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HĽADÁM
DOM
CHALUPU,  ALEBO  

POZEMOK NA PREDAJ

0918 269 199
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0 0903 539 712

Prečistenie 
a opravy PC

Preinštalovanie Win 7 na Win 10
Aj u Vás doma
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 OCHRANA  ZADĹŽENÝCH pred
BANKAMI, SÚDMI aj DRAŽBAMI !

! Volajte na 0905 638 627 !

ÚSPEŠNÚ AKCIU

Stanislav Kvokačka - Nábytok
Komenského 2756
085 01 Bardejov 
web: www.sknabytok.sk    tel.: 0903 653 703   facebook: SKNABYTOK

MERANIE ORTOPEDICKEJ
VHODNOSTI MATRACOV
pomocou deky X - SENZOR

Rezervujte si svoj čas
na vyskúšanie a výber
zdravotných matracov

Pri objednávke zdravotných matracov 
na Vas čakajú zľavy a darčeky.

25. 8. 2021
od 10.00 - 17.00 hod.

Objednajte sa na čas na tel. čísle 0903 653 703,
alebo napíšte mail na sknabytok@sknabytok.sk
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VETERNÁ 3719, Bardejov

KINEZIOTEJPING 
www.masaze-relax.net

DARČEKOVÉ POUKAZY

MASÁŽE 
RELAX

0915 157 647
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PROJEKČNÁ a STAVEBNÁ ČINNOSŤ

www.provio.sk
gvusc@provio.sk
+421 918 042 683

Ponúkame projekty všetkých stupňov

SADROKARTÓNY - ZATEPĽOVANIE 
MURÁRSKE PRÁCE - OBKLADY A DLAŽBY

85
_0
54
2

KURZY ÚČTOVNÍCTVA
 Jednoduché účtovníctvo

 Podvojné účtovníctvo
 Mzdy a personalistika

tel.: 0949 773 468
 e-mail: ekpobj@gmail.com

www.ekpo.webnode.sk
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Dom na kľúč Facebook: Tesárstvo JM

69 000 EUR /100 m2

Práca v SR pre

PLAT: 7,00€/hod. 

PLAT: 4,00€/hod. 
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ZATEPĽOVAČOV

POMOCNÍKOV

tel.: 0917 393 957info@prataj.skinfo@prataj.sk
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INZERCIA

 

BARDEJOVSKO
SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO

Jaroslav Geci  0905 719 137
Klaudia Drechslerová 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   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 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   48.090 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)
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za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458
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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

P R E D A J 
BUKOVÉHO SYPANÉHO 
ŠTIEPANÉHO DREVA

1 pm sypaný  - 40 €
DOVOZ V CENE

0944 704 101
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-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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PEKNÁ STRECHA
OPRAVY
VÝMENA
NÁTERY 
STRIECH

lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631

Kamenárstvo
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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 

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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ZAVOLAJTE NÁM
054 778 14 73
0908 241 021

NAPÍŠTE NÁM
rikostav@rikostav.sk

www.rikostav.sk

Firma ponúka
ZEMNÉ PRÁCE 
(bager, valec, UNC, vyklápač, 
  hydraulická ruka), 
KAMIÓNOVÚ PREPRAVU 
DO 24 T a STAVEBNÉ PRÁCE 
(zatepľovanie, sadrokartón, 
 zámková dlažba)
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SADROKARTÓN 
STROPY - PRIEČKY

PODKROVIA 
 ATYPICKÉ STROPY 

 SADROVÉ A 
ŠTUKOVÉ STIERKY 
MALIARSKÉ PRÁCE 

PLÁVAJÚCE PODLAHY
TEL.: 0918 684 742

KVALITA, SERIÓZNOSŤ
 A SKÚSENOSTI
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NÁTERY 

STRIECH
KOSTOLOV

OPRAVA KOMÍNOV
0908 288 350

MICHAL
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PONÚKAME:
REKONŠTRUKCIE DOMOV 

A BYTOV. 
MURÁRSKE PRÁCE, 
OBKLADY a DLAŽBY. 

MAĽBY, STIERKY, NÁTERY

BÚRACIE A VÝKOPOVÉ PRÁCE

PRENÁJOM - MONTÁŽ 
 DEMONTÁŽ LEŠENIA

ČISTIACE A DEZINFEKČNÉ 
PRÁCE

KOSENIE 

ODSTRAŇOVANIE BURINY ZO 

ŠKÁR ZÁMKOVEJ DLAŽBY

TEL.: 0944 720 333
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Masáž
Športová masáž
Lekár 
IVAN KRUKHOVSKYI
+421 951 378 157
kruhivan1987@gmail.com
Partizánska 1248/4
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18. augusta  1976   
Luna 24 mäkko pristála na Mesiaci

Výročia a udalosti

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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20. augusta  1968  
200 000 vojakov a 5 000 tankov vojsk Varšavskej zmluvy vtrhlo 
do Česko-Slovenska, aby ukončili Pražskú jar

Výročia a udalosti
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FRESCO BARFRESCO BAR
 Príďte sa k nám osviežiť, v ponuke mámePríďte sa k nám osviežiť, v ponuke máme

-čerstvé ovocné šťavy, smoothie, tvarohové a chia poháre s ovocím,
-svieži zeleninový šalát s  mäskom, či tuniakom, výborným dressingom 

a čerstvo pečenou ciabatou
-výnimočnej chuti a kvality belgické croassanty

-svieže letné limonády či belgická zmrzlina dokonalej chuti
-ochutnajte pravú belgickú čokoládu v duo cake „day & night“, 

alebo bezlepkového Méďu

SmoothieSmoothie

 

Nájdete nás na Radničnom námestí č. 20 v Bardejove, 
alebo nám zavolajte 0918 495 077

Sme tu pre Vás: Pondelok až  Nedeľa 8,00-20,00 hod.Sme tu pre Vás: Pondelok až  Nedeľa 8,00-20,00 hod.
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Huráááá 
do školy

Školské potrebyŠkolské potreby
Kancelárske potrebyKancelárske potreby
Písacie potrebyPísacie potreby
Papier, zošity a knihyPapier, zošity a knihy
Nakúpte u nás v predajni Nakúpte u nás v predajni 

do 14.9.2021 v sume nad 30 €do 14.9.2021 v sume nad 30 €
a vyhrajte hodnotné ceny pre Vašich školákov

Losovanie prebehne 15.9.2021 na našich FB stránkach

www.officeparadise.skwww.officeparadise.skNakupujte ajNakupujte aj
 cez náš eshop cez náš eshop

ŽABKA - kancelárske potrebyŽABKA - kancelárske potreby
AB PARK, Komenského 4350 , 085 01 BardejovAB PARK, Komenského 4350 , 085 01 Bardejov

tel:tel:  +421 919 221 644+421 919 221 644
mail:mail:  predajna@kaenna.sk I predajna@kaenna.sk I web:web:  www.officeparadise.skwww.officeparadise.sk
Sledujte naše FB stránky: ŽABKA - kancelárske potreby a  Office paradise
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NÁRADIE,NÁSTROJE,

NOVÝ SAD 10A, BARDEJOV I  ŤAČEVSKÁ 43A, BARDEJOV /MEDIC PARK)

ZVÁRACIA TECHNIKA,
ZÁHRADNÁ TECHNIKA A VIAC

DOM FARIEB
TAČEVSKÁ 43A, 

BARDEJOV I 
Tešíme sa na vás.

Novootvorená predajňa 

99,00 € 
SUPER CENA

• Rozsah zváracieho prúdu: 20-260 A
• Vhodná pre všetky typy 
  elektród od 1,6 do 4,0 mm
• Hmotnosť iba 2,55kg
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POWERMAT INVERTOROVÁ
ZVÁRAČKA 

PRIMALEX
 PLASTIK 

- MODERNÁ 
DEKORATÍVNA 

NÁTEROVÁ 
HMOTA 

NA RELIÉFNU
MAĽBU.

