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BARDEJOVSKO
SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO
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85
_0

77
7

0903 539 712

Prečistenie 
a opravy PC

Preinštalovanie Win 7 na Win 10
Aj u Vás doma
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Bardejov, Komenského 2756 (ABčko), 
0918 496 264 sknabytok@sknabytok.sk ,

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

Práca v SR pre

PLAT: 7,00€/hod. 

PLAT: 4,00€/hod. 
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ZATEPĽOVAČOV

POMOCNÍKOV

tel.: 0917 393 957

a posledné dva roky sa náš život zásadne zmenil. Kedysi samozrejmé činnosti musíme odložiť, alebo 
prinajlepšom si ich môžeme dopriať len počas leta, pri uvoľnených opatreniach. Návšteva koncertu, galérie, 
tradičného jarmoku, na to všetko sa pozeráme ako prijímatelia umenia. Na druhej strane sú však ľudia, ktorí 
sa týmto činnostiam venujú a ktorí úplne stratili príležitosť 

             na prezentáciu svojej tvorby.

PORTÁL UMELCOV REAGUJE na zhoršené podmienky umelcov, remeselníkov a tvorcov v pandemickom období, 
kedy nenachádzajú svojich divákov, návštevníkov a kupujúcich, ktorí by ocenili ich produkty či tvorbu. Práve preto 
vznikla online platforma, ktorá im tento priestor zadarmo poskytuje a umožní im ďalší rozvoj prostredníctvom 
možnosti prezentácie tvorby a autorov, predaja ich výrobkov a online školení na rozvoj ich zručností. Zaregistrovať 
sa na stránku môže ktokoľvek, kto vytvára akúkoľvek formu umenia. Kategórie platformy umožnia každému 
objaviť presne to, o čo má záujem

VEREJNOSŤ TU ZAS MÔŽE SPOZNAŤ AUTOROV prostredníctvom ich profilov a ich diela, spoznať kultúru aj z 
pohľadu samotných autorov. Súčasťou tohto projektu, ktorý vznikol s finančnou podporou Prešovského samospráv-
neho kraja, bude aj online fórum pre verejnosť a vzdelávanie tvorcov. Všetko s propagáciou na sociálnych sieťach.

Umelci a tvorcovia sa môžu bezplatne registrovať na stránke www.portalumelcov.sk, alebo e-mailom na 
portalumelcov@gmail.com
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PÚTNICKY ZÁJAZD
DO MEDŽUGORIE

NOWY TARG

0915 154 585
www.ckrebeka.sk

ckrebeka@ckrebeka.sk
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termín: 14. - 18. 10. 2021  
komplet. cena  165,- € / os. - POLPENZIA

termín: 23. 10. 2021 / cena  14,- € / os.

POSLEDNÉ VOĽNÉ MIESTA

Termíny
od

Duklianska 38, Bardejov

PROFESIONÁLNA
 AUTOUMÝVAREŇ

DETAILING 

KOMPLETNÉ 
UMYTIE  VOZIDLA, 

TEPOVANIE, 
VOSKOVANIE, 

LEŠTENIE, DEZIN-
FEKCIA OZÓNOM 

A INÉ 

autotrendbus@gmail.com

AUTO TREND BUS

0917 906 607
0908 802 258
ATB
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Auto Trend Bus s.r.o.
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ATB

WWW.REGIONPRESS.SK

KÚPNU
SILU

INZERCIOU 
0905 719 137
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 Kontakty: hopoterm@gmail.com  I 0903 675 701
 Pri montáži - 10% ZĽAVA NA MONTÁŽ

VODA - PLYN - KÚRENIE - KANALIZÁCIA
ZOSTAVA JUNKERS BOŠCH GC 8700iW 30 P 

120L + CW 400

2030 €  s DPH 

ZOSTAVA JUNKERS BOSCH BASIK  24 
2300WST 120l + CW 100 

1410 €  s DPH 

Kotol JUNKERS so 48l zásobníkom 
CerapurAcu-Smart + termostat CW 100 

1795 €  s DPH 

1,99€/12 kg

BUKOVÉ 
BRIKETY RUF

0902 239 195
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PREDAJŇA JE PRESŤAHOVANÁ 
do nových priestorov na prvom poschodí 

vedľa Urob si sám pri hoteli Artin. 

METRÁŽNE KOBERCE, PVC, LAMINÁTOVÉ, VINYLOVÉ, DREVENÉ PODLAHY

PREDAJ 

& 

MONTÁŽ

PODLAHOVÉ CENTRUM www.podlahovecentrumbj.sk
..všetko pre Vašu podlahu...
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PEKNÁ STRECHA
OPRAVY
VÝMENA
NÁTERY 
STRIECH

lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631
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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

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)

VÝROBA 
A 

PREDAJ 
BRIKIET

mix dub, buk, smrek 
balené v 30 kg 

vreciach

Brikety na 
predaj za staré 

ceny. 
30 Kg - 4,50€ 
Tona - 150€

PRI ODBERE PLNÉHO 
AUTA MOŽNÝ DOVOZ.

0948 734 268

61
-0

02
6

bardejovsko - svidnicko - stropkovsko
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AKCIA trvá od 10. 10. 2021
do 17.10. 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, 

40/202140/2021 foto len ilustračnéfoto len ilustračné
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VELVET VELVET 
JACOBSJACOBS
200 g, 200 g, KÁVAKÁVA

3,49€

5,99€

PEREG VÍNOPEREG VÍNO
0,75 L,0,75 L,11%, 11%, 

10,59€

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

0,55€

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

0,49€

ACIDOFILNÉ ACIDOFILNÉ 
MLIEKOMLIEKO,,
450 ML450 ML 2,33€

POPRADSKÁ KÁVA 2+1POPRADSKÁ KÁVA 2+1
750g, 750g, EXTRA ŠPECIÁL, EXTRA ŠPECIÁL, 6,99€6,99€

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

1,19€
5,55€

BOROVIČKABOROVIČKA
SPIŠIACKASPIŠIACKA

0,7 L, 40 %0,7 L, 40 % 12,99€

TATRANSKÝTATRANSKÝ
ČAJČAJ

0,7 L, 52 %0,7 L, 52 %

6,99€

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

3,99€

R TUZEMSKÝR TUZEMSKÝ
0,5 L, 40%, 0,5 L, 40%, 

TRADIČNÉ MASLOTRADIČNÉ MASLO
125g, 125g, 

0,77€ 

RESPIRÁTOR FFP2, RESPIRÁTOR FFP2, 1 KS , 1 KS , 

0,49€

FOTO JE LEN ILUSTRAČNÉ !!!FOTO JE LEN ILUSTRAČNÉ !!!
  

