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Mail: bramicars@gmail.com
0911 811 822

 

Ponúkame vám odkúpenie Vášho vozidla za férove ceny.
Prídeme aj priamo k vám a vyplatíme vám 

peniaze ihneď na mieste.
- preberáme zodpovednosť  za technický stav vozidla 

- vybavíme za vás všetky formality - prepis 
a zrušenie poistky

****predajte svoje auto rýchlo, pohodlne bez starostí a bez rizika***
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KÚPIME VAŠE AUTO
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POZEMOK
NA

PRENÁJOM

Chete si niečo uskladniť

10 árový

BARDEJOV

Prenajmem vám
dlhodobo alebo

krátkodobo

0905 534 372

pozemok v meste
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PREDÁM ODSTAVČATÁ
0918 943 784 85
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MASÁŽE
RELAX

0915 157 647
Veterná 3719, Bardejov

DARČEKOVÉ POUKAZY
KINEZIOTEJPING

• • •

www.masaze-relax.net 6
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Ďakujeme Vám

 www.armyvypredaj.sk
shopARMY

Bardejov

DO NOVÉHO ROKA
s triezvou hlavou

info@sweetdrinks.eu
Kompletnú ponuku
Vám vieme zaslať 
na email

0951 687 400
• • •

www.sweetdrinks.eu
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PREČISTENIE
A OPRAVY PC

Preinštalovanie
Win7 na Win10

Aj u Vás
 doma

0903 539 712
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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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Ako pedagóg mám sociálne cítenie. 
Humanizmus mi je blízky aj v bež-
nom živote, keďže ľudia sú odkázaní 
na život v spoločnosti. Snažím sa s 
nimi vychádzať. Vzťahy si uvedo-
mujeme najmä v týchto adventných 
dňoch. Bolo by však dobré, aby to tr-
valo po celý rok. 

V tomto čase mi napadlo napísať 
článok o deťoch. Tento raz nie o žiakoch, 
ale o deťoch v domovoch, ktoré túžia po 
rodine. Aj keď sa dnes o ne starajú pro-
fesionálni rodičia, predsa len nejde o 
pevné zázemie, ktoré deti v rôznom veku 
potrebujú.

Keďže sa viem vcítiť do opustených 
alebo nechcených detí, dlhé roky som 
bol presvedčený, že si nejaké osvojím. 
Keď som si vybudoval zázemie, pustil 
som sa do tohto procesu. A s neoceni-
teľnou  pomocou Úsmevu ako dar sa mi 
podarilo osvojiť si desaťročného chlapca. 
Chlapca, ktorý túžil po tom, aby mohol 
niekoho volať „tato“. Tak ma spontánne 
volal už po pár dňoch vzájomného spo-
znávania. Tento môj čin mi zmenil život 
a bol najlepšou voľbou, akú som kedy 
spravil. Denne cítim jeho lásku a radosť, 
že je u mňa. Dnes si neuvedomujem, že to 
nie je môj biologický syn. A neuvedomu-
je si to ani moja rodina a okolie. Dokonca 
nám hovoria, že sa na seba podobáme. 
Vďaka nemu som objavil skryté krásy ži-
vota, úlohy rodiča, spoznali sme nových 
ľudí a na cestách po Slovensku zažívame 

dobrodružstvá. Pomáha mi v domác-
nosti, dá sa naňho spoľahnúť. Dnes má 
13 rokov, čo trošku pociťujem, nerád sa 
učí, no napriek tomu je naša malá rodi-
na funkčná. Verím, že Marco zabudol na 
svoj osud a prijal lepší a plný istoty. 

Pri jeho výchove mi pomáhajú moje 
pedagogické skúsenosti. Bez nich by 
som prešľapoval. Pomohlo mi aj, ako ma 
vychovávali naši. Ako rodič si držím nad-
hľad, humor, nerobím z komára somára. 
Stane sa, že zvýšim hlas. Ale komuniku-
jeme. Hlavne nebrať problémy, ktoré deti 
prirodzene vytvárajú, ako urážku našej 
autority a dôvod na hromženie. Ale to je 
už iná téma. 

O svojej skúsenosti som sa rozhodol 
napísať, aby som vás motivoval osvojiť 
si dieťa, ktoré túži... Ak ste zdravý, za-
bezpečený, psychologicky vyrovnaný a 
s miestom na lásku, proces osvojenia sa 
dá s pokojom a trpezlivo prekonať. Môj 
apel však je, aby ste dali šancu aj starším 
deťom. Už desaťročné sa považujú za 
„staré“ a zbytočne čakajú na rodičovskú 
náruč. Je ich príliš veľa. Áno, bábätko sa 
dá formovať. No v staršom dieťati máte 
„parťáka“, s ktorým môžete komuniko-
vať, a tak ho meniť. Ak by ste sa rozhodli 
podstúpiť tento proces, rád vám pora-
dím: janpapuga@gmail.com.

Dajte rodinu opusteným deťom. Nie 
iba na Vianoce, ale po celý rok u vás.