• Pre reliéfnu maľbu
• Vysoká paropriepustnosť
  a oteruvzdornosť
• Štýlový vzhľad

22,80€ 
7,5 Kg balenie

943,00 € 
SUPER CENA

• Silný 3,5kW indukčný motor
• Tlak až 16 ton
• Pre polena až do dĺžky
  1040mm

SCHEPPACH 
VERTIKÁLNA
ŠTIEPAČKA DREVA 

79,99 € 
SUPER CENA

• Ochladzovač, ventilátor, 
   zvlhčovač  a čistič vzduchu
• Ochladzovanie vzduchu 
   funguje na princípe odparovania 
   studenej vody, ktorá odoberá 
   teplo z nasávaného vzduchu a  
   súčasne je tento vzduch   
   zvlhčovaný vznikajúcou  
   vodnou parou

OCHLADZOVAČ 
VZDUCHU

164,90 € 
SUPER CENA

• Na frézovanie čistých 
   rohových spojov dreva
• Vhodná pre väčšinu 
  vrchných fréz

HOLZMANN CINKOVACIA
ŠABLÓNA 

449,00 € 
SUPER CENA• Výkon až 2,2 kw

• 35 cm rezný výkon
• Hmotnosť 4,8 kg

STIHL MOTOROVÁ PÍLA 

• Brúsenie pomocou 
  najmodernejšej 
  techniky priamo 
  na predajni.
• Plne automatický stroj 
   zaručí presné a 
kvalitné nabrúsenie za 
krátky čas a nízku cenu

PRIMALEX 
FORTISSIMO  
VYSOKO KVALITNÝ 
BIELY UMÝVATEĽNÝ 
A OTERUVZDORNÝ
 VNÚTORNÝ NÁTER.

BALAKRYL DIXOL   
TENKOVRSTVÁ LAZÚRA NA NOVÉ 
AJ RENOVAČNÉ NÁTERY VŠETKÝCH DRUHOV
DREVA 

• Najkvalitnejšia umyvateľná  
   farba Primalex
• Vysoka mechanická 
   odolnosť
• Výborná paropriepustnosť • Vynikajúce penetračné schopnosti s hĺbkovou 

   ochranou
• Vysoko odolná voči poveternostným vplyvom, 
   vysoko účinný UV �lter
• Rýchloschnúca a bez zápachu

31,39€ 
7,5 Kg balenie 7,79€ 

0,7 Kg balenie

PONÚKAME  BRÚSENIE 
REŤAZÍ
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bardejovsko - svidnicko - stropkovsko
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE

OCHRÁŇTE SVOJ DOMOV!

UNIVERZAL
- 2x3 bodový zámok
- 2x vložka
- farebné prevedenie: zlaty dub a orech
- hladký povrch a vzorované dvere
- zárubňa vo farbe dverí s tesnením
- tepelno izolačná výplň
- panoramatické kukátko
- hliníkový 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: 498€ záloha 249€ 1. splátka: 125€, 2. splátka: 124€, BEZ NAVÝŠENIA!

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
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

498 €

695 €

- hĺbka zárubne 150 mm
- zárubňa vo farbe dverí s tesnením
- tepelno izolačná výplň
- hliníkový 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 500€

- hluková bariéra
- proti násilnému vniknutiu

AKCIA TRVÁ 
DO 31.8.2021

V prípade záujmu 
nás kontaktujte 

telefonicky
 alebo emailom.
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PREVÁDZAME 
STAVEBNÉ PRÁCE:
NOVÉ STAVBY / KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ

REKONŠTRUKCIE OBJEKTOV

ZATEPLENIE FASAD
SADROKARTONY
ZÁMKOVE DLAŽBY

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

Občianska
riadková
inzercia

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

» Predám traktor Zetor 
4011 s príslušenstvom, 
0908487143 N

» Predám 3 izbový byt 
Vinbarg cena dohodou 
0908372532  
» Dám do prenájmu muro-
vanú garáž na Komenské-
ho pri kotolni v Bardejove. 
0908 820 801. 

» Predám záhradu v 
obci Hutka okr Bardejov 
o výmere 2500 m2 cena 
12,50 m2, dohoda možná, 
0905462996 

» Kúpim KRÁLIČIE KOŽE 
0905350531 

» Predám akordeón v dob-
rom stave – čierna farba. 
0944 765 719 

02 AUTO-MOTO / iné 

07 REALITY / iné       

03 BYTY / predaj 

01 AUTO-MOTO / predaj        

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

» Predám parák z hrubého 
plechu. 0944 765 719 
» Predám komplet príto-
kový ohrievač na propán-
bután. 0944 765 719 

Hľadám partnerku do 38r 
na pekný vzťah a lásku. 
0911562156

NATIERAČSTVO
MALIARSTVO 

NÁTERY 
STRIECH
OPRAVA 
KOMÍNOV

mobil: 

0940 973 777
Za prijateľnú 

cenu
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24 hod.
DENNE

Nedostávate vaše 
obľúbené noviny 

do schránky?
Napíšte nám do redakcie 

geci@regionpress.sk
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Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

Š - AUTOSERVIS Bardejov, s.r.o., Priemyselná 20, 085 01 Bardejov
Tel.: 0903 470 470, sutak@s-autoservis.sk, www.s-autoservis.sk

ZÁRUKA A SERVISNÝ BALÍK

5 ROKOV
VÝHODNÉ FINANCOVANIE

NaMieru 0,99
Kombinovaná spotreba a emisie CO2

predajca značky ŠKODA. Ponuku financovania zabezpečuje VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.

ZAMILUJTE SA
AKO KAROL A KARLA

DOMONTE CARLA

Objavujte svet v modeloch ŠKODA SCALA alebo
ŠKODA KAMIQ v nadupanej edícii Monte Carlo 
a získajte navyše:  

 bohatú výbavu  záruku a servisný balík na 5 rokov
 poukážku na zimné pneumatiky 

Príďte si ich vyskúšať k najbližšiemu predajcovi ešte dnes!

MODELY ŠKODA
S CENOVOU VÝHODOU AŽ

2 300 € 

www.skoda-auto.sk

ROKOV POHODY
S BENEFITMI

5

MESAČNE
ZÍSKAJTE ZA

335  €

Uvedené informácie a fotogra� e majú len informatívno-ilustračný charakter. Všetky technické údaje, napr. o dojazde a spotrebe elektrickej energie, sú založené 
iba na odhade podľa WLTP cyklu, nie na o� ciálnej homologizácii. Podrobnosti o � nancovaní cez VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. nájdete na 

https://www.vwfs.sk/emobilita/skoda-enyaq.html. Ďalšie informácie o ponuke, konečných cenách, špeci� kácii vám poskytne autorizovaný predajca značky ŠKODA.

SO 100 % ELEKTRICKÝM 
SUV ŠKODA ENYAQ iV

Nové SUV ŠKODA ENYAQ iV s dojazdom viac ako 500 km môžete vďaka nabíjacej stanici pohodlne nabíjať aj doma 
alebo s kartou Powerpass na viac ako 143 000 staniciach po celej Európe. O váš dokonalý komfort a zážitok sa 
postará head-up displej s rozšírenou realitou, 13" infotainment či panoramatický kamerový systém Area View.

Nabite sa životom aj vy a ozvite sa najbližšiemu predajcovi ešte dnes.

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

Š - AUTOSERVIS Bardejov, s.r.o., Priemyselná 20, 085 01 Bardejov
Tel.: 0903 470 470, sutak@s-autoservis.sk, www.s-autoservis.sk

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

Š - AUTOSERVIS Bardejov, s.r.o., Požiarnická 5, 091 01 Stropkov
Tel.: 0903 745 745, tarbaj@s-autoservis.sk, www.s-autoservis.sk

SO 100 % ELEKTRICKÝM 
SUV ŠKODA ENYAQ iV

Nové SUV ŠKODA ENYAQ iV s dojazdom viac ako 500 km môžete vďaka nabíjacej stanici pohodlne nabíjať aj doma 
alebo s kartou Powerpass na viac ako 143 000 staniciach po celej Európe. O váš dokonalý komfort a zážitok sa  
postará head-up displej s rozšírenou realitou, 13" infotainment či panoramatický kamerový systém Area View.

Nabite sa životom aj vy a ozvite sa najbližšiemu predajcovi ešte dnes.

Uvedené informácie a fotografie majú len informatívno-ilustračný charakter. Kombinovaná spotreba elektrickej energie a emisie CO2 podľa cyklu WLTP 16,6 – 18,1 kWh/100 km  
a 0 g/100 km. Podrobnosti o financovaní cez VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. nájdete na https://www.vwfs.sk/emobilita/skoda-enyaq.html.  

