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BARDEJOVSKO
SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO
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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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• NAPRÁVANIE/ODBLOKOVANIE

• BANKOVANIE
• MASÁŽE
• UVOĽŇOVACIE TECHNIKY
• DIAGNOSTIKA TELA
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ANTIGÉNOVÉ TESTY

www.lekarenplus.sk

SKLADOM!!!

Vianočné respirátory FFP2

Objednávaj na
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PREVOZ TOVARU, NÁBYTKU
ALEBO PODĽA DOHODY

DODÁVKOU dĺžka: 4,7m
výška: 1,93m

šírka:1,75m
nosnosť: 1,1T
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0950 513 240
v rodinných a bytových domoch.

M a t ú š  K y j o v s k ý

Rekonštrukcie ELEKTROINŠTALÁCIÍ

PONÚKAM

0911 878 297matus.kyjo@gmail.com
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TEPOVANIE
DEZINFEKCIA PAROU

• tepovanie sedačiek, matracov,
   kobercov, stoličiek atď.
• čistenie a impregnácia kože
• dezinfekcia parou
(ničí až 99,9% vírusov a baktérií)

po dohode aj soboty

Tepovanie DiLux - Bardejov 0911 933 553
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Montáž
 strešných 
snehových 

zábran
0905 480 575 61
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PREČISTENIE
A OPRAVY PC

Preinštalovanie
Win7 na Win10

Aj u Vás
 doma

0903 539 712
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KOTÚÈOVÝCH PÍL
BRÚSENIE

Tibor Švec - TŠF

0908 336 774

10€
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HĽADÁM
DOM
CHALUPU,  ALEBO  

POZEMOK NA PREDAJ

0918 269 199
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 PREDAJ 
MLÁDOK

od 1.3. 2022

NA STRANE č.10
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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)

info@topoknoslovakia.sk

Nájdete nás v novej
kancelárii a showroome:

KULL S.R.O. Kúpeľná 19

08501 Bardejov

0918 881 874
www.kull.sk

• OKNÁ DVERE

• GARÁŽOVÉ DVERE

• INTERIÉROVÉ DVERE

• ŽALÚZIE, ROLETY,
   SIETE

• PARAPETY

Rezervujte si objednávku v “STARÝCH CENÁCH” pred ďalším zdražovaním

Okná Vám vieme uskladniť a montovať neskôr - aj v jari

NOVOSTAVBY + REKONŠTRUKCIE

• plast, hliník
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•Ohodnotenie nehnuteľnosti
•Pomoc pri predaji: fotenie, 3D obhliadky
•Právny servis: Kúpne zmluvy,
    Rezervačné zmluvy, KOLKY
•Prepis energií: Vody, elektrika, plyn

BYT | DOM | POZEMOK | CHATU

CHCETE PREDAŤ VAŠU
NEHNUTEĽNOSŤ?

0905 101 710 martina.snyrova@winnersgroup.sk

Martina Šnyrová
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Dám do prenájmu v BJ rodinný dom 
od 1.12.2021- 400 EUR mesačne. 

0903602508.
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Výkup zlata, šperkov,
mincí, drahých kovov...

Opravy, výroba,
čistenie šperkov

Nastreľovanie náušníc 

Výpredaj notebookov,
mobilných telefónov

a príslušenstva

zo zadnej strany budovy
Záložňa

Najnižší úrok v meste Jasné poplatky/diskrétnosť Výhodné výkupné ceny

Vianočné zľavy
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     Obrázok vozidla je ilustračný. Uvedená cena platí pre verziu FEEL PureTech 110 S&S BVM6 s využitím � nancovania od CITROËN FINANCIAL SERVICES. Mix spotreba a emisie CO2 NEDC: 6,4 l/100 km a 1466 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 129 €/MESIACNOVÝ CITROËN BERLINGO

VÝHODNÝ ODKUPNÝ BONUS
     Obrázok vozidla je ilustračný. Uvedená cena platí pre verziu FEEL PureTech 110 S&S BVM6 s využitím � nancovania od CITROËN FINANCIAL SERVICES. Mix spotreba a emisie CO2 NEDC: 6,4 l/100 km a 1466 g/km. Viac na www.citroen.sk

UŽ
OD 129 €NOVÝ CITROËN BERLINGO

VÝHODNÝ ODKUPNÝ BONUS

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

          

23851_September-Promo_CITROEN-FOR-ALL_Berlingo_dealer_A5h.indd   123851_September-Promo_CITROEN-FOR-ALL_Berlingo_dealer_A5h.indd   1 7. 9. 2021   10:55:207. 9. 2021   10:55:20

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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       Sloboda je slovo ktoré pozná každý 
z nás. Jeho skutočnú silu si uvedomíme 
až vtedy, keď o ňu musíme bojovať. 
Nedávno sme si pripomenuli, keď sme 
za ňu demonštrovali na námestiach. 
Mnohí z nás sme mali o nej iné pred-
stavy, ako to však v živote chodí, nič 
nie je úplne tak, ako sme si to vysnívali.
     
       Dnes máme plné nemocnice pa-
cientov. Bežné veci, ktoré sme brali ako 
samozrejmosť, nakúpiť darčeky pred 
Vianocami, sadnúť na námestí na kávu, 
či len navštíviť rodinu nemôžeme. 
Nezvládame boj s pandémiou ani tak, 
ako počas druhej vlny. Len za posledný 
rok odišlo z nášho zdravotníctva vyše 
1300 pracovníkov. V skladoch nám 
ležia stovky pľúcnych ventilácií, ktoré 
nemá kto obsluhovať. Je to chyba tejto 
vlády? Zaiste, mala nás lepšie pripraviť 
na túto vlnu pandémie. Pľúcne ven-
tilácia sa dajú nakúpiť, personál nie. 
Rovnako má na tom vinu aj opozícia, 
ktorá vládla 10 rokov a doviedla 
zdravotníctvo tam, kde je dnes. Lekári, 
sestričky odchádzajú do zahraničia 
a nikto s tým nič nerobil dlhé roky. A 
týka sa to mnohých ďalších profesií, 
my Bardejovčania, to poznáme veľmi 
dobre. Takmer každý z nás má niekoho 
z rodiny v cudzine. 
       

       Naši politici sa zhodnú len v tom, 
že každý z nich chce vládnuť. Mnohí 
aj v tomto období rozmýšľajú skôr o 
svojom znovuzvolení, ako o prob-
lémoch, ktoré zažívajú ľudia. Máme 
šancu poučiť sa, na vlastnej skúsenosti. 
Aby sme nabudúce nevolili tých, ktorí 
sľubujú istoty v istých časoch, ani zme-
nu, keď na ňu nie sú pripravení ani oni 
sami. Pred 32 rokmi sme volili správne, 
Slovensko sa vždy dokázalo zmobili-
zovať v najťažších časoch. Verím, že to 
dokážeme opäť a poučíme sa, aby sme 
nabudúce viac premýšľali, kto a ako 
spravuje veci verejné, ktoré sa týkajú 
nás všetkých.

 Ing. Arch. MILOSLAV OLEJÁR

KEĎ SA POLITICI ZHODUJÚ LEN V TOM, 
ŽE CHCÚ VLÁDNUŤ
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Navštívte náš showroom
poprípade objednajte online
a vyzdvyhnite na adrese
Priemyselná 3416, Bardejov
areál SNAHA

Stromčeky
od 21,60€Vianočné

doplnky

www.profitent.sk
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WWW.REGIONPRESS.SK

KÚPNU
SILU

INZERCIOU 
0905 719 137

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

04 BYTY / prenájom 

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

09 DOMÁCNOSŤ    

03 BYTY / predaj 

» Kúpim starý traktor aj 
pokazený 0905675749 

» Predám ostrowek bager 
0915606357 

»Kúpim KRÁLIČIE KOŽE 
0905 350 531 

»Darujem 2 ks pekné čier-
ne mačiatka. 0908 460 
040 

»Predám kočík za 70 € a 
bielu detskú postieľku za 
30 €.0905794148

»Predám 1 kus kmeň če-
rešni, 6 kusov foršni z 
orecha a 2 kubíky dubové 
foršne. 0908 460 040 

»Predám kvalitné hrano-
ly: jedľa 12 x 15cm x 8,5m 
dlhé – 48 kusov a dub 15 
x 15cm x 5-8m dlhé – 44 
kusov. 054/472 44 49.
»Predám Parak, Pretoko-
vý ohrievač na PB, Akor-
deón Čiernej farby ako 
nový,0944765719 

»Kúpim starý traktor aj 
pokazený 0905675749
»Kúpim staré motorky 
aj nepojazdné aj Die-
ly.0949505827

» KÚPIM GARAZ V BAR-
DEJOVE FUCIKOVA, NA-
BREZNA, TOPLA 0944 355 
733 

»Ponúkam vernú lásku a 
pekný vzťah žene do 38r. 
0911562156

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   

02 AUTO-MOTO / iné 

bardejovsko - svidnicko - stropkovsko
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v hoteli Alexander****

21.10.-19.12. 2021
od 106€ osoba/3dni

Silvester
v hoteli Alexander
330€ osoba/4dni

rezervacie@kupele-bj.sk
+421/54/477 4500, 4450,
4470, 6001
www.kupele-bj.sk,
www.hotelalexander.sk
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Domáce PotrebyDomáce Potreby

Všetko pre domácnosť, 
kuchyňu, potreby 

pre domácich 
miláčikov, 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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Dnes si musíme zvyknúť v školstve 
na dva fakty. Prvým je, že šialenstvo 
okolo covid 19 len tak neskončí a školy 
budú odkázané na dištančné vyučo-
vanie. Druhým faktom je, že štát ne-
pomôže žiakom pri zabezpečení tech-
niky na online vyučovanie. 