Dajte rodinu opusteným deťom

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg

TIP na výlet

ULIČ

TIP na výlet

Oborín
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24 hod.
DENNE
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Krásne vianočné sviatky
plné šťastia a pohody

praje

... a veľa úspechov v roku 2022

Železiarstvo Unikov

       Milí Bardejovčania. Blížia sa naj-
krajšie sviatky v roku, na ktoré sa tešia 
nielen najmenší spomedzi nás. Či sme 
veriaci, alebo nie, vianočná výzdoba, 
stromček, rozprávky, ktoré sme už vi-
deli stokrát, staré filmy, detská radosť, 
hravosť, naivita a najmä očakávanie, 
zasiahne každého z nás. Vôňa ihličia, 
vianočnej kapustnice, oplátok s me-
dom, bobkákov, či vianočného kapra 
sú pre nás symbolom domova a Vianoc. 
V ideálnom prípade so zasneženými 
strechami a ulicami za našimi oknami. 
Napriek predvianočným tlačeniciam 
pred regálmi so zľavami, frontách pred 
pokladňami, či stresu, kedy stihneme 
nakúpiť všetky darčeky. Pred sviatkami 
sa ponáhľame, nakupujeme, varíme, 
pečieme, upratujeme, zdobíme naše 
domácnosti, naše byty a domy. Hrnú sa 
na nás letáky, reklamy, slogany, čo všet-
ko musíme mať, aby sme mali také Via-
noce, ako nám sľubujú vysmiate tváre 
z každého billboardu, či predvianočnej 
akcie. Niekedy mám pocit, že zabúda-
me na to, že podstatná je myšlienka 
Vianoc, nie cenovka. Ani množstvo dar-
čekov, či dokonale poprataný domov. 
Vianoce sú najmä o tom, dať najavo, že 
nám záleží byť s našimi najbližšími. Pri-
chádzajú často z diaľok, aby strávili čas 
s nami, so svojimi rodinami, priateľmi, 

aby boli v spoločnosti blízkych ľudí. Tá 
chvíľka im stojí za to. Prajem vám všet-
kým veľa lásky, a porozumenia Barde-
jovčania. Aby ste vždy cítili, že niekomu 
stojíte za veľa. Za jeho čas, štedrosť, aby 
ste vždy mali úsmev na tvári pre iných, 
dobrú náladu a pozornosť voči druhým. 
A vážme si čo máme a nesnažme sa 
hnať za tým, čo možno majú druhý. Ne-
zabúdajme, Kristus prišiel vykúpiť naše 
duše, nie obchody. Daroval nám seba, 
z lásky a nezištne. Nech sme aj my da-
rom, pre našich najbližších, nielen cez 
tieto Vianoce.
 Ing. Arch. MILOSLAV OLEJÁR

KAŽDÝ Z NÁS MÔŽE OBDAROVAŤ 
NAJBLIŽŠÍCH TÝM NAJVZÁCNEJŠÍM

85
_0
95
2

J.N.J PROJEKT, s.r.o.

Prajeme Vám

ŠTRK
PIESOK
KAMENIVO
areál SNAHA

Ďakujeme za spoluprácu.

Stred zimy bol odjakživa obdobím 
osláv. Koniec decembra bol naj-
vhodnejším dátumom na oslavy 
prakticky v celej Európe, pretože 
väčšina dobytka bola porážaná prá-
ve v zimnom období, kedy sa ľudia 
nemuseli obávať, že by sa im mäso 
pokazilo. 

Navyše, v tomto období vyfermen-
tovala väčšina alkoholických nápojov, 
ktoré si ľudia počas roka vyrábali, tak-
že sa pilo a veselilo. To znamená, že už 
stovky rokov pred príchodom Ježiša na 
svet oslavovali Európania svetlo a na-
rodenie v najtemnejších dňoch zimy, v 
období zimného slnovratu, keď už mali 
najkratšie dni a najdlhšie noci za sebou 
a spoločne sa tešili na predlžovanie dní 
a životodarné slnečné lúče.

V prvých rokoch kresťanstva sa 
narodenie Ježiša vôbec neoslavovalo a 
hlavným kresťanským sviatkom bola 
Veľká noc. V štvrtom storočí sa cirkev 
rozhodla zaviesť slávenie Kristovo na-
rodenia. Keďže Biblia paradoxne vôbec 
neudáva dátum Ježišovho narodenia, 
pápež Július I. sa rozhodol pre 25. de-
cember.

Vianoce sú sviatok narodenia Je-
žiša Krista, ktorým predchádza prí-
pravné obdobie - advent. Advent je 
časť liturgického roka rímskokatolíckej 
cirkvi vymedzená štyrmi nedeľami 
pred sviatkom narodenia Ježiša Kris-
ta. Kresťania sa počas adventu snažia 

duchovne pripraviť na Vianoce tým, že 
podstúpia rorátnu sv. omšu alebo si čí-
tajú sväté evanjelium. Na štedrý deň sa 
pred večerou pomodlia a tešia sa z dar-
čekov. O pol noci sa všetci slávnostne 
oblečú a idú spolu na polnočnú svätú 
omšu.elý december sme rozmýšľali nad 
tým, čo komu kúpime, či na to budeme 
mať a či sa to bude obdarovanému pá-
čiť. Nóri dokonca platia v Novembri iba 
polovicu daní, aby mali viac peňazí na 
prípravu Vianoc. 

Ale je to naozaj všetko len o pe-
niazoch a darčekoch? Je iba na nás, 
aby sme si nastavili hranice a dali 
Vianociam ten pravý význam. Nie ten 
materialistický ale duchovný. Pretože 
najvzácnejšie na celom svete je šťastná 
rodina pokope.