Ďalšie informácie o ponuke, konečných cenách, špecifikácii vám poskytne autorizovaný predajca značky ŠKODA.

www.skoda-auto.sk

ROKOV POHODY
S bENEFITMI

5

MESAČNE
ZÍSKAJTE ZA

335  €

SKODA-ENYAQ-iV-ELEKTROMOBILITA-S-AUTOSERVIS-STROPKOV-A5-n.indd   1 9.8.21   14:33
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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 31.  8.2021

- 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

17 EUR/m2

OD 496 EUR

OD  695EUR

ŽALUZIE OD 

- VÝKLOPNÉ
- SEKČNÉ
- ROLOVACIE

GARÁŽOVÉ 

ŽALÚZIE ROLETYa
VONKAJŠIE 

840x1460 226 eur

OD 19eur/m2

SCREEN ROLETY

SIETE PROTI

BRÁNY
BEZPEČNOSTNÉ DVERE 
VRÁTANE MONTÁŽE

HMYZU

315 €

226 €

849 €

249 €
140 €203 €

20% lepšie izolačné vlastnosti profilu 

 V prípade 
záujmu 

o vypracovanie 
cenovej

ponuky nás
kontaktujte.

61
-0
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CHATA V BARDEJOVECHATA V BARDEJOVE
NA PREDAJNA PREDAJ    28 000 €28 000 €
2950/2950/m2m2

Cena: Cena: 16 €/ 16 €/ m2m2
Volajte naVolajte na  0903 944 4410903 944 441
DOHODA ISTÁDOHODA ISTÁ

LV 5995a5996LV 5995a5996

85
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Prenájmeme 
34 m2  priestoru 

v OC stredisku Raslavice. 
Dalšie info na 
0915 986 361. 

85
_5
82

Ponúkame na predaj  

EKO-RUF brikety 
z ihličnatých drevín – smrek, borovica. 
Čisté, bez kôry či iných prímesí.
Brikety máme na sklade
v Bardejove.
ODBER:
paletový – cena 140 € /paletu
balíkovy – cena 1,50 € / 10 kg balík

MOŽNOSŤ DOPRAVY AŽ K VÁM. 

Tel.: 0948 606 662

85
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Dám do prenájmu

OBCHODNÉ PRIESTORY, 34 m2, 
výklad, vlastné sociálne zariadenie, internet.

BOCIAN KOMPLEX.

Info: 0905 442 045

Oprava a čistenie hrobov z umelého 
a prírodného kameňa.

Oprava a doplnenie nádpisov na náhrob-
koch - sekanie, zlatenie a farbenie.

Rekonštrukcia fasád klasickou metódou
= kvalita, nízka cena 

0903 911 114

85
_0
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Požičovňa prívesoných vozíkov ZBOROV

Tel.0902 553 788

    výkopové práce 
-Voda - plyn - kanál    

minibager 1t len 15€/hod

61
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 719 137

GOOGLEFACEBOOKREKLAMA

0905 719 137
geci@regionpress.sk

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 719 137
geci@regionpress.sk
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Smotanový jogurt 
podložený 
• rôzne druhy

029

200 g

(100 g=  0,15)

Chery paradajky 
dat�ové
• exta sladké

179

Supercena

(1 kg = 5,11)

350 g balenie

Rybí šalát 
v majonéze

189

400 g

(1 kg = 4,73)

333

950 g

(1 kg = 3,51)

Med 
kvetový

CC
d
•

U nás si nemusíte 
vybera� medzi

�erstvos�ou, 
kvalitou a cenou.

od pondelka 16. 8.

Brav�ové karé
• v celku 349

-34%
cena za 1 kg

5.29

Ponuka tovaru platí od 16. 8. do 22. 8. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve. P

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 3. 8. 2021.

079

2,5 l

(1 l = 0,32)

Pepsi/
Pepsi 
Cola 
Black/
7UP/
Mirnda

Brav�ové 
párky 339

920 g

(1 kg = 3,68)

159

Supercena
cena za 1 kg

Biele 
hrozno 
stolové

Brav�ová panenka 469

-41%
cena za 1 kg

7.99
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Schwarzwaldská 
šunka 249

250 g

(1 kg = 9,96)

699

900 g

(1 kg = 7,77)

Lovecká saláma
Corgo�   
• svetlé vý�apné pivo

099

-36%

(1 l = 0,66)

1,5 l

1.55*

Bonux 699

-36%

(1 pranie = 0,09)

80 praní

10.99*

699

13 kg

(1 kg = 0,54)Krivo pre psy

... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 16. 8. do 22. 8. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

od pondelka
16. augusta

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 3. 8. 2021.

699

500 g

(1 kg = 13,98)

Pistácie
• rôzne druhy

017

-22%

(1 l = 0,09)

2 l

0.22

Pramenitá voda
• perlivá/jemne perlivá
P itá d
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LETNÉ AKCIE POKRAČUJÚ 

U NÁS
SKLADOM!!!

VELOX
DEBNENIE
 VENCOV

BEZKONKURENČNÁ
CENA

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

Ceny a akcie sú platné v mesiaci august, alebo do vypredania zásob!

AKCIA
 SUCHÝ BETÓNREBRÍKY 

SKLADOM 
SLOVENSKÝ 

VÝROBCA
2,48 € 

/30 kg

AKCIA 15% zľava
Zatrávňovacia dlažba: 

60x40x8cm
Cena:  2,21 €/ks

AKCIA 25% zľava
Chodníková platňa

40x40x5cm
Cena:  1,83 €/ks

85
_0
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Well móda Italy style/
Bardejov, v Hoteli Šariš

OTVORENÉ 
V PONDELOK AŽ PIATOK 

od 08:30 - 18:00 hod.
SOBOTA 

od 08:00 - 12:00 hod.

30% až 50%
Z Ľ A V Y

Tešíme sa na Vašu návštevu.
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ZIMNÉ ZÁHRADY * PRÍSTREŠKY * PRESKLIEVANIE TERÁS

až 16 základných farieb! konštrukcie a steny rôznych rozmerov!
Vyrábame a montujeme materiály výhradne zo Slovenska !

presklené strechy / rámové a bezrámové systémy / uzamykanie na fab klúče / profily aj v drevodekore

www.timmont.sk info@timmont.skCORTIZO posuvné hliníkové systémy bez PTM a s PTM
0915 439 240 * 0949 234 445 *

37
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NÁBYTOK TRUDON     054/486 18 60
trudon@trudon.sk   www.trudon.sk

NÁBYTOK TRUDON
Nájdete nás na hornom podlaží 
2. budovy vedľa predajne LIDL

61
_0
10
4

MIMORIADNE ZĽAVY 
 NA VŠETKY STOLIČKY A MATRACE

MATERIÁL PRE FARMY
A DROBNOCHOV

10
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Pri
nákupe nad

100 € poštovné
zdarma!

0908 30 99 05 // info@agromaterial.sk

www.agromaterial.sk

PRENÁJOM DUMPRA 
- Thwaites 1.5

0948 182 171

61
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NOSNOSŤ 1500KG 
OTOČNÁ, ZDVIŽNÁ 
KORBA 180 STUPŇOV

17. augusta  1812  
víťazstvo Napoleona I. nad ruskou armá-
dou v bitke pri Smolensku

Výročia a udalosti

Stáť mimo schémy

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

„Spoločnosť“ nenávidí tých, ktorí 
„stoja mimo“. Nenávidí, lebo nimi 
nemôže manipulovať, nemôže ich 
ovládať, nemá na nich dosah, nedajú 
sa pacifikovať, umlčať. Stáť a hrdo stáť 
mimo znamená byť nezávislý. Neovlá-
dateľný. Ale aj byť nepriateľom číslo 
jeden. Práve pre tú nemanipulovateľ-
nosť.

Naopak, mnohí ešte za éry socializ-
mu rýchlo zistili, že je výhodné byť na, 
pri, vedľa, pod. Príroda takéto organizmy 
volá cudzopasníky či dokonca parazity. 
Priživujú sa na silnejšom organizme a ich 
jedinou starosťou a životným „ideálom“ 
je dostatočne sa nakŕmiť a zabezpečiť si 
tak prežitie. Nepotrebujú oponovať, ne-
potrebujú prezentovať vlastné názory, 
stačí im blahobyt biologického prežitia. 
Stačí im stáť pri kecpultíku niekoho s po-
stavením, niekoho s funkciou, mocou a 
tváriť sa, že sú súčasťou systému. Súčas-
ťou moci. Súčasťou vplyvu.