Ak máte prostriedky a záleží vám 
na tom, aby vaše deti aj v čase zatvore-
nia škôl nezaostávali v učive, vianočné 
dary by mohli byť zamerané na online 
štúdium. Pričom nemusí ísť o drahé veci, 
keďže  existujú napr. aj repasované kva-
litné počítače za nízku cenu. 

Ak chcete, aby deti pracovali s počí-
tačom v správnej polohe, ideálne je mať 
pevný počítač s veľkým monitorom. Ten 
sa nedá prenášať ako notebook, pri kto-
rom dieťa ľahko zaujme škodlivú polohu 
tela. Počítač umiestnený na stole núti 
dieťa uchovávať vhodnú polohu. Pevný 
počítač býva lacnejší ako notebook. 

Pri počítači si treba všímať kapacitu 
pamäte a veľkosť priestoru na ukladanie. 
Tieto čísla musia byť čo najvyššie, aby 
internet nespomaľoval počítač. Dnes sú 
takto vybavené počítače samozrejmos-
ťou. Treba investovať aj do internetu. Dnes 
je veľký výber, a tak aj za 20 eur mesačne 
môžete získať spoľahlivé pripojenie. Ne-
zabudnite, že k počítaču treba scanner, 
tlačiareň, kameru a mikrofón. Na interak-
tivitu s učiteľom a posielanie úloh.   

Investovať treba aj do kancelárskeho 
stolíka. Musí byť primeraný veku a výške 
dieťaťa. Niektoré sú nastaviteľné. Treba 
myslieť na to, že bude na ňom počítač. 
Napr. monitor by mal byť zarovno očí die-
ťaťa, preto by na stolíku malo byť zvýšené 
miesto na jeho uloženie.

Veľmi dôležité je sedenie žiaka. Trh 
je plný kancelárskych kresiel. Pri výbere 
treba myslieť na chrbticu rastúceho die-
ťaťa. Existujú aj špeciálne zdravotné sto-
ličky, avšak na tých by deti neobsedeli. 
Treba voliť kompromis, nech sa dá kres-
lo polohovať, nech pevne drží chrbticu, 
nech zabezpečuje stabilitu tela. Internet 
je plný rád o ideálnych sedeniach.         

Na Vianoce kúpte deťom, ktoré pre-
chádzajú zložitými pocitmi, hry na relax, 
na precvičovanie pamäte, logiky, mysle-
nia. Isto sa hodí aj kniha s pozitívnymi 
témami. Užitočné je kúpiť aj loptu alebo  
kolobežku, bicykel, aby sa deti v čase 
likvidácie krúžkov venovali pohybu. A 
motivovať ich, aby sa hrali, prípadne sa 
s nimi hrať. Je veľmi dôležité odvádzať zlé 
myšlienky. 

Viem, že najlepším darom na Viano-
ce je mobil. No technika zároveň ovplyv-
ňuje psychický i fyzický stav človeka, 
preto je dôležité, ako sa používa. Nech po 
covide nemáme pokrútenú a psychicky 
zničenú stratenú generáciu. 

Investujte do užitočných 
vianočných darčekov

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg

Známy komentátor sa vo svojom naj-
novšom článku zaoberá hľadaním 
odpovede na otázku, prečo je naša 
spoločnosť tak rozoštvaná a rozde-
lená. Pritom celý život ju vo svojich 
článkoch rozoštváva a rozdeľuje. A 
nie sám.

Podnikatelia a podnikateľské sub-
jekty do veľkej miery právom plačú, že 
štát zakazuje občanom, aby u nich na-
kupovali či od nich odoberali služby. 
Pritom, v akejsi snahe mať aspoň nejaké 
tržby zdražujú svoju ponuku a tak sa 
pripravujú sami aj o to málo, ktoré mohli 
utŕžiť. Život u nás stráca akúkoľvek logi-
ku. Koľko asi návštevníkov vo veku nad 
sedemdesiat rokov má bežná mestská 
plaváreň? A práve ona z dôvodu nižšej 
návštevnosti ruší zľavy pre plavcov nad 
sedemdesiat rokov, čím im zdražuje 
svoje služby o sto percent. Koľkí z nich 
ešte prídu? No asi nikto. A tak je to vša-
de. Ceny musia ísť hore, lebo... To všetci 
vieme. Lenže, vyššie ceny znamenajú 
oveľa menší obrat. To vieme tiež všetci. 
Ľudia nemajú bezodné peňaženky. A 
to, o čo nás všetkých oberá štát svojou 
neznalosťou (podpredsedníčka vlády 
nepozná ani ten základ – výšku DPH) 
akosi nelogicky má zaplatiť ten najnižší 

článok spotrebiteľského reťazca – ob-
čan. Lenže, ono to donekonečna nejde. 
A starobné dôchodky tiež nie sú nafu-
kovacie balóniky. Mimochodom, keď sa 
znižuje kúpna sila obyvateľstva, logic-
ky sa prepúšťa, lebo niet komu ponúkať 
služby či tovar. Keď sa prepúšťa, kúpna 
sila sa opäť zníži. A špirála chudoby 
všetkých sa smutne zdvíha do vyšších 
a vyšších poschodí. Teda, všetkých, 
okrem našich politikov. Časť ich výdav-
kov, ktoré si bežný občan či živnostník 
platí z vlastného, im hradí štát v podobe 
dopravy, priestorov, pracovnej techniky 
a iných benefitov vrátane občerstvenia 
na poradách a večných koaličných ra-
dách o ničom a zvyšnú časť výdavkov 
im valorizuje zákon. Živnostníkovi sa 
akurát tak valorizujú odvody a pomaly 
sa už na živnosť ani neoplatí pracovať. A 
čo sa ešte len chystá, vieme všetci.

Žijeme zvláštne zvláštnu 
dobu, rozoštvanú a roz-
delenú, dobu nenávisti. 
A zúfalstva. Teraz už len 
vedieť, čo s tým...

Pekný a hlavne v 
zdraví prežitý týž-
deň, vážení čita-
telia!

Žijeme zvláštne zvláštnu dobu

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

5. decembra 1933
v USA sa skončila prohibícia alkoholových nápojov, keď bol ratifiko-
vaný 21. dodatok k Ústave USA

Výročia a udalosti
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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: 558€ záloha 280€ 1. splátka: 139€, 2. splátka: 139€, 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

558 €

765 €

- 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 580€

- hluková bariéra
- proti násilnému vniknutiu

AKCIA TRVÁ 
DO 15. 12. 2021

V prípade záujmu 
nás kontaktujte 

telefonicky
 alebo emailom.

61
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NÁBYTOK TRUDON     054/486 18 60
trudon@trudon.sk   www.trudon.sk

NÁBYTOK TRUDON
ZĽAVY NA VYSTAVENÝ TOVAR

ktorý je kompletne nafotený
na stránke www.trudon.sk v sekcii ZÁBERY Z PREDAJNE

(prípadne zoskenuj QR kód)

61
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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 85

_0
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PONÚKAME:

P R E D A J 
BUKOVÉHO SYPANÉHO 
ŠTIEPANÉHO DREVA

1 pm sypaný  - 40 €
Predaj BRIKIET

0944 704 101

85
_0
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Ponúkame na predaj  

EKO-RUF brikety  
Čisté, bez kôry či iných 
prímesí.Brikety máme 
na sklade
v Bardejove.
BRIKETY Z IHLIČNATÝCH DREVÍN 
- SMREK, BOROVICA 
BRIKETY Z LISTNATÝCH DREVIN
- BUK, DUB

Tel.: 0948 606 662

85
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PRATAJ
Máte už doma upratané na Vianoce ? 