Vianoce – sviatok mnohých podôb

» red
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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 

» Kúpim staré motorky 
aj nepojazdné aj Die-
ly.0949505827    

» Mám záujem o poze-
mok v Dlhej Luke časť 
Piesky (bližšie k dedine) 
mob.0949549132

» Kúpim v BJ 1, 5 izbový 
byt. Volajte 0911 073 256

» Predám Parák, Prie-
tokový ohrievač na PB, 
Akordeón Čiernej farby 
ako nový,0944765719

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

05 DOMY / predaj   

08 STAVBA                    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

16 ZOZNAMKA    

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

11 HOBBY A ŠPORT   

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)

 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

DENTÁLNEJ
HYGIENY
0948 629 498 Detská poliklinika, 

2. poschodie 
Partizánska 4, BJ

Objednávky po-pia od 7:00 do 17:00

denthygiena.hm@gmail.com 61
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AMBULANCIA SELUK AUTODOPRAVA SELUK CLEANING

PREPRAVA MATERIÁLU
ROZVOZ TOVARU

SŤAHOVANIE

TEPOVACIE SLUŽBY
POŽIČOVŇA TEPOVAČOV

ČISTENIE A TEPOVANIE
INTERIÉROV ÁUT

0904 584 373

I

Iselukdoprava@gmail.com
SELUK AUTODOPRAVA SELUK CLEANING

selukcleaning@gmail.com
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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)
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Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera BJ medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP BJ 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, TT zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.
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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
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pod Vinbargom

ROZVOZ OBEDOVÉHO
MENU
Cena obedového menu 4€
Dovoz + 0,20€ 
Bardejov a okolie
objednávky prijímame 
do10:30 hod. na tel. čísle: 

0950 589 575

PREDAJ CEZ OKIENKO
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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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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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9 PRENÁJOM 

DODÁVKY

0911 964 949

MOŽNOSŤ ZAPOŽIČANIA 
AJ SO ŠOFÉROM 
PO DOHODE

OD 45 EUR/24 HOD.
DO 400 KM

DO
3,5 T
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KUKORELLIHO 2689/53, BARDEJOV
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�������������� STAVBY RODINNÝCH
DOMOV NA KĽÚČ

Facebook: Tesárstvo JM

������������

STAVEBNÉ PRÁCE
PREVÁDZAME• • • • • •

0905 594 814 kull.sro@gmail.com

voľné termíny aj do

VIANOC
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WWW.REGIONPRESS.SK

KÚPNU
SILU

INZERCIOU 
0905 719 137
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•MÄKKÉ (z ihličnatých drevín
   –smrek, borovica)

•TVRDÉ ( z listnatých drevín
   – buk, dub, jaseň )

Cena 1,99 euro/ 10 kg balík, pri paletovom odbere zľava.
Miesto odberu Bardejov.

Možný odber po balíkoch (10kg) alebo po paletách ( 0,96 t).

MOŇOSŤ DOPRAVY AŽ K VÁM 
0948 606 662

EKO-RUF brikety

8
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Keby som tak mohol zmeniť ten náš 
malý svet k lepšiemu! Keby som 
tak mohol vrátiť naspäť medzi ľudí 
úsmevy, priateľstvá, lásku. Keby 
som tak mohol...

Často na to myslím, nielen teraz, 
na konci roka. Keby som tak mohol 
povzbudiť všetky zdravotné sestry a 
bratov, zdravotnícky personál, leká-
rov. Môžem im iba od srdca poďakovať, 
úprimne a pokorne, za to, že už takmer 
dva roky ťahajú doslova z lopaty „zu-
batej“ tých, ktorým osud ešte nejakú 
šancu dal. A v duchu poprosiť - „vydrž-
te ešte prosím, ja vám to nikdy neza-
budnem“. Viem, že v tomto želaní nie 
som na Slovensku sám. Viem, že takto 
zmýšľajú mnohí.

Keby som tak mohol odpísať kaž-
dému z vás, vážení čitatelia a čitateľ-
ky, ktorí a ktoré ste nám napísali. Či 
už pochvalne, vďačne, alebo kriticky. 
Dokonca by som rád odpísal aj tým, 
ktorí poslali iba vulgárne nadávky, 
hoci ich nebolo ani toľko, čo prstov na 
jednej ruke. Keby som mohol, každému 
zaželám zdravie, pokoj v duši, blízku 
rodinu a nad ňou strechu nad hlavou. 
Možno aj šťastie, aj keď - nie je už šťas-
tím to všetko, čo som napísal?

Jedno však môžem. A to poďako-
vať. Poďakovať by sa malo. Hoci za to, 
že aj po dvoch rokoch pandémie tu ešte 
sme. Že nateraz si nás nezobrala. Stará 
mama mi kázala, „a nezabudni po-
prosiť o odpustenie“... Keď som sa ako 
malý pýtal koho, veselo mávla rukou 
a povedala - „to máš jedno“. A dodala 
- „dôležité je poprosiť, vyjadriť túžbu 
po odpustení. Vtedy vieš, že nie si do-
konalý a že nie všetko, čo si vyviedol či 
povedal, bolo správne“.

Keby som mohol napísať, že tento 
týždeň už nemocnice neprijali žiadne-
ho pacienta. Alebo, keby ustali hádky, 
prekáračky, keby sa s pandémiou stra-
tila aj závisť či nenávisť.Tí, ktorí nám z 
titulu moci iba vulgárne nadávajú a zá-
roveň nás karhajú a poučujú o duchov-
nosti predvianočného času, keby som 
mohol, tým by som...