Je jasné, že akýkoľvek nesystémový 
prvok tohto systému, ktorý sa zaviedol 
ešte za čias socializmu a pestujeme si ho 
tu dodnes, je nepriateľom. Ohrozuje sa-
motnú existenciu systému „byť pri tom“. 
Je verejným nepriateľom politikov, ktorí 
si privlastnili pravdu, je verejným nepria-

teľom médií, ktoré si privlastnili právo 
hlásať jedinú dogmu.

Každé štyri roky si volíme tento 
systém. Každé štyri roky si volíme tých, 
ktorých obklopia cudzopasníci a vytvo-
ria okolo nich nepreniknuteľnú zábranu 
pred prienikom do sveta bežného voliča. 
Sú na kandidátkach, vidíme kým a čím 
boli (vlastne neboli) až do volieb. Väčši-
nou nikým. A nikým sú aj po nich. Aku-
rát dostali do rúk hlasovacie kartičky a 
hlasujú, ako nariadi ich boss. Veľká česť 
veľmi vzácnym svojstojným a samostat-
ného rozhodovania schopným jedincom. 
Tým, ktorí sa vyčlenili zo schémy. Tým, 
ktorí sa vystavili ohrozeniu, či už pracov-
nému, alebo inému. Metódy likvidácie 
mimosystémových sú v našej spoločnos-
ti vypracované do absolútnej dokonalos-
ti. A aplikované priebežne, bez ohľadu na 
nejaký November 89. Paradox, súčasťou 
toho systému, sú žiaľ, aj tí, 
ktorí sú presvedčení, že 
nad ním zvíťazili.

Čím viac nás bude 
mimo takéhoto systému, 
tým bližšie bude náš spo-
ločný sen – demokra-
cia na Slovensku.

S pozdravom

Počas septembrovej návštevy pápeža 
Františka na Slovensku bude potreb-
ná pomoc takmer 3000 dobrovoľníkov. 
Hľadajú ich do Šaštína, Prešova a0 Ko-
šíc. Záujemcovia sa môžu prihlásiť pros-
tredníctvom oficiálnej webovej stránky 
navstevapapeza.sk. 

„Pomáhať budú s rozličnými činnos-
ťami, podľa potreby. Väčšina sa zapojí do 
služby ešte pred samotnými podujatiami. 
Zaregistrovať sa je možné on-line len vo-
pred, na mieste táto možnosť už nebude,“ 
spresnili z TK KBS.

Podmienkou je splnenie určenej ve-
kovej hranice a plná zaočkovanosť proti 
ochoreniu COVID-19. Dobrovoľníkov bude 
možné spoznať podľa bieleho oblečenia. Je 
symbolicky prepojené s pápežom, ktorý má 
biely odev.

V Bratislave hľadajú približne 1200 až 
1300 dobrovoľníkov. Aktuálne sa ich pri-
hlásilo približne 500. Pomáhať budú pri 
príprave záverečnej časti programu, ktorá 
bude 15. septembra v Šaštíne. Ide o svätú 
omšu, ktorú bude pápež František sláviť na 
otvorenom priestranstve pri Národnej svä-
tyni - Bazilike Sedembolestnej Panny Márie 
v Šaštíne.

V Košiciach potrebujú približne 600 až 
700 dobrovoľníkov, aktuálne sa ich prihlá-

silo približne jedna tretina z tohto počtu 
(295). „Budú prítomní na záchytných parko-
viskách, železničnej a autobusovej stanici, 
príjazdových cestách k miestam stretnutia 
- na Luníku IX, Štadióne TJ Lokomotíva i 
priamo na miestach stretnutia v sektoroch. 
Pomáhať budú vo všetkých sektoroch, kde 
bude väčšia koncentrácia ľudí,“ uviedla TK 
KBS.

V Prešove hľadajú približne 1000 dob-
rovoľníkov, aktuálne majú zhruba 120. 
Dobrovoľníci budú pomáhať na záchytných 
parkoviskách, niektorí budú mať informač-
no-technické úlohy v jednotlivých sekto-
roch, veľa dobrovoľníkov je potrebných ako 
asistencia pri rozdávaní svätého prijímania, 
iní budú zabezpečovať úlohy v presscentre 
či pri usádzaní pozvaných hostí.

Pápež František navštívi Slovensko 12. 
až 15 septembra. 

Hľadajú sa dobrovoľníci pre pápeža

» red
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Žijeme vo svete zákonov a  predpisov. 
Niekedy ich vymýšľajú a kontrolujú ľu-
dia, ktorí nerozumejú tomu, ako v sku-
točnosti veci fungujú. Je mi niekedy 
ľúto, keď vidím ako preháňajú a  šika-
nujú ľudí, ktorí skončili bez peňazí na 
ulici alebo kontrolujú chlapa bez nôh, 
či mu náhodou nenarástli. 

Mnohé systémy sú navrhnuté tak, aby 
slúžili silným - majiteľom firiem, profeso-
rom, zdravotným poisťovniam, lekárom 
alebo štátnym úradníkom. Pomoc však 
potrebujú slabí – ľudia bez strechy nad 
hlavou, chorí, chudobní, osamelé matky 
s deťmi, pacienti alebo študenti.

Viem, že máme dodržiavať zákony 
a  štandardy, ale potrebujeme aj cit, ľud-
skosť a individuálny prístup. Detské domo-
vy, väznice, osobitné školy, polepšovne, 
tresty, pokuty, exekúcie, lieky utlmujúce 
človeka často nepomáhajú. Individuálny 
prístup je neefektívny, ale ľudský. Systé-
my, kde izolujeme „neštandardných“ ľudí 
od ostatných a paralyzujeme ich, je efek-
tívny – pre tých „štandardných.“ 

Lenže každý človek je jedinečná by-
tosť a potrebuje individuálny prístup. Na to 
však spoločnosť, kde sa všetci ponáhľajú, 
nemá čas. A tak tých pomalších, nepotreb-
ných, chorých a starých a  odsúvame na 

okraj spoločnosti. 
Áno, máme štandardy na to, koľko 

potrebujú metrov štvorcových, teplej vody 
a jedla. Lenže oni chcú byť prijatí, vypoču-
tí a užitoční. Dostanú svoje kódy diagnóz 
a systém sa o nich postará – ako o polož-
ky s  číslami. Sú filmy o  nemocniciach 
kde ukážu lekára, ktorý má rád svojich 
pacientov a naplno sa im venuje. Niekedy 
sa na neho pozerajú ako na čudáka typu 
Filip Neri, Abbé Pierre alebo Guy Gilbert. 
Aký zázrak – lekár, ktorí slúži pacientovi 
alebo učiteľ žiakovi. Systémy nám majú 
pomáhať, ale niekedy nás ovládajú a strá-
came v nich srdce a zdravý rozum. Za for-
mulármi a  číslami už nevidíme človeka, 
jeho talenty, zranenia, túžby. Systém nás 
vedie k produktivite a produktivita k bez-
citnosti. 

Celá spoločnosť potom pripomína na-
programované linky 
s automatmi. Gerd Le-
onhard hovorí: „Prob-
lém nie je, že sa stroje 
preberajú ľudskú 
prácu a presahujú ich 
schopnosti, ale že 
sa ľudia stále 
viac podoba-
jú na stroje.“

Srdce a zdravý rozum

» Ján Košturiak

V súčasnosti sa v odborných i po-
litických kruhoch presadzuje tzv. 
inklúzia. Znamená to, že v rámci 
bežnej školskej triedy sa majú vyu-
čovať žiaci bez porúch a diagnóz so 
žiakmi s nimi. 

Isto, je to vznešená a humanistic-
ká myšlienka, ktorá učí žiakov vnímať 
inakosť. Aj mnohí rodičia preferujú 
umiestnenie svojho zdravotne znevý-
hodneného (ZZ) dieťaťa do bežnej trie-
dy. Navštevovanie špeciálnej školy sa 
niekedy považuje za hanbu a vzniká 
obava, že sa dieťa tohto príznaku ne-
zbaví.  

Treba myslieť na to, že nie každá 
bežná škola má možnosti zaradiť dieťa 
so ZZ. Môže jej chýbať vybavenie ale-
bo odborný personál. Vtedy sa môže 
stať, že dieťa síce bude v bežnej triede, 
no nebude napredovať, keďže učiteľ 
sa musí venovať aj zvyšným žiakom, 
ktorých býva veľa. Vtedy môže takéto 
dieťa prežívať sklamanie, zlyhanie, ba 
dokonca stres, keďže učiteľ v bežnej 
triede nemá šancu riešiť konfliktové 
situácie vždy s pokojom a individuálne. 

