výlet chcú vy-
brať napríklad dvaja dospelí, prípadne 
aj rodičia s dieťaťom?

Najmä v mestách sa naučilo z pre-
ventívnych dôvodov veľa ľudí presedlať 
z hromadnej dopravy na bicykle. Ale aj 
rodinné či priateľské výlety do prírody 
po pribúdajúcich veľmi dobre zjazd-
ných cyklotrasách čoraz viac lákajú. 
A ako sa zdá, aj pre viac turistov stačí 
jeden bicykel.

Zareagovali na to veľmi pružne nie-
ktorí výrobcovia, nateraz žiaľ iba men-
ších a menej známych značiek. Avšak 
ukazuje sa, že trafili do čierneho.

Na nemeckom trhu už je celkom 
slušná ponuka viacosobových bicyk-
lov, prípadne bicyklov doslova ná-
kladných. Tie využívajú najmä kurié-
ri, ale aj poštoví doručovatelia. Takto 
vyrobené bicykle majú minimálnu 
nosnosť vyššiu ako dvesto kilogramov, 
sú vybavené dodatočnými bezpečnost-
nými prvkami, vystuženým a predĺ-
ženým rámom, aby na ňom na mieste 
obvyklom pre zadný nosič mohla byť 
napríklad detská dvojsedačka, alebo 
miesto pre dospelého aj s dieťaťom. 
„Kapitán“ vozidla sedí na prostriedku, 
bicykel riadi a poháňa. Zadní pasažie-
ri sa na šliapaní nepodieľajú, pohonu 
pomáha elektromotor, ktorý už dnes je 
na bicykloch takmer samozrejmosťou. 
Celkovej hmotnosti sú prispôsobené aj 
brzdy.

A čo tak bicykel využiť aj inak?

» red

OBUVNÍCKA FIRMA 
V BARDEJOVE
 prijme do TPP 

ÚDRŽBÁRA STROJOV/
SPRÁVCU BUDOVY
700,- brutto + odmeny

0905 346 414
zuzana.saltra@gmail.com
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NATIERAČSTVO
MALIARSTVO 
- NÁTERY STRIECH

- NÁTERY VO VÝŠKACH
mobil: 

0940 973 777
Za prijateľnú cenu
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Po zime náš organizmus priam 
prahne po vitamínoch. V týchto 
dňoch nám však už nič nebráni v 
tom, aby sme oprášili košík a vyrazi-
li na trh nakúpiť sviežu jarnú zeleni-
nu. Pripraviť si z nej môžeme chutné 
nátierky či šaláty.

Na pultoch obchodov či u predajcov na 
trhu je už v ponuke dostatok mladej jarnej 
cibuľky, reďkovky, šalátov či pažítky. Vy-
užitie tejto chrumkavej zeleniny plnej vi-
tamínov je v našej kuchyni mnohoraké a 
príprava chutných šalátov či nátierok z nej 
nezaberie veľa času. Prinášame zopár ná-
metov v podobe jednoduchých receptov.

Nátierka s jarnou cibuľkou
Suroviny: 1/2 zeleru, 4 mrkvy, 2 jarné 

cibuľky, šťavu z polovice citróna, 250 g 
tvarohu, 1 biely jogurt, soľ

Postup: Zeler a mrkvu najemno na-
strúhame, jarnú cibuľku pokrájame 
na kolieska, všetko vložíme do misky a 
dôkladne premiešame. Pridáme šťavu 
z citróna, tvaroh, biely jogurt a opäť pre-
miešame. Dochutíme soľou. Podávame s 
celozrnným chlebom, prípadne bagetou.

Reďkovková nátierka
Suroviny: 3 viazaničky reďkovky, 100 

g masla, 3 ks krémového syra, 3 na tvr-

do uvarené vajcia, 1PL nasekanej pažít-
ky, citrónovú šťavu a soľ na dochutenie, 
reďkovku na zdobenie pokrájanú na ko-
lieska

Postup: Maslo dáme do misky, nechá-
me ho zmäknúť a následne vymiešame s 
krémovým syrom a soľou. Na strúhadle 
s väčšími slzičkami postrúhame umyté 
reďkovky a na tvrdo uvarené vajíčka a pri-
dáme do misky k vymiešanému maslu so 
syrom. Ochutíme citrónovou šťavou. Ná-
tierku podávame natretú na tmavý alebo 
celozrnný chlieb. Ozdobíme nasekanou 
pažítkou a kolieskami reďkovky.

