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BARDEJOVSKO
SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO

Č. 14 / 9. APRÍL  2021 / 25. ROČNÍK

HODINÁRSTVO

TEL.: 0902 723 630
PRESŤAHOVANÉ

ŠPORTOVÁ
HALA

Na ulicu Poštová č.1, Bardejov,oproti OBCHODNEJ AKADÉMIE

Hodinárstvo 
Šveda
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0903 539 712

Preinštalovanie 
Win 7 na Win 10

Prečistenie a opravy PC
Aj u Vás doma
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VÝDAJNÉ MIESTA
SME TU PRE VÁS

Tovar si môžete objednať e-mailom, 
telefonicky alebo cez náš E-SHOP

K VÁM AŽ PRED VAŠE DVERE

www.shop.sknabytok.sk

0918 496 264 sknabytok@sknabytok.sk 
Komenského 2756 (ABčko), Bardejov

0918 496 265 skngr@sknabytok.sk 
Dukelská ulica,  Giraltovce ( Obchodný dom  JEDNOTA )
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HĽADÁME POKRÝVAČOV
PLOCHÝCH STRIECH

NA PRÁCU V NEMECKU / IZOLATÉR /
TEL.: +421 944 016 775
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STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY
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Príjmeme na prácu v SR

PLAT: 7,00€/hod. 
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ZATEPĽOVAČOV 
MURÁROV

tel.: 0917 393 957

P R E D A J 
BUKOVÉHO PALIVOVÉHO DREVA

Ukládané na palete 1 x 1 x 1 - 56 €
Sýpané - 37 €

V PONUKE AJ
BREZOVÉ A 
ČEREŠŇOVÉ 

Mäkké ukládané na palete
Metrovica buková  - 42 €

0944 704 101 88
5_
02
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DOVOZ GRÁTIS
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BARDEJOVSKO
SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO

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

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

bardejovsko@regionpress.sk

Redakcia: Stöcklova 20 
BARDEJOV

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 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.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (33.870 domácností)

O dobrom i zlom hneve

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Dnes o ďalšom z hriechov a nielen pre 
veriacich. Pretože hriechom je tiež  a 
najmä činnosť v rozpore s morálnymi 
normami zavedenými v spoločnosti. 
To by mali vedieť predovšetkým tí, 
ktorí sú presvedčení, že aj z takých 
amorálností, akými sa verejne a často 
prezentujú, sa stačí vyspovedať.

Hriech sa odpúšťa, hriechu sa ne-
zbavujeme ako odpadku zahodením 
niekam do koša. A odpúšťa sa iba za ur-
čitých okolností – napríklad, iba ak už 
sa vedome nebude opakovať. Celkom 
pobavene si predstavujem púť mnohých 
našincov, tú poslednú, ktorí sú skalo-
pevne presvedčení, že ten nikým a ničím 
neobmedzený pozemský a na úkor iných 
uzurpovaný a naškrečkovaný raj a nebo 
ich čaká aj PO :-)

„Nespravodlivosť sa prejavuje dvoja-
kým spôsobom. Jednak že sa ľudia sami 
na niekom dopúšťajú krivdy a ďalej že 
nebránia tých, ktorým sa krivda deje, aj 
keď tak urobiť môžu. Keď niekto na iného 
nespravodlivo útočí buď z hnevu alebo 
nejakej inej vášne, ako by vztiahol ruku 
na svojho druha. Ale ak niekto krivde 
nezabráni a jej neprekáža, hoci môže, do-
púšťa sa takého hriechu, ako keby zradil 
rodičov alebo priateľov alebo vlasť.“ Tak to 

hovoril už  Marcus Tullius Cicero, rímsky 
filozof a štátnik pol storočia pred našim 
letopočtom. Nespravodlivosť je hriech vá-
žení! Teda, najmä vy, nevážení! A mnohí, 
búchajúc sa do pŕs a vyzdvihujúc svoje 
najčistejšie kresťanstvo z tých čistých – 
ste až sadisticky nespravodliví. Odporne 
hriešni. Neprijateľne, odsúdeniahodne!

Dnešná spoločnosť učí ľudí skôr 
hnev potláčať, než ho otvorene vyjadro-
vať. Potláčanie hnevu je ospravedňova-
nie zla. Zamlčiavanie nespravodlivosti. 
Voľná cesta pre hriešnych.

Naučili sme sa, že vyjadrenie hnevu 
je ohrozením vzťahu. 

„…poznal som, ako málo stačí, aby 
génius vzbĺkol hnevom. …ľahostajnosť k 
bezprostrednej skutočnosti - toto práve 
ho privádza do zúrivosti.“ Autor výro-
ku je ruský spisovateľ  Boris Leonidovič 
Pasternak. Už chápete, prečo sú mnohí z 
nás v posledných mesiacoch 
doslova nazúrení?

Pozitívny primeraný 
hnev a schopnosť povedať 
si, čo sa vám nepáči a tak-
tiež kto, to vám želám do 
ďalšieho týždňa. S 
pozdravom
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VÝROBA 
A 

PREDAJ 
BRIKIET
mix dub, buk, 

smrek
balené v 30 kg 

vreciach

30 kg - 4,5€
tona - 144€

MOŽNÝ 
DOVOZ 

0948 734 268
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24 hod.
DENNE

CHATACHATA
NA PREDAJNA PREDAJ  
2950/m2

Cena: Cena: 16 €/ 16 €/ m2m2
Volajte na
0903 944 4410903 944 441

LV 5995a5996LV 5995a5996
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za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458
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Výmena stúpačkových rozvodov vody,
plynu a kanalizácie v bytových domoch

Profesionálny prístup, odborná a rýchla montáž za
najlepšie ceny !