Nie, to by asi nebolo 
správne. Vážení čitatelia, 
vďaka za vašu pozornosť. 
Takú, či onakú. A aby rok 
2022 bol pre vás rokom 
slúžiaceho zdravia!

Keby som mohol

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
za celú redakciu REGIONPRESSu – pekné sviatky!

TIP na výlet

Monastyrty
Krásny Brod

GOOGLEFACEBOOKREKLAMA

0905 719 137
geci@regionpress.sk

090  - 0907 727 206
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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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Hlavnou novoročnou poverou bola 
nepochybne tá, ktorá pripomínala, 
že tento deň má vplyv na celý za-
čínajúci rok. Preto sa všetci snažili 
vyhnúť hádkam, obyčajne si priali 
navzájom všetko len to najlepšie  a 
snažili sa byť čo najlepšie naladení. 

Každý sa usiloval mať na Nový rok 
niečo nové na sebe, aby bol po celý rok 
ako nový a lepší človek. Kto mal tento 
deň pri sebe peniaze, mal ich podľa 
ľudovej tradície aj po celý rok. Za dobré 
znamenie sa považovalo, ak do domu 
na Nový rok vstúpila mladá žena alebo 
dieťa. Stará žena znamenala nešťastie. 
Nič dobrého neveštil ani príchod sta-
rého chlapa oblečeného v kožuchu. 
V každom dome však boli vítaní malí 
chlapci – vinšovníci. Ak do domu prišil 
niekto cudzí, nesmel mať prázdne ruky 
a priniesť aspoň koláče, resp peniaze, 
čo znamenalo, že prináša hojnosť a nie 
škodu. Navyše musel zaželať: „Vinšu-
jem vám šťastlivý nový rok, že ním dal 
Boh starý prežiť a nového dožiť!“ Kaž-
dá gazdiná si tento deň dávala pozor 
na hrnce. Keby sa jej nejaký rozbil, celý 
rok by bol problémový. Cez prah dverí  
sa položila metla a kto prišiel do domu 
prvý, mal ju zobrať a upratať na miesto, 
inak by sa z neho stal nenapraviteľný 
leňoch.

V prvý deň nového roka sa neod-
porúčalo jesť hydinu, respektíve nič 
okrídlené. A to kvôli tomu, aby im v 

ďalšom roku neuletelo šťastie. Bravčo-
vé mäso na tanieri znamenalo blaho-
byt. Novoročné menu muselo byť bo-
haté, aby ste počas roka nehladovali. 
Blahobyt a peniaze malo pričarovať aj 
jedlo. Takže okrem bravčového mäsa 
sa jedla šošovica, hrach krúpy alebo 
jedlá s makom.

Rovnako si ľudia dávali pozor na 
to, čo v prvý januárový deň robia. Ženy 
chodili do kostola v bielom odeve, aby 
si zabezpečili úrodu pekného a vyso-
kého ľanu. Držali sa pranostiky ako na 
Nový rok, tak po celý rok. Práca sa ne-
odporúčala, aby nehrozilo, že pracovať 
budete bez oddychu celý rok. Prvého 
januára by ste mali mať doma poriadok 
a čisto, aby ste takto mali po celý rok 
nielen v domácnosti, ale aj vo vašich 
vzťahoch. Človek sa mal  tiež vyhnúť 
zlej nálade, hádkam a intrigám.

Novoročné zvyky

» red

Ak ste citlivejšie povahy, nekazte si 
koniec roka. Ak ste zvedaví, berte 
Nostradamove predpovede iba ako 
veštbu.

O údere meteoritu a jeho páde na 
Zem všetci počúvame od roku 2021. 
Zdá sa však, že tento rok sme prečkali 
v relatívnompokoji. Zato v roku 2022 je 
toto nebezpečenstvo ešte aktuálnejšie. 
Nostradamus totiž na rok s dvojkou na 
konci predpovedal mnohé skazy, okrem 
meteoritu aj asteroidové dažde a ďalšie 
znepokojujúce úkazy.

Nostradamus vo svojich proroctvách 
hovorí o dlhej stope iskier na oblohe. 
Táto veštba by sa dala vyložiť ako aste-
roid, ktorý môže zasiahnuť Zem, ale tiež 
spôsobiť otrasy v oceáne, ktoré vyvolajú 
cunami, ktoré povedie k zemetraseniu. 

Michel de Nostredame, známy ako 
Nostradamus, bol francúzsky astrológ, 
lekár a údajný veštec, ktorý je známy pre-
dovšetkým vďaka svojej knihe Les Pro-
phéties. V tomto diele formou 942 bás-
nických štvorverší predpovedal mnoho 
budúcich udalostí, z ktorých niektoré sa 
– pri rôznych interpretáciách – skutočne 
stali. Prvé vydanie tejto knihy vyšlo v 
roku 1555 a treba podotknúť, že mnohé z 
jeho predpovedí boli po celé tie roky po-
merne presné. Bohužiaľ pre nás, väčšina 
z nich bola negatívnych. Nostradamus 
úspešne predpovedal vojny, invázne 
vraždy aj bitky. Ani jeho predpoveď na 
rok 2022 nie je najoptimistickejšia.