Isto, dávnejšie vznikli pozície pe-
dagogických asistentov. Aj keď minis-
terstvo školstva neustále omieľa inklú-
ziu a to, ako pomáha školám, stále sú 
školy, ktoré nezískajú toľko asistentov, 
koľko potrebujú, nech majú aj odborné 
posudky, že ich žiaci objektívne potre-
bujú. Treba myslieť na to, že deti so ZZ 

pribúdajú. Pritom sú stále školy, ktoré 
nemajú špeciálneho pedagóga či škol-
ského psychológa, ktorí by s asistentmi 
mali byť povinnou „výbavou“ škôl. Ak 
teda štát berie myšlienku inklúzie zod-
povedne.  

Na Slovensku to bolo zase naopak: 
najprv sa stanovila požiadavka inklú-
zie a až potom sa vytvárali zo strany 
štátu podmienky na ňu. Stále však nie 
sú. Problém je aj na stredných školách 
(SŠ), na ktorých sa žiaci považujú za 
samostatnejších. Ale tak to nie je. Keď 
mali nejaké zdravotné znevýhodnenie, 
to predsa nezmizlo po príchode na SŠ. 
Prideľovanie asistentov stredným ško-
lám je skôr symbolické ako funkčné.

Treba zvážiť umiestnenie dieťaťa 
na hocijakú bežnú školu. Rovnako tre-
ba zvážiť tlak na školy, aby zavádzali 
inklúziu, kým štát nevie garantovať 
vhodné podmienky. Špeciálne školy 
a triedy majú dovtedy nezastupiteľnú 
úlohu, najmä v súvislosti s mentálny-
mi diagnózami, a netreba ich pokútne 
likvidovať. Sú v nich odborníci, ktorí 
dokážu s malou skupinou žiakov so ZZ 
postupne dosiahnuť úspechy. To vie 
máloktorá bežná škola garantovať.

A čo s krivým pohľadom na tieto 
deti? Ignorovať ho. Pomoc deťom je vy-
soko nad klebetami prázdnych ľudí.          

Sme pripravení na školskú inklúziu? 

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg

GRILOVAČKA AŽ NA STÔL?
WWW.CIMBALAK.SK

ŠpekáčkyÚdená bačová
slanina

Valašské gril
klobásky

Zolly
klobása

Údené
Bavorské
koleno

Alpská sušená
slanina

Beťarské gril
klobásky
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16. augusta  1896  
na rieke Klondike v kanadskom teritóriu Yukon bolo nájdené zlato, 
čím sa začala zlatá horúčka na Klondiku

Výročia a udalosti

85
_0
54
0

PREDAJ A OPRAVA
ŽALÚZIÍ, SIEŤOK

NASTAVENIE OKIEN

www.jarotile.sk

tel.: 0907 624 467
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Štátna veterinárna a potravinová 
správa SR vydala mimoriadne nú-
dzové opatrenie, na základe ktorého 
poľovníci v ešte neinfikovaných okre-
soch Slovenska zvýšia odstrel divia-
kov. 

Premnožená diviačia zver je totiž 
hlavnou príčinou šírenia afrického moru 
ošípaných (AMO). Aktuálne je ním za-
siahnutých 29 okresov. V infikovaných 
okresoch už nie je odstrel vhodný, aby 
nedochádzalo k plašeniu diviakov do ďal-
ších oblastí, čím sa môže šírenie nákazy 
ešte urýchliť.

Na podporu odlovu a všetky opatre-
nia s tým spojené vláda schválila 5,2 mi-
liónov eur.

Z vyčlenených peňazí sa už obstará-
va 450 mraziacich boxov, ktoré budú ur-
čená na uchovanie odlovených diviakov. 
Vzorky z nich sú spravidla do 24 hodín 
laboratórne preskúmané. Ak sa potvr-
dí, že bol ulovený diviak zdravý, mäso z 
neho pôjde na predaj spotrebiteľom. Časť 
peňazí je určená na kampaň na podporu 
predaja diviačieho mäsa, ktoré je z hľadis-
ka výživy kvalitnou potravinou.

Zároveň odporúčame chovateľom 
ošípaných, aby sprísnili hygienické opat-
renia vo svojich chovoch. AMO sa prenáša 
aj na oblečení, prostredníctvom krmiva, 
či dokonca na dopravných prostriedkoch. 
Tí chovatelia, korí ešte svoj chov nezare-

gistrovali, tak môžu naďalej urobiť bez 
sankcie. Cieľom je, aby jednotlivé regio-
nálne veterinárne a potravinové správy 
mali prehľad o tom, kde sa ošípané chova-
jú a na základe toho zvýšili dohľad.

Diviak, pozitívny na AMO je pozna-
teľný zmenami na koži, či vnútorných 
orgánoch. Aké zmeny je potrebné pozoro-
vať, keďže sa vyskytujú najčastejšie?

Sú nimi krvné podliatiny na koži a 
krvácaniny v podpazuší, na bruchu a 
medzi nohami, enormne zväčšená slezi-
na, krvné podliatiny na pľúcach, srdci, či 
obličkách.

POZOR! Aj zdanlivo zdravý diviak, 
ktorý nejaví známky ochorenia, môže byť 
pozitívny. Preto je potrebné manipulovať 
s každým diviakom ako keby bol pozitív-
ny. 

V súvislosti s AMO 
platí mimoriadne opatrenie

» Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva

 CENA ZA SUROVE DREVO
1PRMS / 40 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
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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
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Sociálna poisťovňa prepočítala 
dôchodcom, ktorí čelia exekúcii, 
ich exekučné zrážky. Urobila tak v 
nadväznosti na zvýšenie životného 
minima od 1. júla 2021 z dovtedajšej 
sumy 214,83 eura na 218,06 eura. 

V augustových výplatných termí-
noch sa tak táto zmena dotkne viac 
ako 30 tisíc poberateľov dôchodkových 
dávok.

Zvýšenie životného minima zna-
mená, že exekvovaným dôchodcom sa 
zvýši výška dôchodku, ktorý po zrážke 
dostávajú zo Sociálnej poisťovne. Ide o 
skupinu približne 30 500 dôchodcov – 
z nich bude mať 30 tisíc exekučnú zráž-
ku zníženú a ďalším 500 dôchodcom sa 
výkon exekučnej zrážky zastaví.

Pri zvýšení životného minima sa 
totiž zvyšuje minimum, ktoré musí 
dôchodcovi po vykonaní zrážok z dô-
chodku zostať. Sociálna poisťovňa 
preto tým dôchodcom, ktorých dôcho-
dok podlieha exekúcii, zvyšuje sumu 
dôchodku a znižuje sumu exekučnej 
zrážky. Zvýšenie minima, ktoré musí 
dôchodcovi po vykonaní zrážok zostať, 
môže mať za následok aj ukončenie 
vykonávania exekučných zrážok z dô-
chodku. Ide o situáciu, kedy je dôcho-
dok nižší ako minimum, ktoré mu musí 
zostať.

O týchto zmenách Sociálna pois-

ťovňa aj tento rok informuje každého 
dotknutého dôchodcu písomnou in-
formáciou. Poberatelia dôchodkov 
ju dostanú v priebehu augusta 2021 a 
okrem iného bude obsahovať aj dátum, 
od ktorého im bude dôchodok prvýkrát 
vyplatený vo vyššej sume. Súčasťou 
informácie bude aj predpokladaný dá-
tum ukončenia exekučných zrážok z 
dôchodku.

Keďže dôchodky sa vyplácajú vo-
pred, exekučné zrážky v novej sume 
je možné vykonať prvýkrát v auguste 
2021. V tomto mesiaci dostanú dôchod-
covia vyplatenú aj sumu dôchodku, 
ktorá im bola naviac zrazená v júli 2021.

Upozornenie:
Dôchodcovia, ktorí poberajú dôcho-

dok zo zahraničia, majú aj v roku 2021 
povinnosť oznámiť Sociálnej poisťovni 
aktuálnu výšku tohto dôchodku. Tento 
rok je potrebné informáciu zaslať už do 
31. augusta 2021. Oznámenie o výške 
dôchodku zo zahraničia Sociálna po-
isťovňa potrebuje pre určenie sumy 13. 
dôchodku. V tomto roku ho poisťovňa 
vyplatí už v novembri, čo je o mesiac 
skôr ako minulý rok. Zákon stanovil aj 
skorší termín, do ktorého treba aktuál-
nu výšku dôchodku z cudziny oznámiť 
– a to do 31. augusta 2021.