Prvotriedne materiály so zárukou až 10 rokov !

Viac ako 15 - ročné skúsenosti !

Viac informácií na: www.energospolsk.sk info@energospolsk.sk 0908 688 739

odstránenie zubného kameňa, povlakov
odstránenie pigmentov z kávy 
a fajčenia pieskovaním – air flow
leštenie zubov a fluoridácia
prevencia a liečba zapálených ďasien a parodontitídy
prevencia pred zubným kazom
inštruktáž zubnými pomôckami
bielenie zubov

AMBULANCIA
DENTÁLNEJ
HYGIENY

0948 629 498
Detská poliklinika, 2. posch., Partizánska 4, Bardejov

Objednávky po-pia od 7:00 do 17:00

denthygiena.hm@gmail.com

V ponuke aj 
Darčekové 
poukážky
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PREDAJ PNEUMATÍK
pre osobné a nákladné vozidlá

VAŠE PNEUMATIKYVAŠE PNEUMATIKY
VÁM AJ PREZUJEMEVÁM AJ PREZUJEME

Bardejovská zábava 3732 - odberné miesto
( Bestdrive Bardejov ) Bardejov 085 01
+421 915 745 775 
info@pneudrive.sk

MATADOR MP47 
Hectorra 3 
195/65 R15 91H 
MP47

CONTINETAL 
PREMIUM 
CONTACT 6
205/55 R16 91V

www.pneudrive.sk
Viac na

35,60 €

63,39 €

AK SI OBJEDNÁTE  PNEUMATIKY od zn. CONTINENTAL a BRIDGESTONE / priemer 

16 a viac, 4 a viac kolies/ LEN NA OSOBNÝ ODBER - ZÍSKATE 3L LETNÚ ZMES ZDARMA 85
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AKCIA: AK SI OBJEDNÁTE PNEUMATIKY 
od zn. CONTINENTAL, BRIDGESTONE a 

GOODYEAR
 / priemer 16 a viac,  4 a viac  kolies/ LEN NA OSOBNÝ ODBER  
ODNESIETE SI 3L LETNÚ ZMES ZDARMA

PRENÁJOM 
DODÁVKY

0911 964 949

MOŽNOSŤ ZAPOŽIČANIA 
AJ SO ŠOFÉROM 
PO DOHODE

OD 45 EUR/24 HOD.
DO 400 KM

DO
3,5 T
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WWW.REGIONPRESS.SK

KÚPNU
SILU

INZERCIOU 
0905 719 137
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Jozef Kačmár

0903 219 262 jokac@centrum.sk

Rodinné domy od A po Z

MURÁRSKE A TESÁRSKE PRÁCE
OBKLADY, DLAŽBY, SADROKARTÓNY
ZATEPLENIE, FASÁDY
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PEKNÁ STRECHA
OPRAVY
VÝMENA
NÁTERY 
STRIECH

lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631
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KAMENÁRSTVO
VINCENT MAJIRSKÝ OD ROKU 1990

PONÚKA:
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Akosi to nie a nie vojsť do hlavy. V Ne-
mecku ešte nedávno (v marci) zomie-
ralo na COVID asi 150 osôb denne. U 
nás v tom čase asi sto.

Lenže – Nemecko má 80 miliónov 
obyvateľov, kým slovensko päť a pol 
milióna. Prečo teda v Nemecku nezo-
mieralo 1600 obyvateľov denne? Tak by 
vyzeral prepočet na množstvo tragédií 
na Slovensku a počet obyvateľov na deň. 
Ak by to u nás fungovalo tak, ako tam. 
Alebo lepšie, ak by to tam nefungovalo 
tak, ako u nás.

Nech sa nám ľahšie počíta, dajme 
tomu, že na Slovensku je smutný denný 
priemer 70 osôb. To by ich v Nemecku 
potom pri rovnakých opatreniach malo 
zomrieť denne 1400, ale ich najtragickej-
šie čísla nepresahujú stovku. 

Vyhľadal som si štatistiky za spolko-
vú krajinu Sasko (s Drážďanmi ako hlav-
ným mestom), počet obyvateľov je tam 
takmer porovnateľný so Slovenskom, 
niekde medzi 4 – 5 miliónmi.Zaujímavý 
je  údaj o tamojšom počte nových prípa-
dov na 100 tis. Obyvateľov. Tak porovnaj-
me. Oni majú 134 nakazených, my máme 
na Slovensku 1 679 nakazených. Záver 

nech si spraví každý sám. Spolkové vlády  
a centrálna vláda (Merkelová) sprísnili 
režim, lebo sa im situácia zhoršuje. My tu 
blábolíme o povoľovaní opatrení, ktoré 
sú len na papieri a nikto ich dodržiavanie 
v teréne nekontroluje. A desaťtisíce „na-
šich“ majú desiatky výnimiek pre každý 
prípad a potrebu. 