Okrem toho Nostradamus predpo-
vedal infláciu, ktorá je v súvislosti s po-
sledným dianím veľmi pravdepodobná. 
Existujú dokonca špekulácie o tom, že 
sa vymkne kontrole, a to dokonca natoľ-
ko, že by mohlo dôjsť k znehodnoteniu 
amerického dolára. Ďalšia nepriaznivá 
predpoveď sa týka Francúzska, ktoré by 
sa malo v budúcom roku stretávať s ob-
rovskými búrkami, ktoré povedú k zápla-
vám, požiarom, a naopak suchu v iných 
častiach sveta.

Zaujímavé je, že s Nostradamovými 
predpoveďami súhlasí aj ďalšia známa 
veštkyňa, Baba Vanga. Aj keď predpove-
dala, že v budúcom roku ľudstvo nájde 
liek na rakovinu, ani jej ďalšie predpo-
vede nehovoria o roku plnom pohody a 
šťastia, ktorý by sme si ako ľudstvo po 
drviacej pandémii určite zaslúžili.

Predpoveď Nostradama pre 2022

» red
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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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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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bardejovsko - svidnicko - stropkovsko

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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18. decembra 1865    
pridaním 13. dodatku americkej ústavy sa 
zrušilo otroctvo v USA

Výročia a udalosti

PSZ HĽADÁ

0905 201 146 85
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9
0
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PRÁCA VO FRANCÚZSKU A BELGICKU
v trvaní 12 až 18 mesiacov

(Pridajte sa k našim skúseným tímom v zahraničí)

TOP PONUKY PRÁCE
Vy hľadáte, my Vám ponúkame

Kontaktné údaje:

0905 792 156
0905 662 251
info@christal-nabor.com
Hlavná 45, Košice

Vzájomná dôvera a rešpekt

Na pracovnú zmluvu, zaujímavé 
finančné ohodnotenie od 2000 do 

3000€ netto/mesačne, sociálne 
a zdravotné zabezpečenie v štáte, 

kde pracujete, ubytovanie hradené.
Odporúčame zaočkovanie

30 mechanikov, 
50 zváračov 111-114-135,  

20 elektrikárov,  20 montérov 
oceľ. konštrukcií, 20 oplášťovačov hál, 

20 pokrývačov striech

85
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7www.sknabytok.sk

Nech sa všetka
starosť zruší, nech 
zavládne pokoj v duši.
Čo bolelo, nech 
sa zhojí, čo tešilo, 
nech sa zdvojí.
Vám praje kolektív

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

Bardejov

0918 496 265
skngr@sknabytok.sk

Dukelská 38,  Giraltovce
( Obchodný dom  JEDNOTA ) Pf 2022E-SHOP
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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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max. 10 metrov

za najlepšie ceny

MONTÁŽNA
PLOŠINA
prenájom +
výškové práce

m
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5 
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Ponuka 
služieb

VÝHODNÉ CENY

POKLÁDKA ZÁMKOVEJ DLAŽBY

PLOTY A PLOTOVÉ SYSTÉMY

OPORNÉ MÚRY

0944 181 438

Orezanie
a výrub

rizikových
stromov
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• • •
+421 903 385 843 Duklianska 14, Bardejov

ĎAKUJEME VÁM

Ďaaajjje zz ssslllrácl.

PREPRAVA NA LETISKÁ

www.pali-transport.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

bardejovsko - svidnicko - stropkovsko
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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,

3,69€

PEČENÝ ČAJPEČENÝ ČAJ
4x40g, s medom4x40g, s medom

2,59€

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

MICHALOVSKÁMICHALOVSKÁ
TEHLA, TEHLA, 100 g, 100 g, 

0,59€

TRADIČNÉ MASLOTRADIČNÉ MASLO
125g, 125g, 

0,99€ 

3,99€

VČELÍ MEDVČELÍ MED
900g, 900g, 

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€

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 

BANÁNYBANÁNY
V ČOKOLÁDEV ČOKOLÁDE
300g, 300g, 

1,99€

4,99€

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

9,99€

ABSOLUTABSOLUT
VODKAVODKA
LIMITEDLIMITED
0,7 L, 40%,0,7 L, 40%,  

3,99€

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

TULLAMORETULLAMORE
40 %, 0,7 L 40 %, 0,7 L 

12,99€
9,99€

CAPTAIN CAPTAIN 
MORGANMORGAN
0,7 L,0,7 L,35%, 35%, 

12,99€

GAZDOVSKÁGAZDOVSKÁ
SLIVOVICASLIVOVICA
0,75 L, 52%0,75 L, 52%5,99€

BECHEROVKABECHEROVKA
0,5 L, 38%0,5 L, 38%

0,55€

ČOKOLÁDA NA VARENIEČOKOLÁDA NA VARENIE
 100 100gg, FIGARO, ORION, FIGARO, ORION

3,99€

LILIEN KIDS LILIEN KIDS 
PENOVÉ PENOVÉ 
KAPSULE KAPSULE 
DO KÚPEĽADO KÚPEĽA
9x35g9x35g

SOBERANO SOBERANO 
36%, 0,7 L 36%, 0,7 L 

8,99€

4,49€

HUBERT HUBERT 
DE LUXEDE LUXE
0,75 L,0,75 L,
ŠUMIVÉ VÍNOŠUMIVÉ VÍNO

8,99€

OSTROŽOVIČ OSTROŽOVIČ 
VÍNOVÍNO
Víno Kráľovnej Víno Kráľovnej 
AlžbetyAlžbety
0,75 L, 13%0,75 L, 13%