Zemiakový šalát s reďkovkami
Suroviny: 500 g zemiakov, 3PL olivo-

vého alebo repkového oleja, 2PL jablčné-
ho octu, 2 ČL horčice, 1ČL medu, 8 reďko-
viek, 2PL nasekanej pažítky, soľ, mleté 
čierne korenie

Postup na zálievku: Metličkou v mis-
ke vymiešame horčicu, ocot, med, soľ a 
mleté čierne korenie a za stáleho mieša-
nia prilievame olej.

Postup na šalát: Zemiaky umyjeme, 
vložíme do hrnca s vriacou vodou a uva-
ríme do mäkka. Po uvarení zo zemiakov 
zlejeme vodu a necháme ich vychlad-
núť. Zemiaky zbavíme šupky, rozkrojíme 
na polovice a vložíme do misy. Pridáme 

umyté a na kolieska nakrájané reďkovky. 
Zalejeme zálievkou, dobre premiešame a 
necháme odstáť. Šalát pred podávaním 
posypeme nasekanou pažítkou.

Jarný šalát 
s reďkovkami a pažítkou

Suroviny na šalát: 2 ks hlávkového 
šalátu, viazaničku reďkovky, 2 vajcia, 1PL 
nasekanej petržlenovej vňate, 1PL nase-
kanej pažítky

Suroviny na zálievku: 150 g syra s 
modrou plesňou, 2PL citrónovej šťavy, 
2PL majonézy, 125 ml kyslej smotany prí-
padne bieleho jogurtu, 1 KL worcesterskej 
omáčky, soľ

Postup zálievka: Nivu pretlačíme cez 
sitko, prípadne poriadne pomrvíme medzi 
prstami, dáme do misky a vymiešame s 
citrónovou šťavou dohladka. Pridáme majo-
nézu, kyslú smotanu, prípadne biely jogurt, 
worcesterskú omáčku, podľa potreby soľ.

Postup šalát: Šalát rozoberieme na 
jednotlivé listy, opláchneme ich a nechá-
me odkvapkať. Reďkovku pokrájame na 
kolieska, vajcia na osminky. Šalátové listy 
rozložíme na väčší tanier, na ne navrství-
me reďkovku aj vajcia, prelejeme priprave-
nou zálievkou a posypeme petržlenovou 
vňaťou a pažítkou. Podávame s tmavým 
pečivom.

PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Chutné zeleninové nátierky a šaláty plné vitamínov

Jar na tanieri

chuť jariNajčítanejšie regionálne noviny

ilustračné foto                                                                                             autor RitaE pixabay

AKCIA trvá od 31. 5. 2020
do 7. 6. 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, 
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22/2020 FOTO ilustračné