UPRATOVACIA SLUŽBA
0910 340 549 info@prataj.sk

NAŠE SLUŽBY:
UPRATOVANIE DOMÁCNOSTÍ

UPRATOVANIE KANCELÁRII A FIRIEM
UMÝVANIE OKIEN

TEPOVANIE
ČISTENIE INTERIÉRU VOZIDIEL

PRENÁJOM ČISTIACICH ZARIADENÍPRENÁJOM ČISTIACICH ZARIADENÍ

www . p r a t a j . s k

• 18 druhov súdových vín
• Najširší výber fľašovaných vín v BJ
• Vína s vašou vlastnou etiketou
• Víno na svadby, oslavy

ul. pod Vinbargom
1137, Bardejov

Ponúkame:

Vinotéka

0948 271 394 85
_0
56
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pod Vinbargom
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33
-0

09
8



bj21-48_strana- 8

OKNÁ A DVERE, SLUŽBY, DOMÁCNOSŤ Najčítanejšie regionálne noviny
8

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 15 12.. 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

19EUR/m2

OD 556 EUR

OD  765 EUR

ŽALUZIE OD 

- VÝKLOPNÉ
- SEKČNÉ
- ROLOVACIE

GARÁŽOVÉ 

ŽALÚZIE ROLETYa
VONKAJŠIE 

840x1460 226 eur

OD 22eur/m2

SCREEN ROLETY

SIETE PROTI

BRÁNY
BEZPEČNOSTNÉ DVERE 
VRÁTANE MONTÁŽE

HMYZU

333 €

240 €

899 €

263 € 149€215 €

20% lepšie izolačné vlastnosti profilu 

 V prípade 
záujmu 

o vypracovanie 
cenovej

ponuky nás
kontaktujte.

61
-0

01
8

 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

85
_0
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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

Duklianska 24, JAS Bardejov (v areáli)

PONDELOK-PIATOK
08:00 - 17:00

0915 345 288 0911 933 575
0944 508 983••• ••• 85
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REKONŠTRUKCIE BYTOV A DOMOV
MONTÁŽ SANITY | SADROKARTÓNY

BENÁTSKE ŠTUKY | ZÁMKOVÉ DLAŽBY
FASÁDY | OBKLADY, DLAŽBY

STAVBA NA KĽÚČ

0911 799 383

Zabezpečujeme lešenie pri realizácii fasády zdarma

Ponuka služieb

85
_0
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0905 272 769 I 0907 989 360

- predaj truhiel a doplnkov
- prevoz pohrebným autom
- výroba vencov a kytíc
- obstarávanie hrobiek
- iné pohrebné služby

KOMPLETNÉ Raslavice

POHREBNÉ SLUŽBY

85
_0
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NON-STOPSme Vám 
k dispozícii

0948 153 6690948 153 669

2
,1

6
 m

2
,1

6
 m

4 m4 m

Nosnosť do 1,2 TNosnosť do 1,2 T
Objem 17 mObjem 17 m

spolu 7mspolu 7m3 m3 m SŤAHOVANIE SŤAHOVANIE a a 
VYPRATÁVANIEVYPRATÁVANIE

rôzného materiálurôzného materiálu

85
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POTREBUJETE NIEČO DOVIEZŤ ?

MESTO:10 EUR I MIMO MESTA: 0,50/KM I NAD 1000 KM DOHODA

PRENÁJOM 
DODÁVKY

0911 964 949

MOŽNOSŤ ZAPOŽIČANIA 
AJ SO ŠOFÉROM 
PO DOHODE

OD 45 EUR/24 HOD.
DO 400 KM

DO
3,5 T

85
_0
27
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RESPIRÁTOR FFP2, RESPIRÁTOR FFP2, 1 KS , 1 KS , 

0,49€

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

0,29€

5,99€

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

SABINÁČIKSABINÁČIK
2 DRUHY2 DRUHY
80 g,  80 g,  

0,49€

SABINOVSKÁ TEHLASABINOVSKÁ TEHLA
PLÁTKY, PLÁTKY, 100 g, 100 g, 

1,09€

1,59€

LILIEN, LILIEN, 
tekuté tekuté 
mydlomydlo
1 L, 2 druhy,1 L, 2 druhy,

RAFAELLO,RAFAELLO,
150g,150g,

2,99€3,69€

PEČENÝ ČAJPEČENÝ ČAJ
4x40g, s medom4x40g, s medom

9,69€

RUSKÝ RUSKÝ 
ŠTANDARDŠTANDARD
0,7 L, 400,7 L, 40%%

2,33€

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

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

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

2,49€ 

2,59€

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

3,69€

OMŠOVÉOMŠOVÉ
VÍNOVÍNO
0,75 L,0,75 L,11,5%, 11,5%, 
TOKAJ TOKAJ 10,59€

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

KÁVA KÁVA 
JACOBSJACOBS
200 g ,  2 druhy200 g ,  2 druhy

5,55€

0,22€

DELI TYČINKADELI TYČINKA
35g, 35g, 3 DRUHY3 DRUHY

1,99€

KEČUP JEMNÝKEČUP JEMNÝ
840g, 840g, HELLMANSHELLMANS

4,99€

VODKA VODKA 
JEMNÁJEMNÁ
0,7 L, 40%,0,7 L, 40%,  

MICHALOVSKÁMICHALOVSKÁ
TEHLA, TEHLA, 100 g, 100 g, 

0,59€

PIŠKÓTYPIŠKÓTY
240 g, opavia240 g, opavia

0,99€

TRADIČNÉ MASLOTRADIČNÉ MASLO
125g, 125g, 

0,99€ 

0,39€

MARS MARS 51g 51g 

SNICKERS SNICKERS 50g50g

3,99€

VČELÍ MEDVČELÍ MED
900g, 900g, 

0,99€

WC GELWC GEL
750 ml, lemon750 ml, lemon

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

0,59€ 

0,29€

KÁVENKY KÁVENKY 
KAKAOVÉ REZYKAKAOVÉ REZY
50g50g

TOALETNÝ PAPIERTOALETNÝ PAPIER
68 M,68 M, 2 VRSTVY 2 VRSTVY

0,39€

HORALKYHORALKY
50g, 50g, 0,33€

RELAX RELAX 
DŽÚSDŽÚS
1 L, 100%1 L, 100%

1,11€

SMOTANASMOTANA
KYSLÁKYSLÁ
200g, SABI200g, SABI

0,55€

JOGURTJOGURT
BIELYBIELY
150g, SABI150g, SABI

0,29€

SYR BALKÁNSKEHO SYR BALKÁNSKEHO 
TYPUTYPU
100 g, SABI100 g, SABI

0,95€

8,99€

METAXA 5 * METAXA 5 * 
0,7 L, 0,7 L, 38%38%

1,99€

VÍNO VÍNO 
GOLDEN EAGLEGOLDEN EAGLE
0,75 L, 12%0,75 L, 12%
55 druhov druhov 9,99€

GRUZIGNAC GRUZIGNAC 
5*5*  0,5 L, 40%,0,5 L, 40%,
brandy brandy 

MILKA MILKA 
ČOKOLÁDAČOKOLÁDA
100g, 2 DRUHY 100g, 2 DRUHY 

0,79€

BANÁNYBANÁNY
V ČOKOLÁDEV ČOKOLÁDE
300g, 300g, 

1,99€

DRVENÉ DRVENÉ 
PARADAJKYPARADAJKY
700 700 , TOMATA, TOMATA

1,29€ 

PARADONTAXPARADONTAX
CLASSICCLASSIC
75 ml, 75 ml, 

1,99€

MONIKA MONIKA 
SMOTANOVÁ SMOTANOVÁ 
NÁTIERKANÁTIERKA
200 200 g,g,

0,59€ 

0,89€

TAVENÝ SYR  TAVENÝ SYR  
SABINA, SABINA, SABISABI
100g,  100g,  TAVENÝ SYR, TAVENÝ SYR, 

48 /2021 FOTO ilustračné

AKCIA trvá od 5. 12. 2021
do 12. 12. 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, 

85
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• exkluzívnymi TAPETAMI - ARTE, Casamance, Rasch, SIRPI, ... 

• dekoratívnymi NÁTERMI - metalické farby, betón, hrdza, štruktúry ...

• stenovými LAMELAMI - jednotlivé lamely, alebo lamelové panely

• ozdobnými LIŠTAMI - ORAC, NMC, Mardom, Creativa, stropné lišty, 

  na stenu, podlahové, rozety, stĺpy ...

• anglickými VINYLOVÝMI podlahami Designflooring

Skrášlite si
Vaše bývanie
ešte pred
sviatkami
• • •

... a mnohé iné, pretože my obliekame Vaše steny

Priemyselná 3416
085 01 Bardejov

 +421 905509979
 www.hausdeco.sk

Nájdete nás na:

8
5_
0
8
8
6
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Pre živnostníkov, ostatné samostat-
ne zárobkovo činné osoby (SZČO) a 
dobrovoľne poistené osoby (DPO) 
budú od roku 2022 platiť nové vyme-
riavacie základy pre platenie poist-
ného na sociálne poistenie. 

Minimálny a maximálny vymeria-
vací základ na sociálne poistenie pre 
SZČO a DPO sa od 1. januára 2022 zvy-
šuje takto:
• minimálny vymeriavací základ, kto-
rý je v súčasnosti 546 eur, sa zvyšuje na 
566,50 eura,
• maximálny vymeriavací základ, kto-
rý je v súčasnosti 7 644 eur, sa zvyšuje 
na 7 931 eur.

Minimálne poistné pre povinne 
poistenú SZČO od 1. januára 2022 bude 
187,78 eura. Pre DPO, ktorá je dobrovoľ-
ne poistená dôchodkovo, nemocensky 
a v nezamestnanosti, bude vo výške 
199,11 eura.