Sociálna poisťovňa 
zastaví exekučné zrážky 

» Zdroj: Sociálna poisťovňa

KÚPNU
SILU

INZERCIOU 
0905 719 137

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

Hľadáme šikovného kolegu na pozíciu skladník/vodič VZV.
Náplň práce:
- prijíma, vydáva, manipuluje a kontroluje tovar
- práca s vysokozdvižným vozíkom (nakládka, vykládka tovaru)
- príprava tovaru na rozvoz a rozvoz tovaru, vodičský preukaz sk. B
- udržuje čistotu a poriadok v sklade
- komunikuje so zákazníkmi a ďalšími oddeleniami spoločnosti
- spolupracuje pri inventúrach skladových zásob
- zodpovedá za správne uskladnenie tovaru
- starostlivosť o zverené pracovné prostriedky

Zamestnanecké výhody, bene�ty:
- zamestnanie na HPP
- jednozmenná prevádzka
- hradené nadčasy
- príjemné pracovné prostredie
- mladý kolektív
- po odpracovaní min. 1 roka odmena vo výške mesačnej mzdy

Požadujeme 100% zdravotný stav, 
náplňou práce NIE JE LEN vykládka a nakládka tovaru s VZV, 
viď. náplň práce.

Osobnostné predpoklady a zručnosti
- aktívna PRAX na VZV - NUTNOSŤ
- aktívny vodič, sk. B - NUTNOSŤ
- skúsenosti s prácou v sklade - výhoda
- vodičský preukaz sk. C - výhoda
- spoľahlivosť, samostatnosť a pro-aktívny prístup k práci

Mzda: od 950 - 1200 eur/mesiac brutto v závislosti od skúseností uchádzača.
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Spôsob sedenia, svetlo a vetranie 
v triedach, ako aj jedlo či stravova-
cie návyky. To všetko ovplyvňuje 
správny vývoj a zdravie detí, ktoré 
trávia značné obdobie svojho najin-
tenzívnejšieho rastu v škole.

K téme sa vyjadruje hlavná od-
borníčka Ministerstva zdravotníctva 
SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a 
dorast MUDr. Elena Prokopová, ktorá 
sa u žiakov veľmi často stretáva najmä 
s chybným držaním tela. „Je to naozaj 
tým, že veľa času trávia deti sedením, 
a to často nesprávnym. Sedia nad počí-
tačmi, nad mobilmi a, pravdaže, pod-
statnú časť vyučovania v škole,“ vyme-
núva Elena Prokopová.

Tento trend je možné ovplyvniť 
úpravou sedenia a posilnením chrbto-
vého svalstva prirodzeným pohybom. 
E. Prokopová upozorňuje, že stačí ísť 
cez veľkú prestávku na školský dvor 
a dať žiakom možnosť prirodzeného 
pohybu. „Vždy, keď sa to dá, možno aj 
počas vyučovania, si možno s nimi len 
tak urobiť pár cvikov, nádychov, výdy-
chov alebo drepov. Nezaberie to veľa 
času a deti sa mnohokrát aj preberú.“ 
Za dôležitý považuje aj výber stoličiek: 
„Dnes sa technológie ďaleko viacej po-
sunuli dopredu a preto vieme deťom 
prispôsobiť stoličky aj vzhľadom na ich 
vek či postavu,“ dodáva Prokopová.

Klasické sedenie v troch radoch 
nepovažuje detská lekárka za ideálne. 
Preto navrhuje aspoň cirkuláciu žiakov 
v radoch, aby boli aj pri okne, aj pri 
stene - a nesedeli trebárs celý rok vza-
du pri dverách, kde je najmenej svetla. 
Okná by mali byť veľké, nemali by byť 
polepené, aby cez nich mohlo prechá-
dzať denné svetlo. „Denné svetlo je 
najviac potrebné, keď žiaci čítajú alebo 
píšu,“ vysvetľuje. „Zároveň je veľmi dô-
ležité aj správne umelé osvetlenie, aby 
bolo rozptýlené po miestnosti. Nemalo 
by byť bodové, neónové ani studené.“

Potrebám a veku žiakov je vhodné 
prispôsobiť aj zariadenie triedy. „Malé 
deti by určite mali mať väčší priestor 
aj na oddych a hru priamo v triede. 
Vyučovanie by malo byť prerušované 
napríklad zmenou činnosti aj v rámci 
jedného predmetu,“ vysvetľuje Elena 
Prokopová.

Školáci majú veľký problém 
s držaním tela

» Zdroj: MŠVVaŠ SR

Policové regály 
kovové
Plastové regály
Drevené regály 
Regály na víno
Regály a držiaky 
na pneumatiky 
Drevené truhlice
Drevené stojany 
na kvety a kvetináče
Rebríky schodíky 
a lešenia 
Plastové 
prepravky/debničky 
Plážové 
lehátka/kreslá

e-shop: www.tvojregal.sk I Kontakt: 0905 923 673  I info@tvojregal.sk
Adresa: Mičkova 31, Bardejov areál Makos

Možnosť osobného odberu objednávky alebo priameho nákupu na predajni. 
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VÝROBNÁ 
HALA/SKLAD 

NA PRENÁJOM
- 250m2

- pitná voda
- kanalizácia

- samostatné meranie el. energie
- areál VD Snaha na Priemyselnej ulici

Kontakt:

0915 873 368
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CIMBAĽÁK  s. r. o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov 
prijme pracovníka do TPP na pozíciu:

Bližšie informácie na: Telefónny kontakt.: 0907 901 328,
Žiadosť spolu so životopisom zasielať na e-mail: office@cimbalak.sk

NÁPLŇ PRÁCE, PRÁVOMOCI A ZODPOVEDNOSTI:
- Znalosť zákona o dani z príjmov a účtovných postupov
- Znalosť zákona o DPH  (dodávky v rámci EÚ a mimo EÚ)
- Prax s účtovaním: dodávateľských a odberateľských faktúr, bankových  
   výpisov, pokladne, cestovných príkazov, investičného majetku, 
   skladového hospodárstva - Práca v programe ESO/ES

Požiadavky na zamestnanca:
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním stredoškolským s maturitou 
a vyššie. Vzdelanie v odbore ekonómia, financie.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
-  Skúsenosti v oblasti účtovníctva
-  Znalosť platnej legislatívy a účtovných predpisov
-  Znalosť zákona o DPH a medzinárodné obchody
-  Samostatnosť, zodpovednosť pri plnení úloh

Mzda:
- 700 € v čistom + osobné hodnotenie

ÚČTOVNÍK/ ÚČTOVNÍČKA
61
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Po ročnej prestávke si spolu opäť zalie-
tame. Organizátori SIAF 2021 postupne 
odkrývajú svoj program. Tento rok sa 
Medzinárodné letecké dni uskutočnia 
v novej lokalite. Bude ňou vojenská zá-
kladňa Malacky, letisko Kuchyňa. 

MLD SIAF 2021 bude o bohatej pre-
zentácii leteckej techniky, statických a 
dynamických ukážkach i sprievodných 
atrakciách pre rodiny s deťmi. V rámci 
dynamických ukážok nebude chýbať 
majstrovstvo akrobatickej pilotáže ob-
ľúbených talianskych Frecce Tricolori, 
po prvýkrát uvidíme lietať nasledovníka 
Albatrosov - L-39 NG od Aero Vodocho-
dy,  na statike bude mať premiéru Airbus 
A400M a aj americký Boeing CH-47F Chi-
nook. 

Na svoje si prídu milovníci historic-
kých lietadiel, ale aj súčasnej vojenskej 
letovej techniky. Medzi stroje z druhej 
svetovej vojny patrí aj Hawker Hurricane 
Mk.IV. Ide historickú stíhačku, na ktorej 
lietali aj   československí piloti. Tradične 
nás vo vzduchu nadchne aj Zoltán Veres, 
ktorého však na Letisku Kuchyňa/Malac-
ky uvidíme prvýkrát, preto už teraz ča-
káme, čím nás tento fenomenálny letový 
akrobat prekvapí. Program je naozaj bo-
hatý a okrem talianskeho akrobatického 
zoskupenia sú potvrdení aj poľskí Orlik 
Team. Okrem toho sa môžeme tešiť na 
prezentáciu Slovenských vzdušných síl, 
lietadiel z Českej republiky, Belgicka, Ma-
ďarska, Veľkej Británie, USA, Slovinska a 

ďalších krajín. Je si naozaj z čoho vyberať, 
keďže účasť potvrdilo až 14 krajín sveta 
a návštevníkov čaká zaujímavý letový 
program. 