1,99€

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

MORCA-DELLA MORCA-DELLA 
400g, TATRAKON 400g, TATRAKON 

1,19€ 

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

0,77€

RYŽA DLHOZRNNÁRYŽA DLHOZRNNÁ
1  Kg, 1  Kg, MANYAMANYA

0,99€

KEČUPKEČUP
1000 g, JEMNÝ 1000 g, JEMNÝ 

1,33€

0,55€

EDIAM 45%EDIAM 45%
100 g, NA VYPRÁŽANIE100 g, NA VYPRÁŽANIE
KRAJINA PÔVODU: NEMECKOKRAJINA PÔVODU: NEMECKO

5,99€

ROCHESTER ROCHESTER 
GINGERGINGER
0,725 L, TRADIČNÝ0,725 L, TRADIČNÝ
ZÁZVOROVÝ NEALKO ZÁZVOROVÝ NEALKO 
NÁPOJNÁPOJ

4,99€

VODKA 1906VODKA 1906
0,7 L, 38%0,7 L, 38%

PERNÍKPERNÍK
ZAJKOZAJKO
70g70g

PERNÍKPERNÍK
ZVONČEKZVONČEK
90g90g

0,25€ 

0,25€ 

9,99€

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

2,55€

VÍNOVÍNO
OSTROŽOVIČOSTROŽOVIČ
ZEMANSKÉZEMANSKÉ
0,75 L, 11 %0,75 L, 11 %

CHLEBOVÁ MÚKACHLEBOVÁ MÚKA
1  Kg,1  Kg,

0,39€

1,09€

OLEJOLEJ
SLNEČNICOVÝSLNEČNICOVÝ
1,0 L,1,0 L,

0,77€

KARIČKA KLASIKKARIČKA KLASIK
125 g,125 g, 0,99€

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

TRADIČNÉ MASLOTRADIČNÉ MASLO
125 g, 125 g, 

0,66€ 

NESCAFÉ NESCAFÉ 
GOLD GOLD 200 g, 200 g,
RICH & SMOOTHRICH & SMOOTH

5,55€

5,99€

ANTIVIRANTIVIR
0,2 L, 70%0,2 L, 70%, , 
dezinfekčnýdezinfekčný
prostriedokprostriedok

0,44€

NÁTIERKA, NÁTIERKA, 2 DRUHY2 DRUHY
115 g, 115 g, PIPI KRÉM, SUPER KRÉMPIPI KRÉM, SUPER KRÉM
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJOBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHYa ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY
Dokonca, nemali by sme ich nose-
nie vnímať iba ako prevenciu voči 
možnej pokute. Rúško pred ústami 
a nosom efektívne zadržiava infekč-
né častice pri dýchaní, rozprávaní a 
kašľaní. 

V Nemecku sa veľa a až príliš dlho 
diskutovalo o povinnosti nosiť masku 
v supermarketoch, vo vlaku a vo verej-
nej doprave. Podľa prieskumu medzi 
tamojšími virológmi a infektológmi, 
až dve tretiny z nich dnes priznávajú, 
že v Nemecku sa rúška neodporúčali 
skôr iba preto, že ich jednoducho nebol 
dostatok.

Dnes je preukázané, že kúsok hus-
tého textilného materiálu zadržiava 
častice pred ústami a nosom, ktoré by 
sa inak dostali do otvoreného pros-
tredia pri nechránenom hovorení a 
dýchaní. To však odmietajú mnohí aro-
gantne a egoisticky vziať na vedomie, 
ale na druhej strane, ak sa chceme pred 
nimi chrániť, nosme ešte stále rúško 
aspoň my.

Nemecký výskum, ktorý vedci 
uskutočnili na zlatých škrečkoch do-
kázal naozaj vierohodne, že riziko 
vzájomného prenosu infekcie korona-
vírusu sa znížilo až o 75 percent u tých 
zvierat, ktoré mali nasadené prispôso-
bené rúška. 

„Štúdia má zaujímavú štruktúru a 
je technicky dobre uskotočnená a vy-
hodnotená,“ tvrdí virológ Heinz Feld-

mann z Národného inštitútu alergic-
kých a infekčných chorôb v USA. 

Štúdia jednoznačne podporuje 
úmysel pokračovať v používaní ochra-
ny úst, nosa a očí aj po uvoľnení pan-
demických opatrení. „Aj keby masky 
nakoniec iba znížili riziko infekcie 
u ľudí napríklad o 25 percent, aj to by 
bol veľký úspech,“ pripomenul Heinzí 
Feldmann. Dodržiavanie vzdialenos-
ti a hygiena rúk zároveň zostávajú aj 
naďalej najdôležitejšími ochrannými 
opatreniami.

Štúdia predovšetkým objasňuje, 
aké dôležité je, aby infikovaní ľudia no-
sili masku. Keďže postihnuté osoby sú 
niekedy nákazlivé skôr, ako sa u nich 
objavia príznaky a niektoré infekcie 
môžu byť dokonca úplne bez prízna-
kov, má zmysel pre každého, aby počas 
pandémie nosil masky.