Informáciu o novej výške poistné-
ho dostanú SZČO v priebehu januára 
2022 zo Sociálnej poisťovne listom ale-
bo do e-schránky, ak ju majú aktivova-
nú. Poistné v novej výške potom prvý 
raz zaplatia do 8. februára 2022 (za ja-
nuár 2022).

Zamestnávatelia a samostatne zá-
robkovo činné osoby (SZČO) budú mať 
v čase pandémie ďalšiu možnosť odlo-
žiť si splatnosť poistného na sociálne 
poistenie za mesiac november 2021 do 
30. septembra 2024. Vyplýva to z na-

riadenia vlády, ktoré kabinet schválil 
24. novembra 2021 a ktoré nadobudne 
účinnosť dňom zverejnenia v Zbierke 
zákonov.

Odklad splatnosti poistného na 
sociálne poistenie za mesiac november 
2021 do 30. septembra 2024 platí iba pre 
zamestnávateľov v časti poistného za 
zamestnávateľa a pre povinne poistené 
SZČO, ak ich čistý obrat alebo príjem 
z podnikania a inej samostatnej zá-
robkovej činnosti v uvedenom mesiaci 
poklesol o 40 % a viac. Lehota splat-
nosti poistného na sociálne poistenie 
za november 2021 sa za zamestnancov 
nemení.

Sociálna poisťovňa v tejto súvis-
losti pripravuje formulár čestného 
vyhlásenia, ktorý bude slúžiť na preu-
kázanie splnenia podmienok odkladu 
splatnosti poistného za mesiac novem-
ber 2021. Pokles obratu, resp. príjmu z 
podnikania tak odvádzateľ poistného 
oznámi Sociálnej poisťovni prostred-
níctvom tohto pripravovaného elektro-
nického formuláru. 

Živnostníkom do pozornosti

» Zdroj: Sociálna poisťovňa

Barborky majú starý pôvod, kedy 
sa na sviatok sv. Barbory dňa 4. de-
cembra 20 dní pred Štedrým dňom 
na Vianoce narežú vetvičky čerešní 
alebo višní a vložia sa doma do vázy s 
vodou tak, aby do Vianoc v teple roz-
kvitli.

Dôležité je narezať vetvičky šikmý-
mi rezmi, vložiť ich do vázy naplnenej 
vodou a postaviť do chladnej miestnos-
ti. Vetvičky asi 5 až 12 dní pred želaným 
kvitnutím prenesieme do teplej obýva-
cej izby.

Rozkvitnuté barborky cez Viano-
ce symbolizujú nielen príchod nového 
svetla v podobe Ježiša Krista, ale pô-
vodne pripomínali aj zimný slnovrat, 
ktorý v konečnom dôsledku spôsobí 
zánik zimy a príchod jari. Podľa pove-
ry to tiež môže znamenať, že sa dievča, 
ktorej barborka vykvitla, do roka a do 
dňa vydá. (Dievčatá si napríklad vet-
vičky popísali menami chlapcov, ktorí 
im boli sympatickí. Ktorá vetvička naj-
skôr vykvitla, za toho sa malo dievča 
vydávať.)

Čerešňové vetvičky sú najtradič-
nejšími barborkami. Okrem čerešní 
alebo višní sa na barborky používajú aj 
ďalšie ovocné stromy, ako sú broskyne, 
slivky, alebo jablone. Môžete ale skúsiť 
aj barborky z magnólie, sakury, kaliny 
alebo okrasných jabloní, skrátka z tých 
stromov a kríkov, ktoré máte k dispozí-
cii.

Pre barborky si vyberajte vetvič-
ky, ktoré majú veľa kvetných púčikov. 
Vždy používajte kvalitné ostré nožnice, 
ktorých čistý rez do stromu nezane-
sie infekciu. Nastrihaným vetvičkám 
zrežte dolný koniec tak, aby plocha, 
ktorá prijíma vodu, bola čo najväčšia. 
Vetvičky barboriek by mali do troch 
týždňov vykvitnúť. Hlavnou príčinou 
neúspechu býva suchý vzduch a vy-
soká teplota, vetvičky preto rozhodne 
nedávajte blízko kúrenia. Môžete ich 
rosiť. Oneskorenie rezu niekoľkých dní 
po Barbpore sa dá dohnať tým, že na-
rezané vetvičky celé ponoríte približne 
na pol dňa do vody s teplotou okolo tri-
dsaťpäť stupňov. Dbajte na to, aby voda 
nevychladla.

Je tu víkend „barboriek“

» red
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Duklianska  1377, 085 01 Bardejov
tel.: 054/ 739 13 97  - 0918 786 933 
e-mail: vodoterm@vodoterm.sk

Inštalačné centrum

Kúpeľňové štúdio

Kuchynské štúdio

6
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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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KAMENÁRSTVO Mníchovský
potok
Mníchovský
potok
Mníchovský
potok

• kuchynské dosky 
• okenné parapety
• kúpeľne
• krbové dosky
• barové pulty
• schody
•• podlahy
• terasy

6
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VÝROBA 
A 

PREDAJ 
BRIKIET

mix dub, buk,
 smrek balené 

v 30 kg 
vreciach

30 Kg - 5 € 
Tona - 165 €

PRI ODBERE 
PLNÉHO AUTA 

MOŽNÝ DOVOZ.

0948 734 268

61
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6 0948 016 648

max. 10 metrov

za najlepšie ceny

MONTÁŽNA
PLOŠINA
prenájom +
výškové práce

m
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. 1
5 

m
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v
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ODŤAHOVÁ A PREPRAVNÁ SLUŽBA
S HYDRAULICKOU RUKOU DO 5T

PREDÁM ODSTAVČATÁ
0918 943 784 85

_0
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bardejovsko - svidnicko - stropkovsko
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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U nás si nemusíte 
vyberať medzi

čerstvosťou, 
kvalitou a cenou.

od pondelka 6. 12.

Encián
• rôzne druhy 

069

-46%

(100 g = 0,63)

110 g110 g

1.29

339

-24%

(1 kg = 1,47)

2,3 kg balenie2,3 kg balenie

4.49

Mandarínky
• v debničke

Kuracie stehná
• bez kosti a kože

399

-16%
cena za 1 kgcena za 1 kg

4.79

Bravčová 
krkovička
• bez kosti, v celku

249

3 kg

(1 kg = 1,19/PP)

Kyslá kapusta   
• vo vedierku

189

-29%
1 000 g1 000 g

2.69

Pirohy  
• so zemiakovo-bryndzovou náplňou

299

-34%

(100 g = 1,92/
1,78/PP)

3 x 80 g = 240 g3 x 80 g = 240 g

4.59*

Tuniak  
• rôzne druhy 

099

-33%

(100 g = 0,50)

200 g200 g

1.49

Šunka štandard

Kuracie stehnáKuracie stehná

249

-49%
cena za 1 kgcena za 1 kg

4.89

2,3 kg

Ponuka tovaru platí od 6. 12. do 12. 12. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tlači vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve. Ponuka tovaru platí od 6. 12. do 12. 12. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tlači vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve.

* Odporúčaná bežná maloobchodná predajná cena výrobcu.* Odporúčaná bežná maloobchodná predajná cena výrobcu.
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Pepsi/
Pepsi Max/
Mirinda/7 UP 

Lavazza 
Caffè Crema
• rôzne druhy 

999

Supercena
1 kg

229

-30%

(1 kg = 5,73)

400 g400 g

3.29

Ementál
• blok

Tvaroh 
hrudkovitý   
• jemný

069

-30%

(1 kg = 2,76)

250 g250 g

0.99

169

Supercena

(1 kg = 3,38)

500 g

Maslové cesto    
• rôzne druhy

099

-28%

(1 kg = 2,48)

400 g400 g

1.39

Závin   
• rôzne druhy 

119

Supercena

(100 g = 2,64)

45 g

Čaj  
• rôzne druhy 

499

7 x 0,5 l

(1 l = 1,43)

3,5 l

Zlatý 
Bažant ‘73     
• svetlý ležiak
• + záloha 

za fľaše 0,91 €

079

-55%

(1 l = 0,32)

2,5 l2,5 l

1.79*

60 % podiel 
náplne 

+ darček
pohár

... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 6. 12. do 12. 12. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tlači vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve. Ponuka tovaru platí od 6. 12. do 12. 12. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tlači vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve.

od pondelka
6. decembra

* Odporúčaná bežná maloobchodná predajná cena výrobcu.* Odporúčaná bežná maloobchodná predajná cena výrobcu.
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Pepsi/
Pepsi Max/
Mirinda/7 UP 

Lavazza 
Caffè Crema
• rôzne druhy 

999

Supercena
1 kg

229

-30%

(1 kg = 5,73)

400 g400 g

3.29

Ementál
• blok

Tvaroh 
hrudkovitý   
• jemný

069

-30%

(1 kg = 2,76)

250 g250 g

0.99

169

Supercena

(1 kg = 3,38)

500 g

Maslové cesto    
• rôzne druhy

099

-28%

(1 kg = 2,48)