Brány letiska sa pre návštevníkov 
otvoria o 8:00 hod. a nikto nič podstatné 
nezmešká. Letový program štartuje tra-
dične o 10:00 hod. Zaujímavé info o SIAF-
-e pribúdajú aj na webe https://www.siaf.
sk/aktuality/ a taktiež aj na sociálnych 
sieťach https://www.facebook.com/mld-
siaf a https://www.instagram.com/me-
dzinarodneleteckednisiaf/.

Organizátorom leteckých dní išlo 
vždy o bezpečnosť každého návštevníka. 
Ako to nakoniec bude so vstupom na le-
tisko, je ešte predčasné hovoriť, nakoľko 
situácia sa pravidelne mení a vyvíja. Od-
porúčame preto všetkým návštevníkom 
sledovať oficiálnu webstránku usporia-
dateľa: www.siaf.sk, kde sa vždy všetko 
dozviete včas.

Letecké dni v Kuchyni

» Zdroj: MLD SIAF 

Mzda: 4,34 Eur/Hod. + príplatky

Mzda: 10,45 Eur/Hod. 

VIDOSA S.R.O. 
Pri štepnici 1, 085 01 Bardejov

OPERÁTOR VÝROBY 
TRSTENÁ,  NÁSTUP:  IHNEĎ

SKLADNÍČKA - NEMECKO

PRIJME DO TPP NA POZÍCIU

Kontakt: 0948 297 908 I  0948 443 426 I  0948 464 487  I 0948 231 273   
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e-mail: nabor.vidosa@gmail.com 

HĽADÁME 
POMOCNÍKA
NA PRÁCU 

SO ZÁMKOVOU 
DLAŽBOU. 

Nemecko, Berlín a okolie. 
Základná zložka mzdy: 12 €/hod.  (živnosť 14 €/hod.) 
V cene je zahrnuté ubytovanie a cestovné náklady. 

0915 327 315 I 0908 241 021
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Prijmeme 
ČAŠNÍKA - ČAŠNÍČKU
na TPP do Pizzérie Fiori v BJ kúpeľoch
Nástup IHNEĎ !
Mzda: 800€ brutto + variabilná zložka.

BRIGÁDNIKOV 
- ŠTUDENTOV 
na výpomoc do baru a do kuchyne,
po škole a víkendy, mzda: 4€ / hod.

Tel.:  0907 930 986

O vpáde vojsk Varšavskej zmluvy toho 
už bolo popísaného toľko, že naozaj ne-
mám žiadnu ambíciu pridať ešte „nie-
čo navrch“. Možno iba nejaké paralely. 
Poučenia z nepoučenia sa. No, ani nie 
tak poučenia, ako skôr trpké poznania.

Prvé poznanie je smútok z toho, že ľu-
dia sa nevedia poučiť. Neviem či nechcú, 
alebo nevedia, ale stále tu máme moc, 
ktorá je prilepená k svojim pozíciám ne-
jakým superkléberom a nie a nie pocho-
piť, že väčšine spoločnosti je odporná, 
je pre ňu neprijateľná. Z najrôznejších, 
no najmä z morálno-etických hľadísk. Z 
dôvodu „vyššieho princípu mravného“.

Mafia sa tu hrá na očistnú vojnu pro-
ti mafii. Používam iba tie výrazy, ktoré 
používa moc sama. A napokon, je veľký 
rozdiel medzi aplikovaním moci a vlád-
nutím. Kým si to neuvedomia mocní, 
dovtedy budem spomínať na okupáciu v 
roku 1968 ako na akt nenávisti, akt svoj-
vôle a zlomoci, akt boľševizmu, ktorý 
prežíva dodnes v mnohých inovovaných 
podobách.

To, čo sme tu mali 30 rokov po oku-
pácii „spriatelenými armádami“ bol 
výsledok vnímania moci boľševikom. A 
to, čo tu máme tridsať rokov po prevrate, 
je takmer to isté. Akurát, vždy si (malo)

mocní tohto nášho slovenského sveta 
politiky nájdu nejaké demokratizačné 
pozlátko, do ktorého zabalia svoj politic-
ký egoizmus a tvária sa, že tu hráme par-
tiu hry na demokraciu. V ktorej občan 
nikdy nevyhrá. Nemôže, lebo nesmie.

A tak nás arogancia mocných spre-
vádza od augusta 1968 už celých šesťde-
siat rokov. Biľakovci novej doby síce už 
nenosia vyšúchané tesilové obleky, ale 
obtiahnuté modré neoprény podľa naj-
novšej módy, nejazdia vo Volgách, ale 
v oveľa zvučnejších značkách a nene-
chávajú nás stáť v rade na banány. Vy-
tvorili si svoj svet vlastného blahobytu 
a najmä pokoja, parazitujúci na tom na-
šom, plnom driny, zúfalstiev, trápení a 
beznádeje. Niektorí v tej bubline zvládli 
zotrvať celých tridsať rokov. Niektorí za-
tiaľ iba rok a pol. Zatiaľ. Ale správajú sa, 
akoby nám to mali „hodiť na doživotie“.

V auguste 1968 im moc zabezpečili 
tanky. Dnes im na to stačia predvolebné 
lži. A v tom sme si na vine my sami. Na 
každom štyri roky opakujúcom sa previ-
není. Vlastne – oni konajú a správajú sa 
iba tak, ako im dovolíme. Sú našim ob-
razom. Smutné. Od operácie Dunaj uply-
nulo už 53 rokov. A boľševická okupácia 
pokračuje.

Operácia Dunaj

» Ivan Brožík
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090  - 0907 727 206bardejovsko - svidnicko - stropkovsko

Firma Okná Hnath 

Prijmeme MONTÁŽNIKA 
Náplň práce: Montáž okien, dverí, žalúzií, zasklení, 
garážových brán. 
Prax výhodou. 
Nutná manuálna zručnost. 
Platove podmienky: 5 - 7€ /hod. podľa schopností.
Kontakt: 0948 030 599
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hľadáme VODIČA
0903 120 468
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môže byť 
aj dôchodca

Kovorob, s.r.o.
Prijmeme do TPP uchádzača na pracovnú pozíciu

KONŠTRUKTÉR FORIEM
NA VSTREKOVANIE PLASTOV.

Nástupný plat od 750€ brutto v závislosti
od schopností uchádzača . Bližšie informácie

na tel. čísle 0905 661 393, alebo liptak@kovorob.sk.
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Ponuka prace v ČR 
pre 

MURÁROV 
pokládka obrubníkov 

    a zámkovej dlažby a iné 
stavebne prace. 

Doprava a ubytovanie 
zabezpečene.  

Zálohy na turnus. 
Plat načas 

a podľa zručnosti
- HPP 5 až 7 EUR/ hod.
- ŽL 6 až 8 EUR/ hod.