0,99€

VOLOVEC VOLOVEC 
PLÁTKYPLÁTKY
100g, 100g, 

0,39€

MILA REZYMILA REZY
50g, 50g, SEDITASEDITA

8,99€

CÁRSKACÁRSKA
VODKAVODKA

0,5 L, 40 %0,5 L, 40 %

2,22€

BONUX PRACÍ BONUX PRACÍ 
PRÁŠOK 3IN1PRÁŠOK 3IN1,,
1,5 KG, 2 DRUHY1,5 KG, 2 DRUHY

FRESH FRESH 
PRÍPRAVOKPRÍPRAVOK
NA RIADNA RIAD
1 L1 L, LEMON, LEMON

0,59€ 

CLINCLIN
NÁHRADNÁNÁHRADNÁ
NÁPLŇNÁPLŇ
0,5 L0,5 L,,

0,99€ 

12,99€

BOŠÁCKA BOŠÁCKA 
SLIVOVICASLIVOVICA
0,7 L, 0,7 L, 52%52%

GRANKOGRANKO
225 g, 225 g, 

1,19€

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

1,19€ r: 

4,99€

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

0,29€

KAHANECKAHANEC
GUĽA, SKLOGUĽA, SKLO

0,29€
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CHIRURGICKÁ AMBULANCIA
MUDr. Milan Jacko, MBA, Bardejov

0903 684 312 - 054 478 84 40

ÚČINNÁ A OVERENÁ 
NEOPERAČNÁ LIEČBA 

POHYBOVÉHO APARÁTU
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Kancelária daňového poradcu / Steuerberatung
Ing. Katarína Jutková
člen SKDP č.osvedčenia 1251/2021
Kellerová 1, 085 01 Bardejov 
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Dohodnite si termín už dnes +421 907 918 878. 

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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SELUK AUTODOPRAVA SELUK CLEANING

PREPRAVA MATERIÁLU
ROZVOZ TOVARU

SŤAHOVANIE

TEPOVACIE SLUŽBY
POŽIČOVŇA TEPOVAČOV

ČISTENIE A TEPOVANIE
INTERIÉROV ÁUT

0904 584 373   I   0904 564 682

I

Iselukdoprava@gmail.com
SELUK AUTODOPRAVA SELUK CLEANING

selukcleaning@gmail.com
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-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL

61
_0

05
5



bj21-40_strana- 4

SLUŽBY, OKN‘A DVERE,  STAVBA Najčítanejšie regionálne noviny
4

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

04 BYTY / prenájom 

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

09 DOMÁCNOSŤ    

03 BYTY / predaj 

» Predám starší sedliac-
ky dom vhodný aj na 
chalupu. V Okr Žarnovica 
dedina Brehy. 70000€ 
0948135864 

» Kúpim KRÁLIČIE KOŽE 
0905350531 

» Predám cirkulár s príslu-
šenstvom. Cena dohodou. 
Tf. Kontakt 0544726957 
» Predám parák, prietoko-
vý ohrievač na propánbu-
tán a akordeón. 0944 765 
719. 

»Kúpim staršie záhradné 
pozinkované pletivo. Výš-
ka 150 do 180 cm. Len okres 
BJ volať 0903527001 
Kúpim starý aj pokazený 
traktor 0905675749 

»Hľadám si prácu v Barde-
jove ako strážnik, vrátnik, 
pomocný robotník a iné. 
Som starobný dôchodca 
pri plnom zdraví. 0907 138 
779. 
»Hľadám si akúkoľvek 
prácu ako pomocná v 

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.

16 ZOZNAMKA    

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

11 HOBBY A ŠPORT   

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

VEĽKÁ JESENNÁ AKCIA

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

61
_0

09
7

JESENNÁ AKCIA

PO-P IA :  8 :00  -  17 :00  
SO :  8 :00  -  12 :00

STIGA 2084H
Záhradný traktor

Motor: STIGA ST 500
Výkon: 12,5 HP

Prevodovka: Hydrostat
Záber: 84cm, 2 nože

2099€
2500€

HYDROSTAT

+ mulčovacia sada zadarmo

NOVINKA

89€
94€

139€
159€

+ mulčovacia sada zadarmo

IHNEĎ

STIGA 3398HW
Záhradný traktor

2 valec

Motor: HONDA GCV530
Výkon: 17,5 HP

Prevodovka: Hydrostat
Záber: 98 cm, 2 nože

3099€
3650€

HYDROSTAT
NOVINKA

K ODBERU

IHNEĎ
K ODBERU

SUPER 
CENA

STIGA SBL 2600
Elektrický fukár a vysávač

Výkon: 2600 W
Kôš: 45 L

BIOMASTER 2200
Drvič záhradného odpadu 

Výkon: 2200 W
Typ: nôž 

s obojstranným 
ostrím

Kôš: 50 L

HYDROSTAT SECO Challenge
MJ 102-22 Plus

Záhradný traktor
Motor: Briggs&Stratton Intek 7220 series

2 valec, 22 HP
Prevodovka: Hydrostat

Záber: 102 cm, 2 nože

IHNEĎ
K ODBERU

+ mechanicka uzávierka diferenciálu

3749€SUPER 
CENA

2079€

2 valec

STIHL MS 170
Motorová píla

Výkon: 1,2kW/1,6k
2 - MIX motor

Lišta: 30cm
199€

229€

+ DARČEK

K MOTOROVÝM PÍLAM, KROVINOREZOM, 
KOSAČKÁM A OSTATNÝM STROJOM ZNAČKY

FINANČNÉ ZĽAVY A BALÍČKY 
PRÍSLUŠENSTVA ZDARMA
V HODNOTE AŽ 100 EUR

+ DARČEK v cene 50 €

+ DARČEK v cene 50 €+ DARČEK v cene 50 €

IHNEĎ
K ODBERU

GCVx 200

 Orba, prevoz , materiálu,  bubnová kosačka,  
mulčovanie, vyorávanie zemiakov, ...

Malotraktor
Motor: Honda GSVx 200

Krútiaci moment: 12.7 Nm
3 rýchlosti vpred

jedna vzdad
Uzávierka: 4 polohy

Voliteľné príslušenstvo:
pluh od 65 EUR 

Šupa VARI  

SLEDUJTE NÁŠ FACEBOOK: BARDEJOVSKO - SVIDNICKO - STROPKOVSKO
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kuchyni alebo pomocná v 
akejkoľvek sfére v Bardejo-
ve. Som invalidná dôchod-
kyňa pri plnom zdraví a bez 
zdravotných obmedzení. 
0940 548 241. 

»Ponúkam vernú lásku a 
pekný vzťah žene do 38r. 
0911562156 
36/194 cm/VS muž hľadá 
dievča s dobrým srdcom. 
0915626935

GOOGLEFACEBOOKREKLAMA

0905 719 137
geci@regionpress.sk
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ŠPORTOM ZA ZDRAVÍM
MILOSLAV OLEJÁR: 

Bardejov bol vždy mestom športu. Fut-
balu, hádzanej, hokeja, či basketbalu a 
atletiky. Za každým športom v našom 
meste by sme našli legendu, ktorá je sy-
nonymum úspechov, ktoré kedysi Bar-
dejov mal. Ešte nedávno sme sa mohli 
tešiť aspoň zo ženského futbalu, ktorý 
bol slovenskou špičkou. Žiaľ, už neplatí 
ani to. Po chvíľke zamyslenia zistíte, že 
v Bardejove už nie je šport na vrcholo-
vej celoslovenskej úrovni. Na štadióne 
máme rozšírenú kapacitu tribún, kto-
rým ustúpila aj atletická dráha a zívajú 
prázdnotou. Čím to je, že mestské hrad-
by rozkvitajú, ale šport v našom meste 
upadá?