SPIŠSKÁSPIŠSKÁ
BOROVIČKA, BOROVIČKA, 
0,7 L, 40%0,7 L, 40%
KOSHERKOSHER

7,99€

0,33€

VIANCOČNÉ VIANCOČNÉ 
OBLÁTKYOBLÁTKY
50 g50 g

RUM RUM 
PROFESSORE, PROFESSORE, 
0,7 L, 38%0,7 L, 38%

10,99€
8,99€

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

5,99€

PEREG PEREG 
VÍNOVÍNO
0,75 L,0,75 L,11%, 11%, 

2,33€

POPRADSKÁ POPRADSKÁ 
KÁVA 2+1KÁVA 2+1
750g, 750g, EXTRA ŠPECIÁL, EXTRA ŠPECIÁL, 

6,99€6,99€

1,99€

MILKA ČOKOLÁDAMILKA ČOKOLÁDA
od 270 g, 2 druhyod 270 g, 2 druhy

VELVET VELVET 
JACOBSJACOBS
200 g, 200 g, KÁVAKÁVA

3,49€

0,59€

CUKRÍKY CUKRÍKY 
COFFEE AMOCOFFEE AMO

1,11€

KEČUP KEČUP 
JEMNÝJEMNÝ
900, TOMATA900, TOMATA

RAFAELLO,RAFAELLO,
150g,150g,

2,99€

50 /2021 FOTO ilustračné

AKCIA trvá od 19. 12. 2021
do 9. 1. 2022 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, 

Otvorili sme pre Vás už aj predajňu MOKROLUH 136 

85
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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€

85
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KAMENÁRSTVO Mníchovskýpotok
Mníchovský
potok
Mníchovský
potok

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

6
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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

85
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+príslušenstvo

P R E D A J 
BUKOVÉHO SYPANÉHO 
ŠTIEPANÉHO DREVA

1 pm sypaný  - 40 €
Predaj BRIKIET

0944 704 101

85
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PREDAJ A OPRAVA
ŽALÚZIÍ, SIEŤOK

NASTAVENIE OKIEN

www.jarotile.sk

tel.: 0907 624 467
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Veselé Vianoce, plné radosti,
pohody v kruhu najbližších

a veľa dobrej nálady.

...a veľa síl do roka

. . .

. . .

Prajeme Vám

2022

Ďakujeme za

  vašu dôveru 

Vodoterm

Prajeme Vám krásne prežitie
vianočných sviatkov, príjemnú atmosféru

v kruhu blízkych, šťastie a lásku
po celý Nový rok 2022!

Ďakujeme
za spoluprácu.

Dalno
      kuchyne

D u k l i a n s k a   1 3 7 7,  0 8 5  0 1  B a r d e j o v
t e l . :  0 5 4 /  7 3 9  1 3  9 7  -  0 9 1 8  7 8 6  9 3 3  

e - m a i l :  v o d o t e r m @ v o d o t e r m . s k
A l e j a  S l o b o d y  2 2 4 0  0 2 6  0 1  D o l n ý  K u b í n

+ 4 2 1  9 1 8  1 1 8  1 0 0  d a l n o @ d a l n o . s k

85
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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.

85
_0

02
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0905 253 465
hreha@zembau.sk

Príjmeme pracovníka na pozíciu:

PRACOVNÍK ODBYTU
Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov

CIMBAĽÁK s. r. o.

DENNÁ A NOČNÁ

ZMENA
Požiadavky
na kandidáta:
• Príjmanie a spracovanie objednávok,
      dodacích listov a faktúr
• Komunikácia s odberateľmi
• Rozširovanie obchodnej siete 646€ BRUTTO

+ variabilná zložka mzdy

office@cimbalak.sk

0907 901 328

Žiadosť spolu so životopisom zasielajte na: 

Bližšie info:

6
1_
0
0
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JK Qastrans s.r.o.
VODIČ KAMIÓNA
s posuvnou podlahou

(náves 13,5m)

1200€ v čistom

0905 855 190

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:

85
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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

_0
92
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BJ
+ okolie

PRÁCA

bližšie info:
0917 359 260       0902 723 834

pre živnostníka
•V DREVOVÝROBE•

85
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PRÁCA v ČR 

PRÁCA v Nemecku 

PRE KAŽDÉHO 
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY  

85
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UBYTOVANIE a DOPRAVA hradené

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY  
UBYTOVANIE a DOPRAVA hradené

CALL CENTRUM:   0915 971 823

VHODNÉ 
PRE MUŽOV,  
ŽENY aj PÁRY

VHODNÉ 
PRE MUŽOV,  
ŽENY aj PÁRY

Kontakt: 0917650018
nemecko@modd.sk

85
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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) a s praxou.

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

ÚČTOVNÍK/ÚČTOVNÍČKA

Mzda:

v čistom

800€

6
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HĽADÁ NOVÉHO, šikovného pracovníka
do svojho pracovného kolektívu na pozíciu:

OBSLUHA 2D LASER
• jednoduchá údržba stroja
• technické vzdelanie
• kontrola kvality výrobkov v súlade
   s výrobnou dokumentáciou 

Min. nástupná
odmena: SZČO:

od 6,50 Eur/hod.

Strojárenská spoločnosť V+S Welding, s.r.o.