Platí to najmä pre osoby v uzavre-
tých priestoroch. Z nich je z hľadiska 
možnej nákazy – zas podľa inej štúdie 
– najrizikovejší výťah.

Rúška nie sú iba na parádu

» red
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FIRMA GAS-MG, spol. s r.o. SVIDNÍK 
PRÍJME DO ZAMESTNANIA PRACOVNÍKOV NA POZÍCIU:

TECHNIK STAVEBNEJ 
VÝROBY - MAJSTER

STAVBYVEDÚCI
Platové podmienky: podľa dohody.

Tel.: 0903 639 362
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Podmienky:
- seriózny záujem o prácu
- vzdelanie stredoškolské, alebo 
vysokoškolské technického smeru.
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HORIZONTÁR
CNC

P R O G R A M  H E I D E N H A I N  530

P R A C O V NÁ  P O N U K A

-  práca na ž ivnosť  a j  na zmluvu

hodinová  mzda 290  KČ

12h pracovné  zmeny (denné/nočné )

možnosť  turnusov 

ubytovanie zabezpečené

B l ižs i e  i n f o :  0800  500  091

Hľadáme spoluprácu SO SKÚSENÝM 

ŠOFÉROM  NA NÁKLADNÉ AUTO 
s vodičským oprávnením skupiny C, platná karta vodiča,  

zo skúsenosťami na Hydraulickú ruku HIAB podmienka. 

PRÁCA V BARDEJOVE. Bližšie informácie pri 

osobnom pohovore a  životopis zasielajte

na mail: kundrex@gmail.com

Tel. kontakt: 0903 641 363 

KUNDREX STAVEBNINY
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PRIJMEME

3000 EUR/mesačne Brutto
Mäsiarov (Rakúsko)

Drevár Rakúsko 3500 € /mes. 
Sklad Nemecko 2800 € /mes. 

Tel.: 0948 373 834, 
0948 520 474

lmgenim@gmail.com
Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, 

Bardejov, 4.poschodie č.d. 404  
(Internát SOU strojárske)

Príjme na prácu v Českej republike 
ženy na pozíciu:

MONTÁŽNY PRACOVNÍK 
VO VÝROBE

obsluha jednoduchých strojov a zariadení
 montážna a kontrolná činnosť
 mzda 900 EUR v čistom / mesačne
 ubytovanie a doprava zdarma
 turnusová práca
 dlhodobá práca
 možnosť nadčasov

LM-Genim s.r.o.
Dr.Tyrše 704 , Lázně Bohdaneč.
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Firma KOVO - ZVAR s.r.o. 
prijme do pracovného pomeru

pracovníkov do profesie 

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

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

Práca v SR a ČR.  Kontakt: 
0905 344 461 - 0915 956 707
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hľadáme VODIČA
0903 120 468 61
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Prijmeme samostatného

KUCHÁRA
Plat: 6€/hod. brutto 

pomocného 

KUCHÁRA 
Plat: 3,34€/hod. brutto 

Reštaurácia v Bard. Kúpeľoch. 
Nástup ihneď. 

0905 732 953 
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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 

DO NOVOOTVORENEJ
REŠTAURÁCIE SALAŠ PRI BJ KÚPEĽOCH

PRÍJMEM POMOCNÚ 
SILU DO KUCHYNE

590€ + ODMENY 

0915 938 771
- NOVÝ MAJITEĽ - 61
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodnú prevádzku

vo Svidníku

Kontakt:
0948 378 553

Preukaz odb. spôsob. NUTNÝ!
Nástup ihneď !
750 € brutto/ mesiac

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

INZERUJTE U NAS 
0905 719 137 - 0907 727 206
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Dôchodcov, študentov...
0902 606 436, 0902 692 290

Životopisy zaslať na mail:Životopisy zaslať na mail:
  gazdovske.produktygazdovske.produkty@gmail.com@gmail.com

HĽADÁME
BRIGÁDNIKOV
NA PREDAJ MELÓNOV
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

Zľavy platia

do 15. 6. 2020. 

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
oblastné zastúpenie pre východný región

0918 973 129  |  www.balkona.eu