Kalokagatia
O tom, že šport je dôležitý pre zdravý 
vývoj mládeže, niet pochýb. Každý, kto 
bol súčasťou športového tímu vie, že 
šport rozvíja nielen fyzické vlastnosti, 
ale aj psychické. Sila nie je vo výkone 
jednotlivca, ale v súhre všetkých v tíme. 
Je aj zdrojom hrdosti na svoje mesto, 
zdravého lokálpatriotizmu. Už antickí 
Gréci zaviedli výraz: kalokagatia - ideál 
súladu a vyváženosti fyzickej a dušev-
nej stránky človeka. Pre antických Gré-
kov bola telesná kultúra integrálnou 
súčasťou kultúry spoločnosti. Inšpiruj-
me sa.

Ako ďalej?
Naspäť do Bardejova. Otázka znie, či 
chceme mať v Bardejove vrcholový 
šport. Uspokojíme sa s týmto neute-
šeným stavom? Dajme našej mládeži 
možnosť zistiť, že tvrdá práca na sebe 
prináša úspechy. Vrcholový šport v 
meste je dôležitý, aby mládež mala vzo-
ry, motiváciu na sebe pracovať a hrdosť 
na svoje mesto. Nie je to len zábava pre 
dospelých. Alebo nám stačia športové 
krúžky a zopár športových kluboch, 
ktoré prežívajú silou vôľe odhodla-
ných a zanietených dobrovoľníkov?

Pozvánka
V sobotu 16.10.2021 o 19:00 hodine 
v Kultúrno-komunitnom centre Bašta 
budeme hľadať spolu s vami v diskusii 
odpovede aj na tieto otázky. Príďte, ste 
vítaní.
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OKRASNÉ RASTLINY

KVETY NA HROBY

OVOCNÉ STROMY
V PREDAJI

REALIZÁCIA ZÁHRAD

e-shop: www.centrumflora.sk

B
ar

de
jo

v Záhradníctvo

FLÓRA
Stary Blich 32/1, Bardejov
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UŽ OTVORENÉ

ZÁHRADNÉ CENTRUM "Mičurin" Bardejov

PO. až PIA 8.15 - 17.00 hod.   SO: 8.15 - 12.00 hod
zahrady@gmail.com      0903 366 499

 • OVOCNÉ STROMY
• drobné ovocie: maliny, čučoriedky, rakytníky....

• AKCIA: Tuja SMARAGD /živý plot/ už od 2,99 EUR/ks

Poradenstvo & Starostlivosť

Poslaním Kúpeľov pre dušu je v
atmosfére ľudskosti, láskavosti a

rešpektu voči klientovi poskytovať
poradenstvo a starostlivosť ľuďom, ktorí

sa chcú naučiť starať o svoje duševné
zdravie.

Osobne I Online

Liečebný dom Helios I Bardejovské Kúpele 14
+421 944 354 238 I drluciahreskova@protonmail.som

www.luciahreskova.sk
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Domáce PotrebyDomáce Potreby

Všetko pre domácnosť, Všetko pre domácnosť, 
kuchyňu, potreby kuchyňu, potreby 

pre domácich miláčikov, pre domácich miláčikov, 
elektro a mnoho iného elektro a mnoho iného 

MAKOS – DOMÁCE POTREBY / AB PARK
Komenského 4350, Tel.: 0918 910 216

PO - PI: 09:00-17:00  I  SO: 08:00-12:00
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V Kláštore pod Znievom vyhorelo 
známe zariadenie pre bezdomov-
cov, pomôžte prosím! Stará sa oň 
náš redakčný prispievateľ a Vám 
dobre a už roky známy autor, Ján 
Košturiak. 

Útulok Dobrého Pastiera je jedno z 
najväčších zariadení na Slovensku, po-
skytujúce sociálne služby chudobným. 
Útulok Dobrého Pastiera je útulkom 
pre ľudí, ktorým život nedožičil toľko, 
čo ostatným. Je to útulok aj pre tých, 
ktorí si nevážili to, čo mali, a museli 
to žiaľ stratiť, aby to znova našli. Jeho 
kapacita pred zimou sa naplnila na ma-
ximum – 300 odkázaných duší. Útulok 
však zasiahol ničivý požiar.

Už v roku  2007 prichýlil otec Vladi-
mír na farský úrad v Koši asi desiatich 
mužov, ktorí museli opustiť resociali-
začné zariadenie v obci. Farské priesto-
ry nemohli však dlho slúžiť na tieto 
účely a tak sa otec Maslák obzeral po 
budove, v ktorej by mohol naplno rea-
lizovať túžbu a myšlienku, ktorú dlho 
v sebe nosil – pomáhať slabším a odstr-
čeným, osobám bez úcty k sebe, k živo-
tu, k druhým. Na tejto ceste hľadania 
priestorov otcovi Maslákovi pomohli 
viacerí dobrodinci, jedným z nich bol 
zosnulý a vážený Mons. Rudolf Baláž.

Budova, ktorá v súčasnosti už 
slúži ako domov pre týchto ľudí, je bu-
dova nie hocijaká, budova s hlbokým 
kresťanským základom, postavená na 

modlitbách, prácach a obetách mno-
hých rehoľných spoločenstiev už od 
11.storočia (premonštrátov, benediktí-
nov, členov spoločnosti Ježišovej) – ide 
o premonštrátsky kláštor Panny Márie 
v Kláštore pod Znievom. V pätnásť ro-
kov nepoužívaných starých priesto-
roch kláštora sa diali zázraky – nebola 
funkčná elektrika, kúrenie, žiadne so-
ciálne zariadenie, dnes je celá budova 
obývaná, vykúrená, využitá do posled-
ného kútika a všetko svojpomocne a s 
Božou pomocou.

„Vyhoreli sme“, napísal nám do 
redakcie profesor Ján Košturiak. Na-
šťastie bez ľudských zranení, aj zviera-
tá sme zachránili.“Ak máte ako, zverej-
ňujeme overené číslo účtu zbierky pre 
Útulok Dobrého Pastiera. Ďakujeme! 
Ide toziž zima.

Číslo účtu (IBAN): SK20 0200 0000 
0025 5321 8455

„Košturiakovci“ vyhoreli

» red

Keď môj syn, siedmak, dostal roz-
vrh, uvidel som tam nultú hodinu 
etiky. Prvé, čo mi napadlo, bolo to, 
ako sa na 7.00 hod. dostane do vyše 
2 km vzdialenej školy, keď ho nebu-
dem môcť voziť. 

Školský autobus tak skoro ráno ne-
chodí, peši by musel vstávať pred šiestou 
a ísť rozospatý na bicykli, no neviem. Za-
tiaľ chodí na bicykli. Ešte je teplo, svetlo. 
Ale ak budú tmavé rána a zlé počasie, ob-
javia sa mnohé riziká. 

Kedysi deti chodili do školy peši, ces-
ta im trvala dlho, skoro vstávali. Aj dnes 
musia niektoré deti putovať za školou. 
Dnešný svet je však iný, cesta do školy 
môže byť nebezpečná.