Tu sa dá vybaviť očkovanie, byť pen-
dlerom, zorganizovať v reštaurácii kar, 
atď. To mám potvrdené. To všetko vie-
me, len to nechceme vidieť. Možno naši 
predstavitelia, čo sme si ich zvolili, žijú v 
pandemickej bubline, striktne dodržujú 
nariadenia čo vydali a nemajú možnosť 
vidieť bežný život v krajine. Alebo je to 
inak, oni majú svoj „panský“ bežný život 
a ten náš plebejský odmietajú akokoľvek 
vidieť?

A očkovacia turistika? Jazdíme po 
celom Slovensku. Predo mnou tam stá-
lo najmenej 200 osôb. Podľa informácie 
od vojakov, systém objednal a pozval na 
1 minútu 20, 30 či 40 osôb. Tak sme tam 
stáli v rade a čakali. Hlavne, že platí zá-
kaz zhromažďovania. Nebudú ma sank-
cionovať? Ak som sa tam nakazil, tak 
budem od štátu žiadať odškodné.

Niečo asi robíme inak 
(ak rovno nie zle)

» KK
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Sme tu pre Vás ako odberné miesto
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TERMOGRAFICKÉ MERANIE
VÁŠHO DOMOVA

- tepelné straty budov
- tepelné mosty
- úniky tepla prievanmi v rôznych 
   stavebných konštrukciách (okná a dvere)
- chyby v zateplení 
- stavebné či konštrukčné chyby
- môže odhaliť riziko zrážania sa vlhkosti, 
   rosný bod, možnosť vzniku pliesní
- pomôže pri regulácii vykurovania

ZMERÁME
PORADÍME

ZREALIZUJEME 

PROFESIONÁLNOU TECHNIKOU

+421 907 616 147
m.ferenc@post.sk
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE

OCHRÁŇTE SVOJ DOMOV!

UNIVERZAL
- 2x3 bodový zámok
- 2x vložka 32. bezpečnostná trieda
- farebné prtevedebnie: zlaty dub a orech
- hladký povrch a vzorované dvere
- zárubňa vo farbe dverí s tesnením
- tepelno izolačná výplň
- panoramatické kukátko
- hliníkoy alebo dubový prah
- hrúbka krídla 56 mm

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

Všetky typy dverí sú vystavené na našej
predajni (PRÍĎTE SA POZRIEŤ)

FORMA FINANCOVANIA: Dvere cena: 468€ záloha 234€ 1. splátka: 117€, 2. splátka: 117€, BEZ NAVÝŠENIA!

BD2 MASTER 56 KR
AKUSTICKÉ DVERE
Podľa normy EN 1627:2012
- bezpečnostná trieda 2
- 10 uzamýkacích bodov
- 2x bezpečnosatná vložka triedy 5
- systém jedného kľúča
- oceľové rebrovanie
- 6 farebných odtieňov

468 €

659 €

- hĺbka zárubne 150 mm
- zárubňa vo farbe dverí s tesnením
- tepelno izolačná výplň
- hliníkový alebo dubový prah
- hrúbka dverného krídla 56 mm
- panomaratice kukátko
- kľučka/kľučka
- motáž dverí a kovania
- vysprávky

AKCIA
TERAZ BETONÁŽ ZÁRUBNE

BEZPEČNOSTNEJ TRIEDY 2 a 3
V HODNOTE 60 € ZDARMA

Zasklíme Váš balkón alebo lodžiu vrátane profesionálneho 
poradenstva pri výbere vhodného typu zasklenia. 

- tepelno izolačná ochrana
- tieniaca funkcia
- proti nárazom vetra a dažďa

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV 
už od 400€

- hluková bariéra
- proti násilnému vniknutiu

AKCIA TRVÁ 
DO 30.4.2021

V prípade záujmu 
nás kontaktujte 

telefonicky
 alebo emailom.
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PREDAJ A OPRAVA
ŽALÚZIÍ, SIEŤOK

NASTAVENIE OKIEN

www.jarotile.sk

tel.: 0907 624 467
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-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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Dám 
do prenájmu 

garsónku.
Č.tel. 

0948 556 351
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AKU SKRUTKOVAČ
S PRÍKLEPOM QUADRIVE

674,- € 499,- €

tel.: 054/474 40 63, email: info@retec.sk
RETEC s.r.o., Duklianska 3726, 08501 Bardejov

-2x akumulátor 5,2Ah
-nabíjačka 6A
-systainer

MÁME OTVORENÉ
 AKO VÝDAJNÉ MIESTO

PDC 18/4 LI 5,2 - PLUS
FESTOOL

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 719 137

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0907 727 206

Lev Nikolajevič Tolstoj    
Jar je čas plánov a projektov.

C i t á t y

Čínske príslovie    
Na jeseň sa predáva ovocie, na jar - 
lieky.