400 g400 g

1.39

Závin   
• rôzne druhy 

119

Supercena

(100 g = 2,64)

45 g

Čaj  
• rôzne druhy 

499

7 x 0,5 l

(1 l = 1,43)

3,5 l

Zlatý 
Bažant ‘73     
• svetlý ležiak
• + záloha 

za fľaše 0,91 €

079

-55%

(1 l = 0,32)

2,5 l2,5 l

1.79*

60 % podiel 
náplne 

+ darček
pohár

... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 6. 12. do 12. 12. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tlači vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve. Ponuka tovaru platí od 6. 12. do 12. 12. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tlači vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve.

od pondelka
6. decembra

* Odporúčaná bežná maloobchodná predajná cena výrobcu.* Odporúčaná bežná maloobchodná predajná cena výrobcu.
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29,90 €29,90 €

ZBIERKA HRAČIEK, OBLEČENIA 
A DETSKÝCH POTRIEB SA KVÔLI OPATRENIAM USKUTOČNÍ

PROSTREDNÍCTVOM ZBERU
PO TELEFONICKOM DOHOVORE, 

OD 30.11 DO 22.12.2021 
VIAC INFO NA TEL. 0948 016 648 

VEČER ŽELANÍ
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Pomôžme babätkám a deťom z okresu
Bardejov, ktorých rodičia sa ocitli v ťažkej

životnej situácii 
Prinášame harmonogram verej-
ných liturgických slávení pápeža 
Františka počas Vianočného obdo-
bia 2021-2022. Zverejnil ho majster 
pápežských liturgických slávení 
Mons. Diego Ravelli.

Tohtoročný Štedrý deň v piatok 
24. decembra bude Svätý Otec sláviť 
Eucharistiu vo Svätej noci v Bazilike 
sv. Petra už o 19.30, čiže o rovnakej ho-
dine ako minulý rok. Nasledujúci deň, 
na Slávnosť Narodenia Pána, v sobotu 
25. decembra, pápež udelí požehnanie 
Urbi et orbi (Mestu a svetu) na poludnie 
z loggie Vatikánskej baziliky.

Poďakovanie za rok 2021 v posled-
ný deň kalendárneho roka, v piatok 
31. decembra, bude Svätý Otec sláviť 
o 17.00 v Bazilike sv. Petra, spolu s 
prvými vešperami zo Slávnosti Panny 
Márie Bohorodičky a chválospevom Te 
Deum. V sobotu 1. januára, prvý deň 
roka 2022, ktorý bude zároveň 55. sve-
tovým dňom pokoja, bude pápež Fran-
tišek predsedať Eucharistii o 10. hodine 
v Bazilike sv. Petra. O rovnakej hodine 
bude na tom istom mieste Svätý Otec 
sláviť vo štvrtok 6. januára Slávnosť 
Zjavenia Pána (Troch kráľov - Epifánia).

V nasledujúcu nedeľu 9. januára 
na Slávnosť Pánovho krstu Svätý Otec 
udelí krst niekoľkým deťom pri svätej 
omši, ktorú bude sláviť v Sixtínskej 
kaplnke o 9.30.

Z dôvodu prevencie šírenia infek-

cie sa ani tento rok v Advente nebude 
konať tradičná verejná modlitba Svä-
tého Otca na Španielskom námestí pri 
príležitosti slávnosti Nepoškvrneného 
počatia Panny Márie 8. decembra. 

Konferencia biskupov Slovenska-
začala počas adventného obdobia so 
zasielaním myšlienok v rámci projektu 
Advent s KBS. Trvať bude do 24. decem-
bra. Informuje o tom Tlačová kancelá-
ria KBS na svojom webe. Cieľom projek-
tu je podľa KBS pomôcť všetkým, ktorí 
prejavia záujem, duchovne sa pripraviť 
na Vianoce. Tí, ktorí nemajú prístup na 
internet, môžu projekt podporiť svojou 
modlitbou, pôstom alebo inými skut-
kami milosrdnej lásky. Zaregistrovať sa 
dá na stránke zamyslenia.kbs.sk. Stačí 
uviesť meno a e-mail. Vďaka registrácii 
získa každý prihlásený bezplatne kaž-
dý deň do svojho e-mailu myšlienku. 

Veriacim k sviatkom

» red
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Poliklinika

Liečba VITAMÍNOM C

Bližšie info na tel. č.: 054/ 477 72 01 mobil: 0905 545 812

poliklinikaremediumsro.sk

Vitamín C, poznáme ho tiež pod názvom kyselina 
askorbová, má na zdravie človeka významný vplyv. Je 
silný antioxidant – vychytáva v tele škodlivé voľné 
radikály. Ľudský organizmus nie je schopný si sám 
tvoriť vitamín C, a preto je závislý od jeho vonkajšieho 
príjmu.

Má dôležitú úlohu pri prevencii mnohých ochorení. Podporuje 
imunitný systém, asistuje pri tvorbe kolagénu a kĺbového mazu, 
metabolizovaní tukov, vstrebávaní železa. Významnú úlo-
hu zohráva aj pri hojení rán, liečbe a prevencii vzniku zápalov. hu zohráva aj pri hojení rán, liečbe a prevencii vzniku zápalov. 
Znižuje cholesterol, priaznivo pôsobí pri vysokom tlaku, 
stabilizuje mozgové funkcie a psychiku, vychytáva v tele voľné 
radikály, ktoré sa spolupodieľajú na tvorbe onkologických 
ochorení.

85
_0

9
4

4

ZDRAVIE, AUTO-MOTOBARDEJOVSKO 15

TIP na výlet

Zemplínska Šírava 
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KUNDREX S T A V E B N I N Y
OTVORENÉ AJ SOBOTY 8:00 - 11:00  

KAZETOVÝ SYSTÉM

Kacvinského 1238/14
08501, Bardejov

1 0 9 1 0  4 57  0 7 0
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+príslušenstvo

REGÁL NA 8 
PNEUMATÍK 

8 X 235 (R8P)

NÁSTENNÝ
DRŽIAK NA

4 PNEUMATIKY
4 X 235 (D4P)

REGÁL DREVENÝ
B-17 150X80X28

4 POLICE-
BOROVICA

REGÁL NA
DREVO 

KOVOVÝ SDK2

POPOLNICA
ODPADOVÁ

NÁDOBA
EUROPLAST

120L - ČIERNA

29€ 55€

46,90€
29,90€ 21,26€
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R A S L A V I C E
POD KAŠTIEĽOM 659/29
0907 589 691 | 0905 865 233

SKLENÁRSTVO

samah@samah.sk
Sklenárstvo SAMAH -
Andrej Sabol
  

•SPRCHOVACIE KÚTY NA MIERU

•GRAFOSKLO NA KUCH. LINKY

•KOZUBOVÉ SKLÁ

•SKLENENÉ STRIEŽKY

•SKLENENÉ DVERE
85

_0
55

3

www.samah.sk
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Výmena stúpačkových rozvodov vody,
plynu a kanalizácie v bytových domoch

Profesionálny prístup, odborná a rýchla montáž za
najlepšie ceny !

Prvotriedne materiály so zárukou až 10 rokov !

Viac ako 15 - ročné skúsenosti !

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

SAMOSPRAVY, FARMÁRI / INZERCIA Najčítanejšie regionálne noviny
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Samosprávne kraje žiadajú vyššiu 
alokáciu z nových eurofondov, na-
miesto 1,5 miliardy eur chcú aspoň 
dvojnásobok. Informovalo o tom 
združenie SK8. Predsedovia krajov 
budú presadzovať aj zefektívne-
nie rozhodovania o využití nových 
eurofondov na roky 2021 - 2027 cez 
rady partnerstiev.

„Kraje sú pripravené implemento-
vať oveľa viac zdrojov, ako im v pred-
bežnom návrhu alokovalo Ministerstvo 
investícií, regionálneho rozvoja a infor-
matizácie SR,“ spomenulo združenie a 
doplnilo, že s týmto cieľom vzniklo osem 
rád partnerstiev, ktoré združujú sociál-
no-ekonomických partnerov s najlepším 
prehľadom o potrebách regiónov.

Celý proces vytvárania týchto 
partnerstiev bol podľa predsedu Pre-
šovského kraja Milana Majerského kon-
zultovaný s predstaviteľmi MIRRI. „Mi-
nisterstvo však po jeden a pol roku, už 
počas bežiaceho nového programového 
obdobia, prináša nový vzor štatútu, kto-
rý vo veľkej miere ovplyvňuje chod už 
existujúcich a fungujúcich rád partner-
stiev pri samosprávnych krajoch. Voči 
takémuto neprofesionálnemu prístupu 
sme sa ohradili,“ povedal Majerský.