Tel.: 

0903 910 961 
p. Seman
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Prijmeme 
samostatného/ samostatnú

KUCHÁRA/KU 
- plat 6,00 €/brutto

POMOCNÉHO KUCHÁRA/KU 
- plat 3,58 €/brutto

ČAŠNÍKA/KU
- plat 4,00 €/brutto

do reštaurácie 
v Bardejovských Kúpeľoch. 
Viac info: 0905 732 953 
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Práca v Nemecku 
na nemeckú zmluvu

  PARTIA ŽELEZIAROV 
 3000€ netto / mesiac

 TESÁROV NA DOKA-PERI 
  3000€ - 3500€ netto - mesiac

 FASADÉROV A MURÁRI 
  4000€ netto - mesiac
   ubytovanie, auto, celoročná práca, 
   turnusy 3+1 +  benefity

TEL.: 0950 773 053 Pr
ac

ov
ná

 p
on

uk
a
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Pracovná ponuka
Zahraničie - NEMECKO
STAVEBNÉ PRÁCE, živnosť 

Od 3000 - 4000 € 
TEL.: 0908 106 001
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HP Steel SK s.r.oHP Steel SK s.r.o
príjme do zamestnania: 

CNC frézar 
Znalosť programovania ( Heidenhain) 

výhodou - možnosť zaškolenia
Práca v Bardejove.
tel.:: 0908 974 4890908 974 489
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WWW.REGIONPRESS.SK

KÚPNU
SILU

INZERCIOU 
0905 719 137

Pracovná ponuka 
v Bardejove

www.venitech.sk
Spoločnosť VENITECH INTERNATIONAL,s.r.o., 

hľadá pracovníkov na pracovné pozícíe :

1.MANIPULAČNÝ PRACOVNÍK PRI VÝROBE DÝHY
    Práca vhodná pre ženy aj mužov     
    Mzda : 700 Eur / mesačne
2.UDRŽBÁR STROJOV
   MOŽNOSŤ AJ NA POLOVIČNÝ ÚVÄZOK
    Požiadavky na prac. pozíciu : 
    - Znalosti pri bežných opravách a údržbách strojových zariadení 
    (zváranie, elektrické a hydraulické zariadenia )
    - Prax v obore vítaná
    Mzda : 450 – 800 Eur / mesačne
O PRACOVNEJ PONUKE:
    - Jednozmenná prevádzka (pon-pia)
    - Dlhodobá práca pri Bardejovskej Novej Vsi
    - Výhodné platové podmienky, bonusy a odmeny
    - Obedy zdarma

PODMIENKY PRE UCHÁDZAČOV:
     - UKONČENÉ MINIMÁLNE UČNOVSKÉ VZDELANIE

Žiadosti, životopisy prípadne otázky na: 
 adriana.kanska@gmail.com  I  0905 102 988

85
_0
55
0

PRIJMEME 
MURÁRA/OBKLADAČA
CELOROČNÁ PRÁCA - BJ A OKOLIE
Prax murára podmienkou, 
plat 7 eur/ hod. + dohoda

0905 187 542
85
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MAKOS, a.s., 
Prijme do pracovného pomeru

PREDAVAČKY DO POTRAVÍN 
mzda 739,- EUR + príplatky

Žiadosť spolu so životopisom a tel.číslom zasielajte na adresu:
MAKOS,a.s., Mičkova 31, 085 01 Bardejov, mail: makos@makos.sk

94
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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

Hľadáme do spločnosti  GOLDEN TAXI

ŠOFÉRA, ŠOFÉRKU PRE TAXI SLUŽBU
Práca na víkendy /sobota, nedeľa/ ale aj na TPP. Práca je 
vhodná pre vodiča, vodičku už od 18 rokov. Plat od 700 €.

Požiadavky: karta vodiča, platná zdravotná prehliadka a 
psychotesty, potrebná orientácia v uliciach mesta 
Bardejov a blízkeho okolia.
Nástup: ihneď po osobnom pohovore 
v priestoroch spoločnosti. 

Kontaktujte nás na

0907 221 178
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- ZVÁRAČOV CO2, TIG

- MAJSTRA VÝROBY

- ZÁMOČNÍKOV

- OBLSUHA CNC LASERA

Spoločnosť Lumasek s. r. o. 
v Stropkove príjme:

Viac info: 0904 154 364 85
_0
54
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SLEDUJTE NÁŠ FACEBOOK: BARDEJOVSKO - SVIDNICKO - STROPKOVSKO
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AKCIA trvá od 15. 8. 2021
do 22.8. 2021 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, 

32/202132/2021 foto len ilustračnéfoto len ilustračné

TRADIČNÉ MASLOTRADIČNÉ MASLO
125g, 125g, 

0,69€ 

CHIRURGICKÉ CHIRURGICKÉ 
RÚŠKORÚŠKO
1 ks. 1 ks. 

0,09€/ks

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

4,99€

0,49€

ACIDOFILNÉ ACIDOFILNÉ 
MLIEKOMLIEKO,,
450 ML450 ML

0,44€

NÁTIERKA, NÁTIERKA, 
2 DRUHY2 DRUHY
115 g, 115 g, 
PIPI KRÉM, PIPI KRÉM, 
SUPER KRÉMSUPER KRÉM

0,55€

TAVENÝ SYR  TAVENÝ SYR  
SABINASABINA
100g, 100g, TAVENÝ SYR, SABITAVENÝ SYR, SABI

0,55€

INTEGRÁČIK INTEGRÁČIK 
2 DRUHY2 DRUHY
130g,130g,TVAROH. KRÉMTVAROH. KRÉM

4,99€

POPRADSKÁPOPRADSKÁ
KÁVAKÁVA
500 g 500 g 

GRANKOGRANKO
225 g, 225 g, 

1,19€

0,39€
MARS MARS 51g 51g 

0,25€

DEVA, DEVA, 33g 33g 
+ 20% GRATIS+ 20% GRATIS
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5,55€

BOROVIČKABOROVIČKA
SPIŠIACKASPIŠIACKA
0,7 L, 40 %0,7 L, 40 %

1,55€

LILIEN, LILIEN, 
tekuté tekuté 
mydlomydlo
1 L, 2 druhy,1 L, 2 druhy, 0,99€

TVAROH TVAROH 
V ČRIEVKU, V ČRIEVKU, 
250g , SABI250g , SABI

0,44€

PONY ZMRZLINAPONY ZMRZLINA
115 ml, viac druhov115 ml, viac druhov

KEČUP, KEČUP, 510 g, 510 g, 
BEZEPKOVÝBEZEPKOVÝ
2 DRUHY2 DRUHY

1,19€

BRANDYBRANDY
J.P.CHENETJ.P.CHENET
36 %, 0,7 L 36 %, 0,7 L 

8,88€
9,99€

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

4,99€

VODKA VODKA 
JEMNÁJEMNÁ
0,7 L, 38%0,7 L, 38%

9,99€

NESTVILLE NESTVILLE 
WHISKYWHISKY
0,7 L, 40%,0,7 L, 40%,  

LENOR SPRING LENOR SPRING 
AWAKENINGAWAKENING
1,36  L1,36  L,,

GOLD ORCHIDGOLD ORCHID
1,08  L1,08  L,,

2,49€ 

0,39€

SYR  NA VYPRÁŽANIESYR  NA VYPRÁŽANIE
100 g100 g

PALMOLIVE PALMOLIVE 
SPRCHOVÝ GELSPRCHOVÝ GEL
500 ML.  2 druhy500 ML.  2 druhy

1,99€/ks

2,59€

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

MAXX MAXX 
HAPPY, HAPPY, 
energetickýenergetický
nápojnápoj
250 ml250 ml

0,29€SABINOVSKÁSABINOVSKÁ
TEHLA BLOK TEHLA BLOK 
400g, 45%, 400g, 45%, 

2,99€

ŠARIŠŠARIŠ
PLECHPLECH
0,5 L, 0,5 L, 10 %10 %

0,44€
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V ponuke 

ANTIGÉNOVÉ aj 
PROTILÁTKOVÉ TESTY

�������������������������

85
_0
59
5

uke 

NOVÉ aj
É

V 

ANTIG
PROTILÁT

KVALITNÉ 
RÚŠKA 
A FFP2 

RESPIRÁTORY 

RÔZNYCH 
VZOROV 
PRE DETI 

AJ 
DOSPELÝCH 
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PONÚKAME 
PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA:BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA:  

PODMIENKA: UKONČENÉ PODMIENKA: UKONČENÉ 
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIESTREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

MZDY ODMZDY OD 900 €  900 € DODO 1300 €  1300 € / MESAČNE/ MESAČNE

0908 914 1800908 914 180

Slovenská agentúra prijme pracovníkov 
DO NEMECKA na pozíciu: POMOCNÝ 
OPERÁTOR VO VÝROBE VÝROBKOV 

Z RECYKLOVANÝCH PLASTOV.
- Kontrola kvality výrobkov, obrúsenie výrobku, 
   ukladanie na palety, viazanie paliet a pod.
������������������������������������������
���������������������
�������������������������������
- Hradíme ubytovanie v plnej výške
- Práca na slovenskú pracovnú zmluvu 
- Trojzmenná prevádzka
����������������������
������������������������������������
- Firemné auto na presun do práce k dispozícii
�����������������������������������������
�������������������
- Agentúra registrovaná na UPSVaR

KONTAKT:
���������������������������������
email: de@personalnyservis.sk 85
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·
  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

m rtner r ú ríž

máme stále dostatok ponúk )
14-dňo y, r ť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 