C i t á t y

geci@regionpress.sklazurova@regionpress.sk
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01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

02 AUTO-MOTO / iné 

04 BYTY / prenájom 

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

09 DOMÁCNOSŤ    

03 BYTY / predaj 

» Výkup starých áut a 
motocyklov Jawa - čz, 
Škoda -Tatra – Volga, 
Warburg - Trabant - Lada 
... a iné 
0908 053 657
» Kúpim st. motorku, pio-
nier, babetu. 0905253009 

» Predám 2,5 izb.byt v SK, 
dohodou. Volať po 14h. 
0905284364 
» Predám 2 izbový byt v 
os. Vlasť  58m2 1 poscho-
die zrekonštruovaný nie 
vo vežiak sídlisko Družba. 
Tel. 0911 71 90 98 

» Predám pozemok 14 
árový v Bartošovciach, na 
novej ulici. Tel. 0905 842 
731, 0944 176 428

» Hľadám na pranájom 
dvoj-izbovy byt pre vozíč-
kara. Tel 0915 097 720
»Predam chatu Barde-
jov pod Šibeňou horou   
2950m2 viac info foto 
na Bazoši 1m2 17 eur info 
0903944441 
» Kúpim 1,5 izbový byt, 
0911073256 
» Mladá rodina kúpi chat-
ku v Bardejove a okolí. 
0902168275 
»Kúpim garaz pri Topli, 
Fučíková 0944355733 

»Kúpim haki lešenie, 
0908 532 682 

»Kúpim mladú kozu – 
dojku (bez rohovú) aj s 
kozliatkom. Tel. 054 472 
44 49 
»Predám nový zajačnik 
pre 6 rodín. Tel. 0902 048 
648
»Predám mladé sami-
ce zajaca na chov alebo 
mäso, cena dohodou. Tel. 
0902 048 648 

05 DOMY / predaj   

08 STAVBA                    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

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 mobilný 
operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých 
začatých 30 znakov textu vášho 
inzerátu vrátane medzier. Nič iné 
neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms toľ-
kokrát, v koľkých týždňoch chcete 
inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, BJ zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Platba-
Mobilom.sk technicky zabezpeču-
je ELET, s.r.o.

»Hľadám ženu na domá-
ce práce. tel. 0911 067 782

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

11 HOBBY A ŠPORT   

Dokonca, aj u nás na Slovensku. Tí 
starší si možná pamätajú poľnohos-
podársky „zázrak“ na severnej Mo-
rave a tým mladším to teraz pripome-
nieme. A nielen im.

„Lepšie je urobiť chybu, ako nič ne-
okúsiť“, povedal docent František Čuba, 
predseda JRD Slušovice. A skúsil toho 
dosť. Keď v roku 1963 nastúpil do JZD Slu-
šovice, malo poľnohospodárske druž-
stvo obrat 1 milión korún. Postavil si cieľ 
zarobiť 100 miliónov. Keď dosiahol tento 
cieľ, naplánoval si jednu miliardu korún.  
Keď dosiahol miliardu, postavil si plán 
sto miliárd. Ale v roku 1990 „novodobí 
revolucionári“ rozložili podnik, ktorý 
mal 5000 zamestnancov, 7000 družstev-
níkov, 7 miliárd obrat a 800 miliónov 
zisku . Prečo to urobili? Revolucionári to-
tiž vedeli zväčša iba búrať. Ekonómovia 
spočítali, že keby Agrokombinát Slušovi-
ce ďalej pokračoval, dnes by dosiahol ob-
rat okolo 100 miliard korún.  Celkovo sa 
pod JRD Slušovice pripojilo 16 okolitých 
JRD, takže JZD Slušovice hospodárili na 
katastri 17 obcí s celkovou výmerou 5 200 
ha poľnohospodárskej  pôdy z čoho pri-
bližne 3 500 ha bola orná pôda.

Slušoviciam  ľudia, ktorí nepoznalí 
pomery vytýkali. pomoc „z vrchu“. V 
roku pred rozpadom družstvo dostalo 
dotáciu od štátu vo výške  2,164.000 sta-
rých korún. V tom roku zisk družstva  bol 
835,251.000 korún, čo znamená, že dotá-
cie boli iba nepatrných 0,26 percenta. 

Moravské družstvo bolo prvé a v tej 
dobe aj jediné družstvo, ktoré pochopilo, 
že veda spojená s pokrokovou mecha-
nizáciou a spoločným hospodárením je 
viac ako orba s kravičkou a jednoradlič-
ným pluhom.

JZD Slušovice mali aj vlastný vý-
skumný ústav ba aj banku. Vynikajúco 
vybavené chemické laboratória, prísluš-
nosť k niektorej politickej strane nehrala 
žiadnu úlohu, Jediným pozdravom bol 
„pán“ a u vedúcich pracovníkov bolo 
aj povinné sako a kravata. V poradnom 
zbore predsedu družstva boli aj dvaja zo 
Slovenska – akademik, prof. Ján Plesník 
a ja, autor článku.

Pre porovnanie ešte jeden veľmi dô-
ležitý faktor – pôdne podmienky hornej 
časti Slušovíc sa podobajú na pôdne 
podmienky (okr. Svidník) niektorých 
okresov na Východnom Slovensku. Čo 
tak pokúsiť sa niektoré dobré veci zopa-
kovať aj tam?

V Akčnom pláne rozvoja týchto okre-
sov (Svidník) sa vytýka nízka produktivi-
ta poľnohospodárskej výroby a nízka za-
mestnanosť. Tomu je ale možné pomôcť 
aj s použitím príkladov z JZD Slušovice.

Čo je k tomu potrebné – preštudovať 
si správu o činnosti družstva Slušovice, 
požiadať o vypracovanie ideového návr-
hu na revitalizáciu hospodárenia vo vy-
braných okresoch, prerokovať a upraviť 
návrhy v rade odborníkov. 

Slušovický zázrak má šancu na reparát

» Pre REGIONPRESS 
Ing. Alexander Čumakov DrSc
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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

N á t e r y 
s t r i e c h
0905 480 575
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WWW.REGIONPRESS.SK

KÚPNU
SILU

INZERCIOU 
0905 719 137

John Donne   
Žiadna jar, ani letná krása nemá taký pôvab, Aký som videl v jed-
nej jesennej tvári.