V minulosti sa počítalo s neskorším 
nástupom na vyučovanie. Nekládli sa 
také nároky na deti. No dnes je vyučovací 
obsah niekoľkonásobný, žiak, ak je nultá 
hodina, trávi v škole aj s cestou cca 8 ho-
dín a musí podať výkon na rôznorodých 
predmetoch. Potom príde domov zavale-
ný domácimi úlohami, prípadne má krú-
žok. Kedy má oddychovať? Dnes nemôže-
me len tak povedať, že my sme dochádzali 
peši skoro ráno a neubudlo z nás. 

Ak sledujeme trendy zo zahraničia či 
psychologické odporúčania, skorý začia-
tok vyučovania je veľmi zlým riešením. 
Deti sú unavené, prispaté, ich myslenie 
ešte nie je „rozbehnuté“. Vyučovať v tom-
to čase akýkoľvek predmet je neefektívne. 
Z vlastných skúseností viem, aké ťažké 

bolo vyučovať tak skoro. Aj pre mňa. Nie-
kedy sa stáva, že v tomto čase musia žiaci 
písať písomku, čo je ozaj kruté. Riešením 
sa zdá byť skoré uloženie sa na spánok. To 
však nič nemení na neefektivite ranného 
vyučovania. 

Ideálny začiatok vyučovania je o 9. 
hodine. Škola má možnosť tak začínať. 
Môže sa to stretnúť s nevôľou. Posunulo 
by sa tým dovážanie detí do škôl a vyu-
čovanie by sa skončilo neskôr. Určite by 
sa však mala obmedziť/zrušiť nultá ho-
dina, ktorá je problematická aj z hľadis-
ka harmonogramu rodiny žiaka. Školy s 
nultými hodinami hovoria, že ich majú z 
priestorovo-personálnych dôvodov. Pri-
púšťam, že niekedy niet iného riešenia. 
Citlivejšie by bolo posunúť vyučovanie, 
ako mať nulté hodiny. A ak už nultá musí 
byť, nech je iba jedna za týždeň. Sú však 
školy, kde žiaci chodia na nulté aj viac 
razy do týždňa, čo je bezohľadné. 

Ako sa zmenili školy, rodičia, tak sa 
zmenili aj deti a nikto za túto zmenu ne-
môže. Prichádza so zmenou spoločnosti. 
To, čo fungovalo kedysi, dnes nemusí. Ak 
budeme súčasné školstvo stavať na ne-
funkčných princípoch, potom sa nečuduj-
me, že bude rásť zo strany žiakov odpor k 
vzdelávaniu, ku škole, k svetu dospelých 
a k všetkému, čo je preukázateľne prežit-
kom. Nultá hodina je jedným z mnohých, 
ktoré nemajú miesto v pedagogike. 

Nulté hodiny

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg

OBCHODNÉ PRIESTORY 
NA PRENÁJOM

Rozloha: 34 m2   
OC stredisko Raslavice.

Dalšie info na  0915 986 361. 

85
_7
94

87
-0
03

9

Roz
mer 

pa
let

y 1
×1×

1.8
m

ukladané

e

kkkllllaladddddadadadada ééééééééénénénéné
Cena 100€er 

pa
le

er 
pa

    PALIVOVÉ
DREVO BUK
    PALIVOVÉ
DREVO BUK

 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

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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Prenájom nehnuteľného majetku
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, 085 42 Bardejov

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
na prenájom nehnuteľného majetku:

• nebytové priestory v Školskom internáte, Sv. Jakuba 28, Bardejov 
ako súčasti Strednej priemyselnej školy technickej, Komenského 5, Bardejov

- prenajímaná plocha  – 22,18 m²
- prenajímaná plocha spoločných priestorov – 11,77 m²

Podrobné informácie: www.po-kraj.sk
a na t. č. 054/472 2558 alebo 0902 473 519.

12. októbra 1960   
Studená vojna: Chruščov vyjadril svoje rozčúlenie na Valnom zhro-
maždení OSN búchaním topánkou o stôl

Výročia a udalosti

14. októbra 1944   
bombardéry 15. leteckej armády USA zaútočili na Nové Zámky, 
Bratislavu a Komárno

Výročia a udalosti
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     Obrázok vozidla je ilustračný. Uvedená cena platí pre verziu FEEL PureTech 83 S&S s využitím � nancovania od CITROËN FINANCIAL SERVICES. Mix spotreba a emisie CO2 NEDC: 5,5-5,87 l/100 km a 125-131 g/km. Viac na www.citroen.sk

CITROËN
FOR     LL
M O B I L I T A  P R E  V Š E T K Ý C H

          

UŽ
OD 84 €/MESIACCITROËN C3

VÝHODNÝ ODKUPNÝ BONUS

23851_September-Promo_CITROEN-FOR-ALL_C3_dealer_A5h.indd   123851_September-Promo_CITROEN-FOR-ALL_C3_dealer_A5h.indd   1 7. 9. 2021   10:54:277. 9. 2021   10:54:27

TORNO, s.r.o. Jiráskova 15 - Bardejov, citroen@torno.sk, www.citroen.sk
Tel: +421 (54) 472 56 42 -  Mob: +421 907 963 081
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P R E D A J 
BUKOVÉHO SYPANÉHO 
ŠTIEPANÉHO DREVA

1 pm sypaný  - 40 €
DOVOZ V CENE

0944 704 101
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info@prataj.skinfo@prataj.sk

WWW.REGIONPRESS.SK

KÚPNU
SILU

INZERCIOU 
0905 719 137

TIP
na výlet

Zemplínska Šírava

OBCHODNÉ PRIESTORY 
NA PRENÁJOM

Rozloha: 34 m2   
OC stredisko Raslavice.

Dalšie info na  0915 986 361. 
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Zdá sa mi byť zvláštnou náhodou, že 
dasiateho októbra sa v medzinárod-
ných dňoch mnohých kalendárov 
stretáva depresia, duševné choroby 
a... Deň starých rodičov.

Možno je to náhoda, možno pria-
ma súvislosť. Neviem a nie som ani od-
borník na duševnú kondíciu. Mal som 
však starých rodičov. Dnes to konšta-
tujem už len v minulom čase. Dedkov 
som nezažil, mám „skúsenosti“ s pra-
babičkou a so starou mamou. Obe boli 
upracované, ale plné lásky a dobroty. 
Obe boli prísne, ale zároveň láskavé, 
dobroprajné a žičlivé. A obe som vypre-
vádzal na poslednú cestu s takou ako-
usi nevyslovenou výčitkou. „Nestihol 
som sa vám poďakovať, nestihol som 
vás ani pohladiť po hlave.“

Teraz opatrujem 90 ročnú mamu. 
Stará – vekom – už určite je a rodičom 
je tiež. Považujem to nielen za priro-
dzenú povinnosť posledného z rodu, 
ale aj za samozrejmosť. Vidím, ako jej 
ubúda síl, ako sa čoraz horšie orientuje 
v tomto svete, odpovedám jej na časté 
otázky prečo, kto, načo. Prestáva tomu-
to svetu rozumieť. Ten jej bol aj ťažší, 
aj jednoduchší. Ťažší v tom, že sa viac 
nadrela. Neviem či si vie niekto ešte z 

dnešnej generácie v aktívnom veku 
predstaviť ručné pranie a ručné pláka-
nie napríklad plienok. Určite nevie. Jej 
to vidno na kĺboch prstov na rukách. Aj 
po mnohých desiatkach rokov. Mnohí 
starí rodičia sa počas života doslova zo-
dreli. Aby tu niečo po nich zostalo, aby 
sa ich deti a vnúčatá mali lepšie, ako sa 
majú, aby postavili dom, zasadili stro-
my. Aby tu niečo hmotné i nehmotné 
zanechali. Aby tu niečo boli platní. V 
súlade s tým, čo do nich vštepovali ich 
rodičia.