Z európskych zdrojov chcú kraje 
spolufinancovať napríklad aj plánova-
nie a budovanie siete cyklodopravných 

trás. SK8 však poukazuje na zložitosť 
administratívneho procesu na získanie 
súhlasu s využitím pozemkov vo vlast-
níctve štátu a prevažne v správe Sloven-
ského vodohospodárskeho podniku 
patriaceho pod Ministerstvo životného 
prostredia (MŽP) SR. „Ide napríklad o 
Vážsku cyklomagistrálu, ktorá prechá-
dza cez Žilinský, Trenčiansky, Trnav-
ský a Nitriansky kraj. Pre samosprávne 
kraje je dôležité zjednodušenie procesu 
prenájmu týchto pozemkov za primera-
ných podmienok, keďže musia dokla-
dovať majetkovoprávny vzťah k nim v 
žiadosti o spolufinancovanie projektov 
z európskych zdrojov,“ vysvetlilo zdru-
ženie krajov.

Predseda SK8 a Trnavského samo-
správneho kraja Jozef Viskupič pou-
kázal aj na dôležitosť iných budúcich 
európskych zdrojov. Napríklad na fond 
obnovy. „Samosprávne kraje chcú 
aktívne participovať na realizácii jed-
notlivých reforiem a investícií v regió-
noch.“ okomentoval Viskupič.

Kraje žiadajú z eurofondov viac, 
ako im určuje vláda

» red

Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR,  Štátna vete-
rinárna a potravinová správa SR a 
zástupcovia chovateľov ošípaných, 
spracovateľov bravčového mäsa a 
zástupcovia obchodu budú spoloč-
ne postupovať a vymieňať si infor-
mácie s cieľom zintenzívniť boj proti 
šíreniu afrického moru ošípaných. 

V memorande o spolupráci signa-
tári deklarovali, že budú navzájom ko-
ordinovať svoje kroky tak, aby nebola 
ohrozená hospodárska súťaž. ,,Toto 
memorandum je dôkazom dobrej vôle 
a ochoty všetkých zúčastnených po-
skytovať promptné, správne a transpa-
rentné informácie, ktoré nám pomôžu 
efektívnejšie ochrániť chovy ošípaných 
pred africkým morom,“ uviedol minis-
ter pôdohospodárstva  a rozvoja vidie-
ka SR Samuel Vlčan po podpise Me-
moranda o spolupráci v rámci krízovej 
situácie v súvislosti s africkým morom 
ošípaných. Signatári memoranda majú 
zároveň zabezpečiť, aby ich členovia, 
koordinované spoločnosti a organizá-
cie spolupracovali v maximálne mož-
nej miere pri opatreniach a krokoch 
na zastavenie šírenia AMO. Spoločne 
majú ochrániť chovy ošípaných a spra-
covateľských prevádzok mäsa pred za-
vlečením nákazy. Ďalej majú zabezpe-
čiť kontrolu zdravotného stavu živých 

zvierat a mäsa pred uvedením na trh zo 
zasiahnutých zón a uvedenie zdravého 
mäsa a mäsových výrobkov zo zvierat 
pochádzajúcich z postihnutých oblastí 
na trh. Okrem MPRV SR a ŠVPS SR me-
morandum podpísali Zväz chovateľov 
ošípaných na Slovensku, Slovenská 
asociácia chovateľov ošípaných, Slo-
venský zväz spracovateľov mäsa, Zväz 
obchodu Slovenskej republiky a Slo-
venská aliancia moderného obchodu.

Africký mor ošípaných je vírusová, 
vysoko nákazlivá infekcia domácich 
ošípaných a diviakov, ktorá sa  na ľudí 
neprenáša. Infekcia má rýchly priebeh, 
prejavuje sa vysokými horúčkami, 
apatiou, slabosťou, hnačkami, pneu-
móniou, krvácaním. Úmrtnosť zvierat 
sa pohybuje od 85 do 100 percent. Liek 
na africký mor ošípaných neexistuje.

Memorandum o spolupráci v boji 
proti africkému moru ošípaných

» red
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Hospic Matky Terezy, ktorý je v správe 
Arcidiecéznej charity Košice, sprevádza 
umierajúcich už 18 rokov. Prvý slovenský hospic 
je miestom na dôstojné prežitie posledných 
chvíľ nevyliečiteľne chorých ľudí. Podobne 
ako iné zdravotnícke zariadenia, ani hospic 
sa nevyhol pandémii COVID-19. Dopad to má aj 
na financovanie. Len vďaka podpore darcov 
dokážu v hospici poskytnúť službu tým, ktorí ju 
potrebujú.

„Z ruiny bývalej základnej školy sme po 
náročnej príprave, no s veľkým zanietením, 
vybudovali prvý hospic na Slovensku. Spomínam 
si na začiatky, keď prví pacienti prichádzali do 
hospicu so svojou vlastnou posteľou,“ spomína 
na rozbeh dovtedy unikátneho projektu, jeden z 
jeho zakladateľov, Jozef Krejči. Dnes je v hospici 

pacientom a pochvaľuje si profesionálny, ľudský 
aj duchovný prístup, na ktorý 
vždy upozorňoval ako vedúci.

Odbornosť a ľudskosť
Bardejovský hospic dbá o 

to, aby dôstojnosť človeka bola 
zabezpečená aj na sklonku 
života. Prostredníctvom 
profesionálnej hospicovej 
starostlivosti zabezpečuje 
nielen kvalitnú zdravotnú starostlivosť, ale aj 
odbornú opatrovateľskú starostlivosť. „Hospic 
poskytuje komplexnú starostlivosť – zdravotnú, 
sociálnu a aj duševnú. Každý deň sa pacientom 
venuje nielen ošetrujúci a opatrovateľský 
personál, ale aj sociálni pracovníci, ktorí okrem 
zdravotného stavu poznajú aj ich rodinné 
pomery ,“ MUDr. Juraj Holtman, vedúci lekár 
Hospicu Matky Terezy.

Ľudia pri zomieraní hľadajú vnútorný pokoj
Pridanou hodnotou starostlivosti o chorých 

v hospici je duchovný aspekt. Spolupráca s 
miestnymi kňazmi a ich starostlivosť vyplýva zo 
samotného poslaniu hospicu, a to sprevádzanie 
zomierajúcich. Človek na prahu života hľadá 
vnútorný pokoj, odpustenie, vyrovnanie. Úloha 

kňaza je vyprevádzať pacientov cez sviatostný 
spôsob. „Pri návšteve 
ľudí na lôžku, ktorí 
už zomierajú, som 
konfrontovaný s faktom, 
že aj ja raz budem 
zomierať. Preto je 
dôležité o tejto téme 
rozprávať a tému 
paliatívnej starostlivosť 
otvárať,“ Vdp. Marek 

Kreheľ, dekan – farár Rímskokatolíckej farnosti 
sv. Egídia v Bardejove.

Hospic funguje aj vďaka darcom
Náročná práca v hospici si vyžaduje nielen 

profesionálny multidisciplinárny personál, ale 
aj finančné zázemie. „Hospicovej a paliatívnej 
starostlivosti sa na Slovensku nevenuje až taká 
spoločenská pozornosť a podpora. Finančné 
prostriedky zo zdravotných poisťovní neodkážu 
pokryť všetky náklady, ktoré sú so starostlivosťou 
o umierajúcich spojené. Pandémia tento stav
ešte prehĺbila. Aj náš hospic funguje iba vďaka
podpore darcov a finančných zbierok. Jednou
z nich je aktuálne prebiehajúca zbierka na
charitu,“ vysvetľuje Cyril Korpesio, riaditeľ
Arcidiecéznej charity Košice.

Hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi: 
UMIERAJÚCICH SPREVÁDZAME UŽ 18 ROKOV AJ VĎAKA DARCOM

Hospicovej a paliatívnej starostlivosti 
sa na Slovensku nevenuje až taká 
spoločenská pozornosť a podpora. 

Aj náš hospic funguje iba vďaka 
podpore darcov a finančných zbierok. 

Jednou z nich je aktuálne prebiehajúca 
zbierka na charitu.

Ďakujeme za vašu štedrosť. IBAN: SK18 1100 0000 0029 4411 6341, variabilný symbol 121

Zbierka na Charitu: PRÍLEŽITOSŤ POMÁHAŤ
Krehkosť ľudského života, telesného i duševného zdravia a medziľudských 
vzťahov si denne uvedomujeme v službách Charity. Osamelí seniori, chorí 
bez odbornej starostlivosti, ľudia bez vlastného domova, deti a mladí so 
znevýhodnením a aj tí, ktorí sa náhle ocitli v nepriazni života. Pomáhajte im 
spoločne s nami. Podporte charitné dielo v pravidelnej Zbierke na Charitu, 
aby sme aj naďalej dokázali pomáhať tým, ktorí klopú na dvere Arcidiecéznej 
charity Košice pôsobiacej v rámci Prešovského a Košického kraja.