C i t á t y

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 719 137
geci@regionpress.sk

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0907 727 206
lazurova@regionpress.sk

bardejovsko - svidnicko - stropkovsko



bj21-14_strana- 7

SLUŽBY, ZÁHRADA A ZVERINEC, AUTO - MOTO,ĖĘBARDEJOVSKO 7

61
_0

05
4

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

Výmena  balkónovej
steny 

1.150 €v cene: od 
- demontáž a likvidácia 

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 30.  4.2021

- 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 468 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

256 €

184 €

765 €

202 €
113 €165 €

20% lepšie izolačné vlastnosti profilu 

 V prípade 
záujmu 

o vypracovanie 
cenovej

ponuky nás
kontaktujte.
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Ruské príslovie     
Kvetiny krášlia jar – snopy jeseň.

C i t á t y
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• rôzne druhy

066

-48%

(100 g = 0,60)

110 g

1.29*

• rôzne druhy

• blok
• rôzne druhy 129

-23%

(1 kg = 5,16)

250 g

1.69

 

• rôzne druhy
222

-30%

(1 kg = 5,55)

400 g

3.19

059

-33%

(1 l = 1,18)

0,5 l

0.89

• rôzne druhy
039

Supercena
1 kg

• guľatozr�ná 099

-37%
1 kg

1.59*

129

Supercena

(1 kg = 5,16)

250 g

199

Supercena

(1 kg = 3,98)

500 g

 

u nás si nemusíte  
vyberať medzi

OD PONDELKA 12. 4. 
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• tavený syr v čr�evku 059

-40%
100 g

0.99

319

-40%
cena za 1 kg

5.39 219

Supercena

(1 kg = 8,76)

250 g balenie

065

-48%

(1 l = 0,33)

2 l

1.25*

• rôzne druhy

799

-33%
42 kapsúl

11.99*
• 2-vrstvové
• 100 % celulóza 

099

-41%
1.69

-23%

-30%
400 g

52 %  

1299

Supercena

(1 l = 18,56)

0,7 l

Supercena

Minerálna 

• jemne sýtená/
sýtená

029

-34%

(1 l = 0,19)

1 ,5 l

0.44*

 
... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk

OD PONDELKA
12. APRÍLA
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Kamenárstvo
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3žulové 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 

 CENA ZA SUROVE DREVO
1PRMS / 38 EUR 

CENA ZA SUCHÉ DREVO
1PRMS / 50 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

85
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LESPOL – OLH, s. r. o 
BARDEJOV, Duklianska 38
085 01 BARDEJOV

ŠTIEPANÉ PALIVOVÉ ŠTIEPANÉ PALIVOVÉ 
DREVO BUKOVÉDREVO BUKOVÉ

SUCHÉ PALIVOVÉ SUCHÉ PALIVOVÉ 
DREVODREVO

tel.:tel.:  0903 710 7490903 710 749

PONÚKAME NA PREDAJ 
SYPANÉ PALIVOVÉ DREVO: 

štandardná dĺžka - 33 cm

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 719 137
geci@regionpress.sk

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0907 727 206
lazurova@regionpress.sk
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NOVINKY 
JARNEJ SEZÓNY AKCIOVÉ 

CENY

CERESIT

RÝCHLOTUHNÚCA 
NIVELAČKA

Kreisel EXPRESS 419
 Rýchlotuhnúca cementová nivelácia

Hrúbka vrstvy 2 -100mm
 Pochôdzna po 2h

PUR PENA/ 
NÍZKOEXPANZNÁ

WHITETEQ  
O 20% vyššia tepelná izolácia *
O 50% vyššia zvuková izolácia *

Vytváranie protihlukových zábran
Vypĺňanie dutín

25% vyššia flexibilita
10x vyššia odolnosť voči UV žiareniu

ŠKÁROVACIE 
HMOTY 

A SILIKÓNY

STEMAL
Stierková hmota

PRIMAŠTUK
Jemný tekutý štuk

Skladom 25 kg a  8 kg balenia

CM14 
FLEXIBILNÉ 

LEPIDLO 
C2TE

Zlepšené flexibilné  lepidlo
vystužené  mikrovláknom

OBĽÚBENÝ 
BIELY ŠTUK 

WEBERDUR

ŠKÁROVACIA HMOTA:
- široký výber odtieňov
- overená kvalita
- flexibilná
- škára 1-8mm
SILIKÓN:
- ochrana voči plesniam
- univerzálne použitie

UVÁDZACIA 
CENA

8,13 € /25kg

KNAUF FILL 
& FINISH LIGHT

 Ľahčený univerzálny tmel
pre celoplošné  stierkovanie

sadrokartónu a tmelenie 
spojov sadrokartónov

CERESIT 
CT 17

Penetrácia žltej farby
Na všetky nasiakavé 

podklady
Paropriepustná

SKLADOM U NÁS

HĽADÁTE KONKRÉTNY STAVEBNÝ MATERIÁL 
A NAJBLIŽŠIE HO MAJÚ AŽ V PREŠOVE?

Zastavte sa u nás, alebo nás kontaktujte a my Vám ho zoženieme!