Predpokladaný nástup: IHNEĎ

OBSLUHA OHRŇOVACÍ LIS
• obsluha a základné
  programovanie stroja
• ohýbanie dielov
• jednoduchá údržba stroja
• kontrola kvality výrobkov v súlade
   s výrobnou dokumentáciou

Min. nástupná
odmena: SZČO:

od 5,90 Eur/hod.

Min. nástupná mzda: 
Zamestnanec:

od 4,50 Eur/hod.

OBSLUHA CNC SÚSTRUH
• obsluha a základné
   programovanie stroja
• jednoduchá údržba stroja
• kontrola kvality výrobkov v súlade
   s výrobnou dokumentáciou Min. nástupná

odmena: SZČO: 
5,90-6,50 Eur/hod.

Min. nástupná mzda–
-závisí od kvality

uchádzača: 
Zamestnanec:

4,50-5,00 Eur/hod.

Zvárač - zámočník (prevádzka Tarnov)
• obsluha a základné
  programovanie stroja
• jednoduchá údržba stroja
• kontrola kvality výrobkov v súlade
   s výrobnou dokumentáciou Min. nástupná odmena–

-závisí od kvality
uchádzača: : SZČO: 
 od 7,90 Eur/hod.

Min. nástupná mzda–
-závisí od kvality

uchádzača: 
Zamestnanec:

od 7,10 Eur/hod.

Zvárač - príprava (prevádzka Bardejov)

Požiadavky na pracovníkov pri
týchto pracovných pozíciách:

• stredné odborné vzdelanie v odbore strojárstvo
• znalosť čítania projektovej dokumentácie

• plniť príkazy nadriadeného

Požiadavky na pracovníka:
• stredné odborné vzdelanie
• stredoškolské s maturitou
• vyššie odborné vzdelanie

• osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike
v zmysle vyhlášky MPSVR č. 508/2009 Z.z. §22 alebo §23

• skladanie menších kovových
   podzostáv v súlade s výrobnou
   dokumentáciou
• stanovenie vhodných metód
   zvárania a pracovných postupov
• kontrola kvality zvarov
•• používanie zváracích nástrojov 
   a prístrojov

Min. nástupná odmena–
-závisí od kvality

uchádzača: : SZČO: 
5,50-6,00 Eur/hod.

Min. nástupná mzda–
-závisí od kvality

uchádzača: 
Zamestnanec:

od 4,90 Eur/hod.

Opravár strojov a elektrických zariadení-
–elektrikár–údržbár 

• zabezpečovať bezporuchový chod
  a denne dohliadať na fungovanie
  elektrických strojov, prístrojov
  a zariadení vo výrobnej prevádzke
• zabezpečovať preventívnu údržbu
  elektrických strojov, prístrojov a zariadení
•• uvádzanie nových elektrických
  zariadení do prevádzky
• dohliadať na čistotu elektrických
  rozvádzačov, elektrických strojov
  a zariadení

Min. nástupná
odmena–

-závisí od kvality
uchádzača: : SZČO: 
5,20-7,20 Eur/hod.

Min. nástupná mzda–
-závisí od kvality

uchádzača: 
Zamestnanec:

4,00-5,50 Eur/hod

V prípade záujmu svoje životopisy posielajte na e-mail: vswelding@vswelding.eu

8
5_

10
0

4

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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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

85
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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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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

• IZOLAČNÉ DVOJSKLÁ

85
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www.samah.sk

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

85
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NÁRADIE,NÁSTROJE,

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

"Tam dze trachtore predávajú, nad nemocnicu"

ZVÁRACIA TECHNIKA,
ZÁHRADNÁ TECHNIKA A VIAC

DOM FARIEB
TAČEVSKÁ 43A, 

BARDEJOV I 
Tešíme sa na vás.

Malá univerzálna ručná
reťazová píla do záhrady
alebo k domu. Veľmi
praktická na rezanie
konárov a dosiek.

Softshell alebo �eecová bunda
(podľa dostupnosti)

85
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169 €

Praktická sada pre vŕtanie
a skrutkovanie. V balení vŕtačka,
hmoždinky a skrutky, vrtáky,
praktický kufrík, skrutkovač,
bity, meter.

39,99 €

124,99 €

Motorové vodné čerpadlo
Waspper PC 107 je stelesnením
veľkej sily v kompaktnom tele.
Vhodné na čerpanie čistej vody.