Spoznajte našu ročnú prácu v prospech najslabších:

63 sociálnych a 
zdravotníckych služieb

6 000 prijímateľov 
a pacientov

1 1000 obdarovaných 
rodín i jednotlivcov 

34 stredísk v 16 
mestách a obciach

460 zamestnancov 
a 150 dobrovoľníkov

www.charita-ke.sk

AGENTÚRA DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI (ADOS)
Ste ťažko imobilný pacient? Ste po úraze, operácii alebo cievnych mozgových 
príhodách? Ste chronicky chorý alebo onkologický pacient? Prekonali ste COVID-19?
Obráťte sa na našu službu ADOS a jej sestry, ktoré pomáhajú pacientom aj ich 
rodinám pri odbornej starostlivosti o chorého, vykonávajú činnosti podporujúce 
zdravie a prispievajú k prevencii pred jeho zhoršením. Služba je bezplatná a je 
plne hradená z verejného zdravotného poistenia. 

www.charita-ke.sk     0911 680 018      ados.bardejov@charita-ke.sk
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■ Prednedávnom ste navštívili Čiernu Horu, 
kde vás počas jedného dňa prijal prezident, 
predseda parlamentu, premiér a vystúpili 
ste v čiernohorskom parlamente. Podobné 
návštevy robíte aj v Srbsku. Čo je vašou úlo-
hou na Balkáne?

V Čiernej Hore som predsedom delegácie 
Európskeho parlamentu a v Srbsku stálym 
spravodajcom Európskeho parlamentu. Zjed-
nodušene - europoslanci ma poverili, aby som 
ich zastupoval v procese vstupu týchto krajín 
do EÚ. Podobne ako u nás v deväťdesiatych 
rokoch, vstup do EÚ je pre Srbov a Čiernohorcov 
strategickou otázkou. Ak ju zvládnu, zlepší sa 
kvalita života pre ľudí v týchto krajinách. Keďže 
som v Podgorici či v Belehrade tvárou európskej 
politiky, miestne médiá moje návštevy ostro 
sledujú.

■ Bude aj pre Slovensko výhodné, ak sa EÚ 
rozšíri?

Rozhodne áno. Život v Európskej únii je 
životom v mieri, pretože tesná spolupráca krajín 
a spoločné európske hodnoty pomáhajú tlmiť 
konflikty. Dôsledky vojen na západnom Balkáne 
v deväťdesiatych rokoch sme cítili aj na Sloven-
sku. Niektorí ľudia, ktorí utekali pred vojnou z 
bývalej Juhoslávie, zostali žiť aj u nás. Balkán je 
etnicky, politicky a nábožensky pestrý. Verím, že 
práve členstvo v EÚ bude najlepšou prevenciou 
pred ďalšími horúcimi stretmi v regióne. Pomôže 
to aj našim podnikateľom - otvoria sa im naplno 
nové európske trhy, zlepší sa tamojšia in-
fraštruktúra. A aj ľudia by mohli jednoduchšie 
a rýchlejšie cestovať napríklad na dovolenku do 
Čiernej Hory.

■  Strednú školu a vysokú školu ste absol-
vovali v USA a neskôr ste vyštudovali európ-
sku politiku na Oxforde. Prečo ste sa vrátili 
na Slovensko?

  Po konci Mečiarovej éry prišla nádej na zmenu, 
ktorá mohla Slovensko posunúť na západ.          
Chcel som byť pritom a na jeseň 1999 som sa 

vrátil po ôsmich rokoch domov. Začal som sa 
venovať európskej politike ako výskumník, 
organizoval som verejné podujatia a diskusie          
o potrebe vstupu do Európskej únie. Postupne 
som sa usadil doma na Slovensku, založil si 
rodinu, dokončil som si v Bratislave doktorát             
a začal som učiť na vysokej škole.

■ Dlho ste učili európsku politiku na Kate-
dre politológie v Bratislave. Plánujete sa k 
tomuto povolaniu raz vrátiť?

Pedagogická a vedecká práca ma roky napĺňa-
li, dnes však žijem naplno prácou europoslanca 
a sústredím sa na to, aby som podal čo najlepší 
výkon. Často stretávam študentov, ktorých som 
učil a teším sa z toho, že sú úspešní profesionáli, 
ktorí dnes pôsobia aj v médiách či vo verejnom 
živote. Uvidím, čo život prinesie o pár rokov.

■ Do Bruselu ste sa nepresťahovali a už ste 
pomaly v polovici vášho mandátu. Ako zvlá-
date dochádzanie?

 Aj keď je náročné každý týždeň pendlovať 
za rodinou, nesťažujem sa, žije tak množstvo 
slovenských rodín a keď som doma, snažím sa 
naplno venovať aj rodine a domácim prácam. 
Výhodou je aj to, že nestrácam kontakt s dianím 
na Slovensku a môžem vnímať náladu medzi 
ľuďmi. Nechcem odísť zo Slovenska, moja žena 
tu má prácu a deti majú doma svoje zázemie.

■ Čo vám doma ide najlepšie?

 Robím, čo treba, aby sme spolu dobre fungova-
li. Rád cez víkendy celej rodine navarím a zatiaľ 
nám doma všetkým chutí. Baví ma, keď pripravu-
jeme jedlo so synom a dcérkou. 

■ Čo je vašou špecialitou, ktorú by ste na-
varili, keby ste boli pozvaný do televíznej 
relácie o varení?

Mám rád jednoduché a chutné veci. Pripravil 
by som vegetariánske francúzske zemiaky, na 
ktoré sa moje deti vždy tešia. Stačí mať kvalitné 
zemiaky, kyslú smotanu, šľahačku, vajíčka, tro-
chu olivového oleja, jenské sklo a na pár dní je 
napečené. V lete by to bol zapečený ratatouille 
z čerstvej sezónnej zeleniny s fetou, ktorý má          
u nás doma tiež veľký úspech. 

■ Zostáva vám nejaký voľný čas? Ak áno, čím 
ho trávite?

Je ho málo, preto sa ho snažím využiť naplno 
športom a v spoločnosti svojich najbližších.       
V pracovných dňoch si chodím v Bruseli zabe-
hať, cez víkendy sa venujem rodine - chodíme 
napríklad na turistiku v okolí Bratislavy alebo 
venčíme švagrovho psíka Fifka. 

■ Kde budete tráviť vianočné sviatky?

Doma so svojimi najbližšími a verím, že 
budeme všetci hlavne zdraví. Zimné prázdniny 
aj tento rok využijeme na spoločnú dovolenku 
vo Vysokých Tatrách, kde obyčajne trávime aj 
časť leta. Cestujem veľa, preto najradšej trávim 
voľné chvíle na Slovensku.

■ Ste známy aj ako fanúšik slovenského vína, 
dokonca na sociálnych sieťach ste zdieľali 
fotografiu, ako sa zúčastňujete jeho výroby.

Každú jeseň sa teším na rodinné prešovanie 
hrozna, s ktorým spoločne s bratom pomáhame 
našim rodičom. Môj dedko bol vinár a aj dnes 
máme v širšej rodine viacerých vinárov. Keď je 
na to vhodná príležitosť, snažím sa v Bruseli aj 
na Balkáne robiť reklamu slovenským vínam, 
pretože mnohé majú výbornú kvalitu. Pandémia 
zasiahla aj našich vinárov, mám však v pláne po 
otvorení europarlamentu pre verejnosť zorga-
nizovať prezentáciu slovenských vín a pomôcť 
ich tak propagovať v Európe.

V Európe rokuje s lídrami, doma rád varí rodine
Vladimír Bilčík (46) je od mája 2019 europoslancom zvoleným za stranu SPOLU. Zaoberá sa ochranou 
právneho štátu, bojom s dezinformáciami a rozšírením EÚ na západný Balkán. Pred vstupom do 
politiky učil na Katedre politológie Univerzity Komenského a viedol výskumný program o európskej 
politike v Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA). Pôsobí v najsilnejšej politickej 
skupine Európskeho parlamentu - Európskej ľudovej strane.

Vladimír Bilčík vystupuje v parlamente Čiernej Hory 
(Foto: Čiernohorský parlament)

Vladimír Bilčík, foto: Boris Németh.

S deťmi na turistike vo Vysokých Tatrách. Foto: Archív VB. 33
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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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Bardejovská Zábava 3820
Bardejov 085 01

0911 925 657 | 0915 925 657

klampplast@gmail.com
www.klamplast.sk

OSB DOSKY

12 mm P+D
15 mm P+D
18 mm P+D
22 mm P+D
25 mm P+D

SKLADOM! Výpredaj Skladových zásob
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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

Príjmeme 
na dlhodobú 
spoluprácu!