Takže, milí mladší čitatelia, v ne-
deľu desiateho októbra je Deň starých 
rodičov. Oficiálne bol vyhlásený v roku 
1978. Cieľom je výzva ľuďom, aby pre-
mýšľali o vplyve starých rodičov na ich 
životy a na spoločnosť. Deň je príleži-
tosťou ukázať lásku k starým rodičom 
a zas oni majú možnosť prejaviť svoje 
city k svojim deťom a vnúča-
tám, podať im pomocnú 
ruku a podeliť sa s nimi o 
životné múdrosti. 

Pekné stretnutia vám 
želá

Deň, na ktorý by sa nemalo zabúdať

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

REDAKČNÉ SLOVO / AUTO - MOTO, SLUŽBY, STAVBABARDEJOVSKO 7
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U nás si nemusíte 
vyberať medzi

od pondelka 11. 10 .

319

-33%
cena za 1 kg

• bez kost�, v celku

1
20 kusov

(1 kus = 0,09)

299

Supercena
1 kg balenie

• z pliecka

239

-44%
cena za 1 kg

• rôzne druhy

139

Supercena

(1 kg = 2,78)

500 g

139

-30%

(1 kg = 3,97)

350 g

149

5 x 50 g

(1 kg = 5,96)

250 g
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099

-50%
1 kg balenie

• tablety do umývačky r�adu
1599

-60%

(1 kus = 0,13)

125 kusov

299

42 balíkov

•  4-vrstvové

Supercena

111

-34%

(1 kg = 3,70)

300 g

0
-42%

(100 g = 0,49)

140 g

• údené/neúdené

089

-25%
100 g

• rôzne druhy

025

-35%

(100 g = 0,28)

90 g

• odroda Golden 
Delicious

0
-48%

cena za 1 kg

• var�ý typ A - šalátové

199

-41%

(1 kg = 0,80)

2,5 kg balenie

... a mnoho ďalších výrobkov na

od pondelka
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Hovorí sa jej „jesenná únava“. Alebo 
aj „jesenné depresie“. Kým mnohí 
jeseň doslava milujú, iní majú prob-
lém adaptovať sa na ňu po lete, „pl-
nom života“.

Zmeny počasia naozaj môžu vply-
vom nedostatočnej adaptácie u citlivej-
ších (meteosenzitívnych) jedincov vy-
volať  nadmernú únavu, stratu energie 
a životnej sily. Nejde však o chorobný 
stav, ale o syndróm (súbor príznakov), 
ktoré sú prechodné. Počas kratších 
jesenných dní si prirodzene užívame 
menej slnečného svetla než počas jari 
či leta. Aby sa s tým náš organizmus 
vyrovnal, produkuje viac melatoní-
nu, hormónu spánku. Počas jesene a 
zimy nedostatok svetla spôsobuje, že 
je počas dňa hladina melatonínu v na-
šom tele vyššia. To môže viesť k únave, 
problémom so spánkom či depresii. 
Akýkoľvek pohyb preto prirodzene 
pomáha prekysličovať organizmus a v 
konečnom dôsledku uvoľňuje do tela 
iné hormóny, endorfíny. Hovorí sa im aj 
hormóny šťastia. Postačí aj osviežujúca 
prechádzka.

Doprajte si tiež kvalitný spánok 
– kvalitný spánok pomáha aj proti se-
zónnej únave. Je dôležitý počas chlad-
nej sezóny na dobitie energie a udr-
žanie imunitného systému v správnej 
kondícii.

Viac ako inokedy oddychujte. Do-
prajte si odpočinok. Relaxačné proce-
dúry, ako napríklad dychové cvičenia, 
antistresové omaľovánky, meditácia 
alebo joga, preukázali blahodarne 
účinky na náš mozog a stav relaxácie.

Užívajte si čaro jesene – nalaďte sa 
na farby jesene, urobte si domáce de-
korácie, spríjemnite váš byt jesennými 
farbami. Na chvíľku si odložte diár a 
mobilný telefón a urobte si pohodlie pri 
šálke dobrého čaju a obľúbenej knihe 
či filme. Vyskúšajte si nové recepty zo 
sezónneho ovocia a zeleniny.

Psíčkari, ktorí musia so zvieratkom 
von za každého počasia, už si zvykli 
aj na jesenné usmoklené hmlisté dni a 
vnímajú ich presne tak, ako ich zvierat-
ká. Ako ktorékoľvek iné obdobie v roku. 
A možno tu zohráva hlavnú úlohu prá-
ve vyššie spomínaná prechádzka. Áno, 
za každého počasia. Chce to iba trošku 
sebazaprenia.

Prichádza každý rok, 
ale nemusíme ju k sebe pustiť

» red

A to za úrovňou vedomostí a zručnos-
tí oproti ostatným žiakom deviateho 
ročníka základných škôl a štvrtého 
ročníka gymnázií s osemročným 
vzdelávacím programom. Vyplýva to z 
prieskumu Národného ústavu certifi-
kovaných meraní vzdelania (NÚCEM).

Na prieskume sa zúčastnilo 11.999 
žiakov zo 478 škôl na Slovensku. Žiaci 
reprezentatívnej vzorky dosiahli podľa 
NÚCEM v teste z matematiky priemernú 
úspešnosť 56,4 percenta. Žiaci osemroč-
ných gymnázií boli významne úspešnejší 
(76,0 ) v porovnaní so žiakmi základných 
škôl (54,8 ). Najvyššiu úspešnosť (61,3) 
dosiahli žiaci Žilinského kraja, najnižšiu 
(50,0 ) žiaci Banskobystrického kraja.

Naopak, žiaci zo sociálne znevýhod-
neného prostredia (2,2  testovaných) do-
siahli v matematike priemernú úspešnosť 
len 27,1 percenta.

„Výsledky týchto žiakov sú oproti 
žiakom z prostredia bez sociálneho zne-
výhodnenia významne horšie, pričom 
rozdiel v úrovni vedomostí týchto dvoch 
skupín žiakov z hľadiska ich sociálneho 
zázemia je až silne významný,“ uviedol 
rezort školstva.

Žiaci zo sociálne znevýhodneného 
prostredia v teste z matematiky úspešne 
vyriešili v priemere o deväť úloh menej 
ako žiaci z prostredia bez znevýhodnenia.

Viac ako 44 percent žiakov uviedlo, 

že sa im matematika učila horšie počas 
dištančného vzdelávania.

O niečo úspešnejší boli žiaci v teste 
zo slovenského jazyka a literatúry, išlo o 
priemernú úspešnosť 61,6 percenta. Žiaci 
osemročných gymnázií boli významne 
úspešnejší (74,1) v porovnaní so žiakmi 
základných škôl (60,5 ).

Žiaci zo sociálne znevýhodneného 
prostredia (2  testovaných) dosiahli v slo-
venskom jazyku a literatúre priemernú 
úspešnosť 36,3 percent. Výsledky a ve-
domosti týchto žiakov sú oproti žiakom 
z prostredia bez sociálneho znevýhodne-
nia významne horšie. 