EKOSTYRÉN
Ľahčené betóny

AREÁL SNAHA Bardejov

Adresa: Priemyselná 3006, 08501 Bardejov
Mobil:  +421 915 873 368
Mobil:  +421 911 830 427
E-mail:  stavebniny@umareka.sk

CERESIT 
CN 94

Špeciálny penetračný náter
na OSB  a existujúci obklad

Rýchloschnúci
Zostáva po nanesení lepkavý
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

Sviatky Veľkej noci zavŕšili 40-dňové 
pôstne obdobie, ktoré sa pre mno-
hých nieslo v  znamení pôstnych 
predsavzatí. Niektorí sa rozhodli 
využiť tento čas na modlitbu, pomoc 
núdznym, iní obmedzili aktivitu na 
sociálnych sieťach, uskromnili sa 
v jedle, či v nákupoch.

Je však možnosť práce na sebe a 
duchovného rastu obmedzená len na 
vybrané obdobia v roku? Alebo sa v nich 
dá pokračovať, aj keď dni zovšednejú 
a ovládne nás rutina a stereotyp?

Pápežská nadácia ACN – Pomoc tr-
piacej Cirkvi vytvorila krátku online prí-
ručku, ktorá ponúka 5 „tradične netra-
dičných“ tipov na oživenie a posilnenie 
duchovného života. Je určená pre všet-
kých, ktorí cítia, že by im v tejto oblasti 
dobre padlo povzbudenie, či nový uhol 
pohľadu.

V úvode príručky sa píše: Každý sa 
občas pristihneme pri tom, že nášmu 
duchovnému životu chýba vášeň, odda-
nosť, nadšenie,vernosť... Dôležité aspek-
ty, ku ktorým nás Boh vo vzťahu s ním 
opätovne pozýva. Momenty sklamania 
však určite neznamenajú, že by tvoja 
snaha nemala zmysel – práve naopak, je 
nesmierne dôležitá. Preto riešením tejto 
situácie nikdy nie je negativizmus, se-
baľútosť, ani rezignácia. Aj veľký svätec 
Josemaría Escrivá nám pripomína: „Ne-

zabúdajte, že svätý nie je ten, čo nikdy 
nepadne, ale ten, čo vždy pokorne a so 
svätou tvrdohlavosťou opäť vstane.“

Nejde teda o žiadne „zázračné“ ná-
vody či instantné riešenia. Materiál však 
ponúka niekoľko dôležitých inšpirácií 
pre každodenný, bežný život. Dozvieme 
sa v ňom aj to, prečo by sme mali odo-
vzdávať svoj deň Bohu, alebo akými 
netradičnými spôsobmi sa dajú osláviť 
jednotlivé sviatky liturgického roka.

Príručka tiež vyvedie z omylu všet-
kých, ktorí si myslia, že duchovný život 
prebieha len za múrmi kostola, či vo 
chvíľach tichej modlitby. Ale  čo je naj-
dôležitejšie, pozve nás objavovať ten 
najväčší dar duchovného života – dar 
s veľkým D.

Online materiál o duchovnom živote 
si doposiaľ stiahlo už viac ako 1 000 zá-
ujemcov. Ak by ste sa ním radi inšpiro-
vali aj vy, nájdete ho voľne dostupný na 
webovej stránke www.acnslovensko.sk.

Ako oživiť svoj duchovný život: 
5 tradične netradičných tipov

» Zdroj: ACN Slovensko

Tento rok je iný, ako tie predošlé. V 
bytoch sme zavretí oveľa viac, ako 
by sa nám páčilo a zmena, žiaľ nejak 
ešte neprichádza.

Jar však nepodieha vádnym naria-
deniam a obmedzeniam a tak je tu. Je 
najvyšší čas naše „domáce väzenie“ pri-
spôsobiť okolnostiam. Prestalo sa kúriť, 
treba viac a častejšie vetrať, láka to vypiť 
si napríklad čaj či kávu na balkóne. Nie-
ktorí dokonca v rámci home-officu môžu 
na balkóne aj pracovať.

K dispozícii je cez internet a on-line 
nákupy dostatočné množstvo ponuky. 
Tak, ako sme boli zvyknutí po iné roky 
zriaďovať si na balkónoch záhrady, teraz 
tu máme novinku – pracovné kútiky. 
Vývoj techniky postúpi tak ďaleko, že 
nám v podstate na balkóne stačí kláves-
nica a monitor a všetko ostatné necháme 
dnu. K tomu potrebujeme stabilný stolík 
a správne sedenie, ako aj tlmenie slneč-
ného svitu. Na to posledné nám poslúžia 
najrôznejšie clonové systémy, či ich už 
voláme rolety, žalúzie alebo akokoľvek 
inak. Niektoré z nich si vieme sfunkčniť 
sami, iné na montáž potrebujú odbornú 
zručnosť a technológiu. Kompletnú po-
nuke nájdeme spoľahlivo na internete.

Ak si netrúfame sami vytvoriť z bal-

kóna či logie dokonalý estetický a funkč-
ný priestor, môžeme to zadať napríklad 
bytovému architektovi.

Ak sa do toho pustíme sami, musíme 
rátať aj s ďalšími okolnosťami – určite 
napríklad s poveternostnými vplyvmi 
na zariadenie balkóna alebo terasy. Tu 
už ide o povrchovú odolnosť materiá-
lov, ich možnú ľahkú demontovateľnosť 
a prenosnosť do interiéru v prípade ne-
priaznivého počasia.