ELEKTRIKÁROV 
a 

POMOCNÝCH 
ELEKTRIKÁROV 

do Nemecka.
2500 - 3000 € /mesačne

V prípade záujmu

nás kontaktujte na tel. čísle: 

+421 944 016 775
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PREDAJ A OPRAVA
ŽALÚZIÍ, SIEŤOK

NASTAVENIE OKIEN

www.jarotile.sk

tel.: 0907 624 467
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SALTRA
OBUVNÍCKA FIRMA

so sídlom v Bardejove
vyrábajúca obuv pre export

príjme na TPP

TECHNIKA
z oblasti IT ivana.ivancova@saltra.sk

0918 900 886

Životopisy posielajte na:
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PRÁCA NA RAKÚSKU ZMLUVU. Prijmeme 
SADROKARTÓNISTOV, ŠPACHTLÉROV, nie po-

mocníkov. NJ nie je podmienkou, ubytovanie zabez-
pečené. Bližšie informácie na tel. +43 85
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hľadáme VODIČA
0903 120 468
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môže byť 
aj dôchodca

HĽADÁME ELEKTRIKÁROV

0910 178 904

• nástup po vzájomnej dohode
• hodinová mzda je od 18€/hod.
   (v závisloti od pracovných skúseností)

• Nemecký jazyk nie je povinný
   (zabezpečený tlmočník)

• ubytovanie zabezpečené

na naše projekty v nemecku

85
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P R i J M E M E
• SKLADNÍK (Nemecko)
   (možnosť brigády)
   2300 €/mesačne Brutto
• MÄSIAR (Rakúsko)
   3000 €/mesačne Brutto
• POMOCNÍK (Rakúsko)
   2300 €/mesačne Brutto

Prijmeme STROJNÍKOV, 
a STAVEBNÝCH
ROBOTNÍKOV  
na výstavbu IS  aj absolventov
aj bez praxe 
možnosť pracovať aj ako SZČO 
 Strojník: 7 - 9 EUR/hod. 
Stav. robotník: 6 - 8 EUR/hod

0905 253 465
hreha@zembau.sk
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Prijmeme

MAJSTRA, 
PARŤÁKA
na výstavbu IS 
aj absolventov aj bez praxe  
(vyškolíme Vás ) 
možnosť pracovať ako 
SZČO: 8 - 10 EUR / hod.
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0905 253 465
hreha@zembau.sk

VIDOSA s.r.o.

TRSTENÁ

príjme do TPP na pozíciu

• Mzda 4,34€ + príplatky
• Týždňové turnusy
• Ubytovanie a doprava
   zabezpečená
  (hradené firmou)

  

 

nabor.vidosa@gmail.com 
054 756 26 82   |   0948 876 957   |   0948 443 426 

739€ V HRUBOM
+ odmena za prácu

CIMBAĽÁK s. r. o.
Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov
Hľadá na obsadenie miesta

Náplň práce:
• predaj mäsa a mäsových výrobkov
• práca s registračnou pokladňou
Požiadavky na kandidáta:
• komunikatívnosť
• zodpovedný a tímový prístup k práci
• schopnosť komunikovať
• prax v obore vítaná

PREDAVAČ/PREDAVAČKA

Žiadosť spolu so životopisom zasielajte na: Bližšie info:

super kolektív,
dobrá atmosféra,

práca v covid
období istá.

office@cimbalak.sk 0907 901 328 6
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- ZVÁRAČOV CO2, TIG
- PRACOVNÍKA NA  OBSLUHU  CNC
OHRAŇOVACIEHO LISU

- PROGRAMÁTORA  CNC 
OHRAŇOVACIEHO LISU  TRUMPF 

/ZAŠKOLÍME/
- OBLSUHA CNC LASERA

- obsluha CNC frézy 

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

Viac info: 0904 154 364 85
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▶PRÍJMEME VODIČA◀

0918 405 418

do TAXISLUŽBY
Čiastočný
úväzok

3,58€ / hod.
+ ohodnotenie
podľa skúseností /praxe
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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

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

Osobnostné predpoklady
a zručnosti:
- Znalosť v oblasti účtovníctva
- Samostatnosť, zodpovednosť
   pri plnení úloh

ÚČTOVNÍK/ÚČTOVNÍČKA

Mzda:

v čistom

800€

6
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Príjmeme pracovníka na pozíciu:

ŠOFÉR  B a C
Náplň práce:
• Rozvoz tovaru odberateľom
Požiadavky
na kandidáta:
• Vodičský preukaz skupiny B, B a C
• Prax v odbore min. 3 roky
• Pracovitosť a zodpovednosť
• Karta do digitálneho tachografu
• • Kvalifikačná karta vodiča

Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov

739€ BRUTTO+ úkol do výšky 500€+diéty

CIMBAĽÁK s. r. o.

Žiadosť spolu so životopisom zasielajte na: 

Bližšie info:
office@cimbalak.sk

0908 993 965

Radi vás zaučíme,
pohodová atmosféra  . . .

6
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Ponuka práce 
pre rôzne pozície

RAKÚSKO
NEMECKO
STAVBÁR

2500 - 3000 €/ mesiac.
Nástup ihneď.

Kontaktujte nás na tel. čísle: 

+421 944 016 775
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PSZ HĽADÁ

0905 201 146 85
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MAKOS, a.s.
Prijme do pracovného pomeru:

ÚČTOVNÍČKU
Mzda: 800€
Žiadosť spolu so životopisom a tel.číslom

zasielajte na: makos@makos.sk

1234,5
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+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

Vianočné
ZĽAVY

veľké
znižovanie

cien

od 04. do 19. DECEMBRA

CBDexpert

5% CBD olej

10% CBD olej 20% CBD olej

6% CBD olej 3% CBD olej

www.cbdexpert.sk 

24,00
EUR

36,00
EUR

25,00
EUR 21,00

EUR

50,00
EUR

31,50 €

45,90 €

34,80 € 28,80 €

63,00 €
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CBD: Na čo sa najčastejšie pýtate
Pri každodennej komunikácii ohľa-

dom CBD je našou hlavnou úlohou          
a prioritou zistenie stavu a potrieb kaž-
dého človeka s ktorým komunikujeme. 
Dôvody využitia CBD olejov, výber 
koncentrácie a dávkovania CBD olejov 
je u každého iná, no viaceré otázky sa 
opakujú. Vybrali sme preto také, s kto-
rými sa stretávame najčastejšie.

Ako si mám správne vybrať kon-
centráciu, ak chcem CBD užívať ako 
prevenciu alebo pri problémoch so 
spánkom? 

Na začiatku užívania CBD sa všeobec-
ne odporúča začínať od nižšej dávky, 
ktorú si lepšie nastavíte pri nižšej kon-
centrácii, teda napríklad 5%. Následne 
si zvyšovaním dávky zvýšite aj koncen-
tráciu. Pre mnohých je celkom postaču-
júca 10% koncentrácia, na ktorej si na-
stavia optimálne dávkovanie. Iní však 
uprednostňujú vyššiu koncentráciu, 
teda 20% CBD oleji a na tejto koncen-
trácii si nastavia ideálnu dávku. Okrem 
dávkovania treba pri hľadaní koncentrá-
cie myslieť aj na rýchlosť metabolizmu. 
Každý z nás má metabolizmus trochu 
iný a tak isto rýchlosť samotného me-
tabolizmu urýchľuje alebo naopak spo-
maľuje účinky BIO produktov. Aj preto 
odporúčame začínať od slabšej koncen-
trácie a následne sa zastaviť na tej, pri 
ktorej cítime zlepšenie stavu, respektíve 

očakávané účinky CBD olejov. Vždy je 
potrebné prihliadať aj na zdravotný stav. 
Kým pri preventívnom užívaní je dobré 
začínať od nižšej koncentrácie, v prípa-
de ak sa CBD používa akútne, pre jeho 
protizápalové účinky a úľavu pri bolesti, 
je dobré siahnuť po vyššej koncentrácii 
hneď zo začiatku.

Mávam depresie a chcem si objed-
nať 10% olej. Kedy ho mám užívať? 
Pravidelne alebo podľa potreby?

Akýkoľvek výživový doplnok, vitamín, 
minerál, alebo olej je pre dlhodobý úči-

nok najlepšie užívať pravidelne, ideálne 
v tú istú hodinu každý deň až kým sa ne-
dostavia prvé účinky. Keď sa stav zlepší, 
je potrebné udržať stabilizačnú fázu as-
poň jeden mesiac. Až následne je možné 
s postupne znižovať koncentráciu, resp. 
dávku CBD. Iba postupným a pomalým 
znižovaním dávky a koncentrácie predí-
dete neželanému „jojo“ efektu a zlepše-
ný zdravotný stav bude pretrvávať aj po 
úplnom vysadení.

Môžem užívať CBD súbežne s liekmi 
proti bolesti?

Do dnešnej doby sa nepotvrdili kon-
traindikácie CBD olejov s inými liekmi. 
Samozrejme pri akomkoľvek pravidel-
nom užívaní liekov, nielen proti bolesti 
je vhodné poradiť sa o užívaní CBD s 
lekárom. Možné však je aj to, že pri dlh-
šom užívaní Vám pozitívne účinky CBD 
umožnia znížiť dávky alebo celkom vy-
sadiť niektoré klasické lieky. Aj v takom-
to prípade však akúkoľvek zmenu treba 
konzultovať s lekárom, ktorý Vám dané 
lieky predpísal.

Veríme, že Vám naše odpovede pomohli 
zistiť ako pristupovať k CBD. Pokiaľ máte 
ďalšie nezodpovedané otázky, neváhajte 
sa na nás obrátiť a radi Vám zodpovieme 
všetky nejasnosti na e-mailovej adrese: 
mrenova@regionpress.sk alebo na tel. 
čísle 0904 552 345              » red.

Foto: Canva
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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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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU
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