Zo žiackych dotazníkov vyplynulo 
napríklad to, že viac ako polovici chýbal 
osobný kontakt s ostatnými spolužiakmi 
v triede. Takmer dve tretiny žiakov (63,2 
%) uviedli, že im dištančná forma vyu-
čovania vyhovovala viac ako prezenčná. 
Najviac táto forma vyučovania vyhovova-
la žiakom v Košickom kraji (65,3 %). 

Žiaci zo sociálne znevýhodneného 
prostredia výraznejšie zaostávali

» Zdroj: NÚCEM 

PRENÁJMEM 
PRIESTORY V CENTRE MESTA 

na Hurbanovej ul., Bardejov
15,5 m2  I  21 m2  I  22 m2  I  30 m2

VHODNÉ NA KADERNÍCTVO, BARBER, POPRÍPADE 
KANCÉLÁRSKE PRIESTORY. 
Tel.: 0902 698 681
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KAMENÁRSTVO, Zborov 0903 911 114
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 
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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
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MIMORIADNE ZĽAVY 
 NA VŠETKY STOLY A STOLIČKY
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Predám PARAPETY
(vonkajšie-vnútorné, biele 
- hnede - imitácia dreva)

Likvidácia skladu 
- výhodné ceny !!!

0918 881 874
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Ponúkame 

VÝKOPOVÉ, ZEMNÉ, 
BÚRACIE PRÁCE 
A NÁKLADNU DOPRAVU DO 9 TON, 
PREPRAVU PODVALNÍKOM 
DO 18TON 
mail: matus.sabol14@gmail.com 
tel: 0910 254 704
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PRIEMYSELNÁ 3745, 085 01 BARDEJOV
termoplyn@cenrum.sk, www.termoplyn.sk

054 474 80 20 - 0905 402 238

Všeobecné podmienky podpory zverejnené na stránke www.zelenadomacnostiam.sk

SOLÁRNA ZOSTAVA
+ zásobník UBS 300 SOL

ZÁVESNÝ KONDEZAČNÝ 
KOTOL so 45 l zásobníkom

VICTRIX Zeus 25

VODA - PLYN - VYKUROVANIE - SERVIS

uchytenie kolektorov zdarma

2 190 € s DPH

1 810 € s DPH
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REKONŠTRUKCIE BYTOV A DOMOV 
MONTÁŽ SANITY I SADROKARTÓNY 

BENÁTSKE ŠTUKY I ZÁMKOVÉ DLAŽBY 
FASÁDY I OBKLADY, DLAŽBY

STAVBY NA KĽÚČ
Zabezpečujeme lešenie pri realizácii fasády zdarma

PRÍJMEME PRACOVNÍKOV 
NA DLOHODBÚ PRÁCU V OKOLÍ BARDEJOVA.
Výhodné platové podmienky. Možná dohoda, 

TPP alebo živnosť. Podľa dohody.

0911 799 383

85
_0

64
7

ELEKTRIKÁR
MAJSTER SVETLA

Potrebujete elektrikára?
Kamerové systémy

Opravy a montáž zásuviek, vypínačov, svietidiel
Elektroinštalácie

elektrikarbj@gmail.com
0949 195 231

podkrovia, 
priečky
stropy
kúpeľne 
na KOMPLET

0919 270 443

PONÚKAME 
SADROKARTÓNOVÉ 
PRÁCE
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0901 712 6160901 712 616
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Ponúkame  Ponúkame  
ZEMNÉ A VYKOPOVÉ PRÁCEZEMNÉ A VYKOPOVÉ PRÁCE
Traktobager a minibager.Traktobager a minibager.  

Ponúkame na prenájom: Ponúkame na prenájom: 
Vibračné doskyVibračné dosky 450 kg , 180 kg , 100 kg  450 kg , 180 kg , 100 kg 
Zbíjačka  Hilti 1500 Zbíjačka  Hilti 1500 I I Odvlhčovač vzduchu Odvlhčovač vzduchu 

Ponúkame na predaj  

EKO-RUF brikety 
z ihličnatých drevín – smrek, borovica. 
Čisté, bez kôry či iných prímesí.
Brikety máme na sklade
v Bardejove.
PALETOVÝ ODBER:  cena 150 € /paleta

NOVINKA – v ponuke už aj  
listnaté - bukové brikety, 
cena 180 € / paleta

MOŽNOSŤ DOPRAVY AŽ K VÁM. 

Tel.: 0948 606 662
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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Kamenárstvo
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0žulové 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 
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ERSO – RECYKLÁCIA
STAVEBNÉHO ODPADU ZBOROV

-  rozvoz  recyklátov
-  prenájom kontajnerov 
    na stavebný odpad
-  odvoz stavebnej sute 
    a stavebného odpadu
-  zber a drvenie stavebného 
   odpadu
-  búracie práce
-  výkopové práce základov a pivníc
-  líniové výkopy a výkopy prípojok
-  úprava terénu 
-  menšie práce hydraulickým
    búracím kladivom
-  práce s plošinou
-  manipulácia s paletovými vidlami 

Tel:
0905 942 214 I 0905 514 091

PONÚKAME:
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KUNDREX  
STAVEBNINY

ŠTRK - PIESOK
MAKADAM - UHLIE

Kacvinského  1238/14
085 01, Bardejov
0910 457 070 
0948 428 208
www.kundrex.webnode.sk

OTVORENÉ AJ SOBOTY 8:00 - 11:00 HOD.

85
_0
72
5

Montáž
 strešných 
snehových 

zábran
0905 480 575 61
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OKNÁ DVERE

www.kull.sk

GARÁŽOVÉ BRÁNY
INTERIÉROVÉ DVERE
ŽALÚZIE, ROLETY, SIETE

PARAPETY
info@topoknoslovakia.sk 

0918 881 874
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 - plast, hliník

NÁJDETE NÁS V NOVEJ NÁJDETE NÁS V NOVEJ 
KANCELÁRIÍ A SHOWROOME:KANCELÁRIÍ A SHOWROOME:

KULL S.R.O. KÚPEĽNÁ 19 KULL S.R.O. KÚPEĽNÁ 19 
085 01 BARDEJOV085 01 BARDEJOV

GOOGLEFACEBOOKREKLAMA

0905 719 137
geci@regionpress.sk

WWW.REGIONPRESS.SK

KÚPNU
SILU

INZERCIOU 
0905 719 137

bardejovsko - svidnicko - stropkovsko

61
_0

72
6



bj21-40_strana- 13

DOMÁCNOST, STAVBA, ZDRAVIE, ŠKOLABARDEJOVSKO 13

GOOGLEFACEBOOKREKLAMA

POZVÁNKAPOZVÁNKAPOZVÁNKA21.10.2021
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ZĽAVAZĽAVAZĽAVA      16,67%16,67%16,67%      na všetkyna všetkyna všetky
nezľavnené strojenezľavnené strojenezľavnené stroje                              

Ukážka maliarskych techník profesionálnymi maliarmi 
odborné poradenstvo, 
technici Vám predvedú profesionálne náradie značky
Milwaukee
veľký výber lesníckej techniky a príslušenstva k pílam
ako reťaze, lišty, brúsiace nástroje...