Mimochodom, je veľmi pravdepo-
dobné, že vaše domáce zvieratko, najmä 
psík, bude chcieť váš čas na balkóne 
tráviť pri vás. Takže pri zariaďovaní tej-
to časti bývania mysite aj na to, ab aj on 
mal prístrešok v chádku, miesto na od-
počinok, kde ho nebude na labky páliť 
rozhorúčená dlažba. Opäť treba zájsť do 
on-line prostredia a zvoliť vhodné pro-
dukty z tamojšej ponuky.

Jar v byte I

» red

Peter Gregor    
Táto jar: Táto jar je nanič: všetko kvitne, len ja som už nadobro 
odkvitnutý…

C i t á t y

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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STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA,
MASARYKOVA 24, PREŠOV

ponúka v školskom roku 2021/2022 tieto študijné odbory:

• 6341�M škola podnikania
Štúdium pripravuje absolventov na kvalifikované riadenie malého a stredného podniku. Je kombináciou eko-
nomického a právneho vzdelania. Absolvent je schopný prijímať správne rozhodnutia z ekonomického a práv-
neho hľadiska a navrhovať ďalšie postupy. Má prehľad o informáciách a metódach ich získavania, o adminis-
tratívnej a právnej činnosti v podniku, ako aj o všetkých zákonných normách k procesom v podniku.

• 6325�M ekonomické lýceum
Štúdium pripravuje absolventov na vykonávanie činnosti v ekonomickej oblasti akéhokoľvek zamerania. Ab-
solvent je široko rozhľadený, čo mu umožňuje flexibilné zaradenie a aplikáciu vedomostí, znalostí a zručností 
v praxi a flexibilné reakcie na všetky problémy, ich operatívne riešenia, je stredoškolsky kvalifikovaným pra-
covníkom schopným samostatne vykonávať.

• 6324�M manažment regionálneho cestovného ruchu
Štúdium pripravuje absolventov na vykonávanie činnosti manažérov strednej úrovne v podnikoch cestovného 
ruchu (v cestovných kanceláriách, agentúrach, v turistických informačných centrách, v dopravných podnikoch 
a zariadeniach, v kúpeľných, rekreačných a ubytovacích zariadeniach, na medzinárodných festivaloch, kon-
gresoch, v strediskách cestovného ruchu, v úradoch verejnej správy a pod.).

Kontakty:
Telefón: 051/77 33 413, Mobil: 0903516334, Fax: 051/75 83 071
Web: www.sospodnikania.sk    |    Email: info@sospodnikania.sk
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KUNDREX  KUNDREX  STAVEBNINYSTAVEBNINY
10 rokov S VAMI

ĎAKUJEMEĎAKUJEME

ŠTRK - PIESOK
MAKADAM - UHLIE

OSB DOSKY 
2500 x 250 x 50 hr. 
2500 x 200 x 50 hr.

LEPIDLA LEPARM + SILIKON OMIETKA 25 KG 

Kacvinského  1238/14
085 01, Bardejov

0910 457 070 
0948 428 208

www.kundrex.webnode.sk
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Zámkové dlažby v ponuke

Podhrabové dosky

Zatepľovací systém 
WEBER TERRANOVA

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   
OSB P+D hr. - 25 x 0,675 x 2,5   
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Župy majú k  dispozícii úplne nový 
a hlavne spoľahlivý elektronický sys-
tém objednávania pacientov s vážny-
mi diagnózami na očkovanie proti 
covidu-19. Dôvera ho vyvinula s cie-
ľom pomôcť samosprávam napĺňať 
kapacity ich očkovacích centier a tiež 
pacientom so závažnými chorobami 
dostať sa k očkovaniu čo najskôr.

Po tom, ako svoj elektronický systém 
úspešne vyskúšala v spolupráci s Brati-
slavským samosprávnym krajom, po-
núkla ho následne aj všetkým ostatným  
VÚC. „Táto spolupráca má poukázať na 
fakt, že pri očkovaní je okrem veku dô-
ležité prihliadať aj na zdravotný stav pa-
cientov. Je v našom záujme chrániť tých 
najzraniteľnejších,“ vysvetlil generálny 
riaditeľ Dôvery Martin Kultan. 

Dôvera vie svojím systémom pokryť 
tisícky pacientov vo všetkých VÚC bez 
toho, aby ich obvolávala telefónom. Ten 
využíva iba v prípadoch, keď jej poisten-
ci nemajú e-mail alebo si nevedia termín 
„vyklikať“ sami. Rozbieha už aj spolu-
prácu pri očkovaní s nemocnicami. 

Pri kontaktovaní svojich poisten-
cov s  ponukou na očkovanie využíva 
rovnaký zoznam diagnóz, aký obsahuje 
vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR 
a ktorý bol pôvodne aj súčasťou Národ-
nej stratégie očkovania proti covidu-19. 
Ide o onkologické ochorenia, vážne cho-

roby dýchacích orgánov, srdca a ciev, 
zlyhávanie obličiek, stavy po transplan-
táciách, či poruchy imunity a ďalšie.

„Obzvlášť nás potešilo, že v Dôve-
re už mali pripravené riešenie, ktorým 
dokázali zautomatizovať napĺňanie zo-
znamov náhradníkov,“ reagoval Tomáš 
Szalay, lekár Bratislavského samospráv-
neho kraja.