BRÚSENIE PÍLOVÝCH REŤAZÍ ZDARMA!!

DOM FARIEB
ŤAČEVSKÁ 43A

BARDEJOV I
Tešíme sa na vás
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Pripomína to Úrad verejného zdra-
votníctva SR ako súčasť odporúčaní 
týkajúcich sa zdravého životného 
štýlu aj počas jesenných mesiacov. 
Jeho súčasťou by mali byť aj zdravá 
strava či športové aktivity.

Najvhodnejším nápojom je podľa 
hovorkyne úradu Daše Račkovej pitná 
voda z kohútika, ochutiť si ju možno 
nakrájaným ovocím alebo bylinami. 
Vyhýbať sa treba nápojom s pridaným 
cukrom, pitný režim si je vhodné dopĺ-
ňať nesladeným čajom alebo minerál-
nou vodou.

V jedálničku detí by podľa nich ne-
mali chýbať ovocie a zelenina, keďže 
obsahujú dôležité vitamíny a minerály, 
ďalej mliečne výrobky, ktoré obsahujú 
vitamín D. Súčasťou jedálnička by mali 
byť aj orechy, ktoré obsahujú zinok, 
tiež strukoviny či celozrnné potraviny 
obsahujúce vlákninu. Strava má byť 
pravidelná a pestrá, no jedlá by sa v je-
dálničku mali priebežne obmieňať.

Príjem kuchynskej soli je potreb-
né podľa odborníkov obmedzovať do 
piatich gramov denne, čo je približne 
jedna čajová lyžička. Vhodné je tiež ob-
medziť potraviny s vysokým obsahom 
soli, napríklad údeniny, konzervované 
potraviny, slané oriešky, lupienky. Ho-
tové jedlá odporúčajú neprisáľať. Vyšší 
príjem soli v strave môže podľa ÚVZ 

súvisieť so zvýšenými hodnotami krv-
ného tlaku a s výskytom hypertenzie.

Pilierom zdravého životného štýlu 
je pravidelný pohyb. Denne by sa mu 
mali ľudia venovať aspoň 30 minút. 
Račková poukázala na to, že pohyb je 
pri priaznivom počasí najlepší na čer-
stvom vzduchu.

„Fyzická aktivita má význam v 
prevencii mnohých rozšírených chro-
nických ochorení, výskytu obezity a 
nadváhy a priaznivo vplýva aj na obra-
nyschopnosť organizmu. Pozitívne 
účinky fyzickej aktivity na zdravie sa 
prejavujú najmä za predpokladu, že je 
vykonávaná pravidelne, s dostatočnou 
intenzitou a dlhodobo,“ uviedla Daša 
Račková.

Pitný režim treba dodržiavať 
aj v chladnejších mesiacoch

» Zdroj: Teraz.sk

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

REGÁL DREVENÝ NA 
ZELENINU A OVOCIE 
RA-WA-3_37 BOROVICA 

€27,28

DREVENÝ REGÁL NA 
ZEMIAKY, ZELENINU
A OVOCIE S-02

€39,90

REGÁL NA 
12 PNEUMATÍK 
12 X 235 (R12P)

€69,90

NÁSTENNÝ 
DRŽIAK NA 4 
PNEUMATIKY 
4 X 235 (D4P)

€29

DREVENÝ STOJAN 
NA KVETY RDEZ
100X52X52_NAPT

€29,90

DREVENÝ REGÁL 
NA ZEMIAKY, ZELENINU 
A OVOCIE S-01

€34,90

OBOJSTRANNÉ 
HLINÍKOVÉ SCHODÍKY 
ALDD-4

€31,60

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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sledujte nás aj na facebooku:
www.facebook.com/cbdexpert.sk

CBDexpert

www.cbdexpert.sk 

10% CBD olej

5% CBD olej

20% CBD olej

45,90
EUR 63,00

EUR

31,50
EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
si môžete objednať na:

Ak sa chcete stať predajcom
aj Vy, kontaktujte nás
a získajte zaujímavé

podmienky

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

Možnosť predaja osobne 
aj na predajni.
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Regenerácia či úľava pred svrbením, 
pokožke prichádza na pomoc CBD

Ich podiel na trhu s kozmetikou má 
do roku 2024 vzrásť o 30%, dostať ich v 
rôznych formách, od krémov, sprejov, 
rozjasňujúcich olejov, po šampóny či 
mejkap. Kozmetické prípravky s obsa-
hom kanabidiolu (CBD) môžu pomôcť 
ľuďom so sklonom k suchej či zapare-
nej pokožke, akné a ekzémom.  

V predošlých článkoch sme písali o 
CBD získavanom z konopy siatej ako 
efektívnom výživovom doplnku. Koz-
metický priemysel má však oproti ostat-
ným oblastiam výhodu. Hoci CBD nemá 
žiadne psychotropné účinky, jeho úplná 
legalizácia je stále v procese. Kozmetika 
má však najmenej obmedzení, pretože 
sa jej produkty nemusia konzumovať.

Aj z tohto dôvodu sa CBD kozmeti-
ka pred niekoľkými rokmi začala tešiť 
úspechu najskôr v Hollywoode a neskôr 
sa rozšírila aj do Európy. Jednou z naj-
úspešnejších je napríklad česká značka 
CANNEFF. Kozmetika s obsahom CBD 
je však stále novým trendom a derma-
tologické účinky tejto látky vedci stále 
skúmajú.

Mení vzhľad a zmierňuje zápaly

Najlepšie preskúmanými účinkami 
CBD je schopnosť pôsobiť protizápalovo 

a analgeticky, teda uľaviť od bolesti. V 
oblasti dermatológie sa tieto vlastnosti 
odzrkadľujú dopadmi CBD na sebocyty, 
bunky v mazových žľazách, ktoré sa po-
dieľajú na produkcii mastných sekrétov. 
Tie udržujú pokožku pružnú a hydrato-

vanú. Keď sú sebocyty nadmieru stimu-
lované alebo zapálené, vzniká príliš veľa 
mazu, čo môže vyústiť do dráždivosti, 
zápalu pokožky alebo akné.

 
Pri nanesení prípravku s CBD na po-

kožku sa môže znížiť tvorba tohto mazu 
a pokožke sa uľaví od zápalu, svrbenia 

a iných nepríjemných pocitov. Zistili to 
napríklad maďarskí vedci v štúdii pre 
The Journal of Clinical Investigation z 
roku 2014, keď pozorovali účinky CBD 
na sebocyty. Pri použití CBD sa sebocy-
ty „upokojili“, a tým sa znížila tvorba 
mazu.

Výskum pre La Clinica Terapeutica zas 
skúmal, ako CBD účinkuje na jazvy z 
akné a iné kožné ochorenia. Počas dvoch 
mesiacov si dvakrát denne dvadsať 
účastníkov nanášalo masť s obsahom 
CBD. Po tejto dobe sa vzhľad, pružnosť a 
hydratácia ich pokožky výrazne zlepšila.

CBD tiež môže zmierniť svrbenie po-
kožky, pretože kanabinoidy pôsobia na 
nervové signály, ktoré po prenesení do 
mozgu vytvárajú pocit svrbenia. Podľa 
štúdie pre platformu Acta Dermatove-
nerologica Croatica CBD úplne zastavilo 
svrbenie pokožky 81 percent pacientom 
podstupujúcich hemodialýzu. Zatiaľ 
však kvôli nedostatku informácií a vý-
skumu v tejto oblasti nie je odporúčané 
používať CBD ako jediný prostriedok na 
vážnejšie kožné problémy. Na dosiahnu-
tie efektívneho účinku ho preto mnohé 
kozmetické značky kombinujú s ďalšími 
účinnými látkami ako kyselina hyaluró-
nová či s rastlinnými ceramidmi.

             » red.

Foto: Canva.com
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0917 465 632  0908 961 969
0917 839 697  0948 002 048

PRACUJ U NÁS S ÚSMEVOM
BALENIE VESELÝCH PRODUKTOV

JEDNODUCHÁ PRÁCA PRE KAŽDÉHO

www.pracahned.eu



Hľadáme 

KOZMETIČKU 
do zabehnutého kozmetického 
salóna v Bardejove. 
Bližšie info na t.č.: 0910 507 007
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PREDAJ A OPRAVA
ŽALÚZIÍ, SIEŤOK

NASTAVENIE OKIEN

www.jarotile.sk

tel.: 0907 624 467
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 OCHRANA  ZADĹŽENÝCH pred
BANKAMI, SÚDMI aj DRAŽBAMI !

! Volajte na 0905 638 627 !
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE:BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE:  

0800 500 0910800 500 091
MZDY MZDY OD 900 € DO 1300 €OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE / MESAČNE
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ČIASTOČNÝ UVÄZOK 
3,58 € / hod. + ohodnotenie 
podľa skusenosti /praxe/

- ZVÁRAČOV CO2, TIG
- PRACOVNÍKA NA  OBSLUHU  CNC
OHRAŇOVACIEHO LISU

- PROGRAMÁTORA  CNC 
OHRAŇOVACIEHO LISU  TRUMPF 

/ZAŠKOLÍME/
- OBLSUHA CNC LASERA

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

Viac info: 0904 154 364 85
_0
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Čo sa stane, keď dáte zhnité jablká 
ku zdravým? Zhnité jablká neozdra-
vejú a zdravé začnú hniť. 

Podobne je to aj medzi ľuďmi. Keď 
príde slušný človek medzi bandu dare-
bákov, tak ich neobráti na dobro. Buď 
ho vypudia, alebo zmenia na svoj obraz. 
Keď príde darebák medzi slušných ľudí a 
správajú sa k nemu tolerantne, tak hrozí 
nebezpečenstvo nákazy. Poučenie? Tak 
ako vyhadzujeme z pivnice zhnité jablká, 
musíme očisťovať firmy a spoločenstvá 
od „nakazených“ ľudí, ktorí šíria zlo, 
klamstvo, intrigy a manipulujú s druhý-
mi ľuďmi. Niektorí z týchto ľudí sa nás 
snažia presvedčiť, že sa zmenili a polep-
šili. Ale chýba im pokorné uznanie svojej 
viny a pokánie. A potrestanie. Až potom 
môže prísť odpustenie a obnova. Máme 
úrad, ktorý mal kontrolovať porušova-
nie zákonov v polícii. Keď tam pôsobila 
zločinecká skupina, nekontrolovali. Keď 
polícia začala prenasledovať zločincov, 
snažia sa vyšetrovateľov zastaviť. Pre-
hnití inšpektori slúžiaci zločinu. Zhnité 
jablká sa postupne samé rozložia. Ľudia 
so zhnitým charakterom však rozkladajú 
celú spoločnosť. Šíria okolo seba nepo-
koj, neistotu, agresivitu a zlobu. Politicky 
dosadených darebákov treba z úradov 

odstrániť. Rýchlo a nekompromisne. Ináč 
sa obnova práva a poriadku nepodarí. 
Zločinci sa bránia všetkými prostried-
kami. Je hrozné vidieť tlupy agresívnych 
fašistov a komunistov vykrikovať na 
uliciach o demokracii. Oni sami demok-
raciu nikdy nepripustia. Máme v týchto 
mesiacoch historickú šancu oslobodiť 
Slovensko od vlády oligarchov, mafiánov 
a ich politických prisluhovačov. Prehnití 
ľudia sú ešte stále v dôležitých funkciách. 
Víťazi volieb si naivne myslia, že sa da-
rebáci polepšia. Zhnité jablko nikdy ne-
ozdravie, iba prispieva k šíreniu hniloby.

Naše deti a vnúčatá si zaslúžia žiť 
v čistej a spravodlivej krajine. Čistej 
vo vzťahu k ľuďom a k prírode. Roky 
sme ustupovali darebákom, ktorí dnes 
z opozičných lavíc drzo vykrikujú, že 
chcú ochraňovať ľudí v našej krajine. 
V skutočnosti túto 
krajinu roky rozkrá-
dali a ochraňovať 
chcú iba sami seba 
pred spravodlivým 
trestom. Ochráňme 
Slovensko pred to-
uto hnilobou.

Zhnité jablká

» Ján Košturiak

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

Požiadavky na zamestnanca:
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním 
stredoškolským s maturitou 
a vyššie. 

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

Mzda:  800€ v čistom 800€ v čistom

ÚČTOVNÍK/ ÚČTOVNÍČKA
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Prijmeme 
ČAŠNÍKA - ČAŠNÍČKU
na TPP do Pizzérie Fiori v BJ kúpeľoch
Nástup IHNEĎ !
Mzda: 800€  - 1200 brutto

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

Tel.:  0907 930 986
47
-0
20

Afecto Persona s.r.o. 
Pri štepnici 1, 085 01 Bardejov 

prijme do TPP na pozíciu

NEMECKO
VODIČ VZV / RETRAKU -  9€ /netto 
SKLADNÍK / ČKA  - 7,00€ /netto 

OPERÁTOR VÝROBY S NJ - 8€ /netto  
OPERÁTOR: VÝROBA PLASTOVÝCH 

OKIEN - od 8,50€ /netto 

Nástup:  IHNEĎ 
Bezplatná linka: 054 756 26 82

Mobil:
0948 464 487  I  0949 231 273 

0948 443 426 
E-mail: nabor.vidosa@gmail.com
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Ponuka prace v ČR 
pre

MURÁROV 
TESÁROV

ROBOTNIKOV 
Doprava a ubytovanie 

zabezpečene.  
Zálohy na turnus. 

Plat načas 
a podľa zručnosti.

PLAT od 1000 € 
do 1600 €

Tel.:  0903 910 961 
p. Seman
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SUSTRUŽNÍK CNC OBRÁBAČ KOVOV 
- mzda brutto 1400€
FRÉZAR CNC - OBRÁBACIE CENTRUM 
- mzda brutto 1400€
SÚSTRUŽNÍK KLASIKA 
- mzda brutto 1200€

PONUKA PRÁCE V BARDEJOVE

Kontakt: 
+421 905 341 240

hydrauli@hydraulisk.sk
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www.hydraulisk.com
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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu peňažný príspevok
 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav 
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162
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HRADEC KRÁLOVEKRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINAHODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. 
ČÍSLACH: 
BEZPLATNÁ LINKA  

0800 500 091                                        

+420 702 193 121
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