Ako prví dostali od Dôvery pozván-
ku na očkovanie pacienti so sklerózou 
multiplex vo veku do 70 rokov. Najväčšia 
súkromná zdravotná poisťovňa momen-
tálne pozýva už aj pacientov s inými zá-
važnými ochoreniami, pričom o  druhu 
použitej vakcíny rozhoduje lekár. 

„Objednávkový systém, ktorý po-
núkame našim poistencom, je dopln-
kom k  štátnemu objednávkovému sys-
tému. Ak pacient odmietne náš systém, 
môže využiť štátny,“ zdôraznil Martin 
Kultan.

Elektronický systém umožňuje 
záujemcom nielen zaregistrovať sa na 
očkovanie, ale napríklad aj informovať 
poisťovňu, že najskôr sa chcú poradiť so 
svojím lekárom, pričom ich poisťovňa 
bude opäť kontaktovať neskôr. Takis-
to jej môžu dať vedieť, že majú záujem 
o inú vakcínu.

Nový elektronický systém na objednávanie 
chronicky chorých na očkovanie

» Zdroj: ZP Dôvera
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AKTUÁLNA PONUKA PRÁC:

PLAT: 750 EUR - 1400 EUR
TEL: 0948 228 740

Strojný zámočník       
Zvárač CO
Obrábač kovov
Obsluha ohýbačky
Obsluha CNC ohrňovacieho lisu 
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ITINERIS, s.r.o. prijme

vodičov MKD
NÁSTUP IHNEĎ
Turnusy 3+1

Stabilná práca
Férové podmienky

MZDA brutto pri nástupe:
740€ (bez adr) a 840€ (s adr)

+ variabilná zložka
(spolu brutto v priemere 900€ až 1000€)

+ cestovné náhrady

tel. 0948 437 677
e-mail: info@itineris.sk
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

• VODIČ "C" - 4,63 €/hod. brutto + osobné ohodnotenie 
   do výšky 2,10 €/hod. brutto  
 • RUČNÝ PRACOVNÍK – 3,58 €/hod. brutto + osobné 
   ohodnotenie do výšky 1,45€/hod. brutto 
 Základná zložka mzdy 

+ príplatky a ODMENY 0911 / 721 409, recepcia@aii.sk
Letná údržba ciest a komunikácií v Bratislave

• VODIČ "B", "T" - 3,58 €/hod. brutto + osob. ohodnotenie 
  do výšky 1,85 €/hod. brutto

Práce pre:

Pr
ác

a 
v 

N
em

ec
ku
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Sadrokartonista
Tesár 

ubytovanie hradí �rma

11-14€/ hod.NETTO
+ možné príplatky

VOLAJTE BEZPLATNE IHNEĎ:

0800 500 522
0800 500 202
0800 500 520
0080 500 202

NEMECKO / RAKÚSKO

+491 709 314 121

Získajte stabilnú prácu 
a zaistite si finančnú stabilitu!

(a tiež bezúročné mikropôžičky

 

a iné benefity)

Pohovory robíme online a nástup 
do práce s nadštandardnou 

mzdou je IHNEĎ.

Pracuj v automotive a logistike: 
• automobilky (BA, TT, NR)

 • automotive a logistika (BA, Lozorno,

Trnava, Galanta, Nitra a iné)

POZOR! 
Práca v EÚ – Nemecko a Rakúsko
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- MONTÉR OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ – PRÁCA VO VÝŠKACH
   - Výhodou vodičský preukaz sk. B
   - Výhodou elektrotechnické alebo strojárskej vzdelanie
   - Podmienka aspoň 1 rok praxe práce vo výškach
Nástupná mzda: 1.100,- €
 
- STROJNÍK – OBSLUHA STROJOV PRE MONTÁŽ 
   VODIČOV NA VEDENIACH VVN
   -  Nástupná mzda: 1.000,- €

SMS – SÚKROMNÁ MONTÁŽNA SPOLOČNOSŤ, A.S. 
PRÍJME DO TPP PRACOVNÍKOV 
NA POZÍCIE: Turnusová 

práca (10 dňovky) 
podľa stavieb 

najmä SR a ČR.
Samozrejmosťou je

 zabezpečené ubytovanie
a vyplácanie cestovných 

náhrad.
 Živnostníkov podľa 

dohody.

Žiadosti zasielajte na info@smsas.sk 
alebo info telefonicky 0903 717 998
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

PRÍJMEME ZVARAČOV CO2 EN135 
PRACA V ČR, UBYTOVANIE 
ZABEZPEČENÉ. 
MZDA OD 270KČ/hod.

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME 

   VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
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1 Stavebná spoločnosť 

PROFI STAV BARDEJOV s. r. o, 
Kpt. Nálepku 2901/64, 
Bardejov  príjme do TPP:

ÚČTOVNÍČKA  
- mzda 750 €/brutto + variabilná zložka

MAJSTER NA STAVBE 
- mzda 750 €/brutto + variabilná zložka

SKLADNÍK 
- mzda 750 €/brutto + variabilná zložka

Kontakt: 0948 206 570  I  0903 624 693
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Richard Wagner     
Buď požehnaný Boh, krotý stvoril jar 
a hudbu.

C i t á t y INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 719 137
geci@regionpress.sk

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0907 727 206
lazurova@regionpress.skSlovenské príslovie      

Na jar zamaž, v jeseni zapráš.

C i t á t y
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www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!