199 €

310,80 €

AKCIA 79.99€ 

Proti plesniam

Účinné fungicídne látky

Vysoká belosť Dokonalá belosť, ktorá 

rozjasní interiér

Ľahká aplikácia

Vysoká oteruvzdornosť

od 7,69 € 

Vysoko odolná voči 
poveternostným 
vplyvom, vysoko účinný 

UV �lter

Rýchloschnúca a bez 
zápachu

Atest na detské hračky

od 6,89 € 

od 19,19 € 

Odolný voči oderu, 
prenikaniu vody a žltnutiu 
povrchu

Veľmi dobrá odolnosť proti 
škvrnám od potravín

Vhodný pre pochôdzne 
plochy

18 atraktívnych odtieňov

Dokonalá opakovatelnosť 
odtieňa pri novom nátere

Vynikajúca krycia 
schopnosť

Vysoká oteruvzdornosť
od 11,99 € 

ZADARMO

+ LED ČIAPKA
A

OLEJ 2T 100ML

ZDARMA

+ AKCIA

AKUMULÁTOROVÁ REŤAZOVÁ
PÍLA STIHL GTA 26 SET

ELEKTRICKÁ VŔTAČKA
S PRÍKLEPOM SET -
HECHT 107 SET

BENZÍNOVÁ REŤAZOVÁ
PÍLA - HECHT 45

MOTOROVÉ VODNÉ ČERPADLO
WASPPER PC 107

OTVORENÉ PRE VŠETKÝCH

BEZ ROZDIELU

NEO GOLA SADA 233KS

PRIMALEX
MYKOSTOP 1L

LAZÚRA DIXOL
BEZFAREBNÁ 0,7KG N  

PRIMALEX POLAR 1L

VOSKOVÝ OLEJ BONDEX
TVRDÝ BEZF.0,75L

PRIMALEX PLUS
SMOTANOVÁ 2,5L

K NÁKUPU NAD 39€ DOSTANETE
SADU ROZPRÁVKOVÝCH
D R E V E N Ý C H  O Z D Ô B  

od 9,29 € 

Podnikateľské plány
Kurzy účtovníctva
Poradenstvo a iné

ekpobj@gmail.com
www.ekpo.webnode.sk

ÚČTOVNÍCTVO A MZDY

0949 773 468 85
_0
87
7

24. decembra 1903 
prvý vlak prešiel po železničnej trati 192 Trebišov – Vranov nad 
Topľou.

Výročia a udalosti

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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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)

Firma Grosse - Vehne Transport Slovakia s.r.o.
prijme do pracovného pomeru

vodičov MKD VP skupiny "C+E"
Odmena: mesačne 900€ brutto + prémie 

+ príplatky + cestovné náhrady 
možnosť zárobku 1.800 - 2.500€/mesiac
Kontakt: 00421 917 999 400 

e-mail: dispo@gvslovakia.eu 13
 12
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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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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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POŽIČOVŇA  NÁRADIA
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20€ /deň

TEPOVAČTEPOVAČ
KÄRCHER, na kober-KÄRCHER, na kober-
ce, gauče, autá,ce, gauče, autá,
matrace, postelématrace, postelé

(v priestoroch železiarstva Unikov, oproti 
bývalým  PEKÁRŇAM)0948 003 630 Duklianska 15

www.pozicovnabardejov.eu

 OD 8€/deň

ODVLHČOVAČE I ODVLHČOVAČE I OHRIEVAČEOHRIEVAČE
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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

bardejovsko - svidnicko - stropkovsko

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 

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
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23. decembra 1888
deň, keď si po silnom záchvate Vincent Van Gogh odrezal ucho.

Výročia a udalosti
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5,40€

5,90€

Pizza Salami ( 550g )
pomodoro, syr Mozzarella, saláma, 

kukurica (1,7)
 

Pizza Hawai ( 600g )
pomodoro, syr Mozzarella, šunka, 

ananás (1,7)
 

Pizza Capri ( 590g )
pomodoro, syr Mozzarella, šunka, 

šampiňóny, kukurica (1,7)
 

Pizza Doni ( 560g )
pomodoro, syr Mozzarella, saláma, šampiňóny,

olivy (1,7)
 

5,40€ 5,40€

Pizza TUNA( 600g )
pomodoro, syr Mozzarella, tuniak, 

cibuľa (1,4,7)
 

5,40€

Pizza Speedy  ( 560g )
pomodoro, syr Mozzarella, saláma, kuracie

prsia, chilli, kukurica (1,7)
 

4,40€

Pizza Tricolore( 500g )
pomodoro, syr Mozzarella, 

paradajky, bazalka (1,7)
 

Pizza Classic ( 550g )
pomodoro, syr Mozzarella, šunka, 

kukurica (1,7)
 

4,90€ 4,90€ 5,40€

5,40€

5,40€

Pizza Vegi  ( 660g )
pomodoro, syr Mozzarella, cherry paradajky,
šampiňóny, brokolica, kukurica, paprika (1,7)

 

Jedine u nás

PIZZA GAZDOVSKÁ ( 650G )
SMOTANOVÝ ZÁKLAD, SYR MOZZARELLA, KLOBÁSA,

SLANINA, BRYNDZA, BARANIE ROHY (1,7)
 

6,40€

PIZZA PALERMO ( 620G )
SMOTANOVÝ ZÁKLAD, SYR MOZZARELLA, ŠUNKA, SYR

HERMELÍN, BRUSNICE (1,7)
 

5,90€ 5,90€

PIZZA KURACIA ( 580G )
POMODORO, SYR MOZZARELLA, ŠUNKA, KURACIE 

PRSIA, CHERRY PARADAJKY, SYR NIVA (1,7)
 Jedine u nás

Pizza Diavola ( 6O0g )
pomodoro, syr Mozzarella, slanina, pikantná

saláma, olivy, chilli papričky (1,7)
 

5,90€ 5,90€

Quatro Formaggi ( 570g )
pomodoro, syr Mozzarella, syr Niva, syr Eidam,

syr Hermelín (1,7)
 

Fit pizza ( 550g )
pomodoro, syr Mozzarella, kuracie prsia,

cuketa, vajíčko (1,7,8)
 

5,90€ 6,40€

Pizza Parma ( 600g )
pomodoro, šunka Prosciutto crudo, rukola,

cherry paradajky, syr Parmezán (1,7)
 

Bazila Pesto ( 610g )
bazalkové pesto, syr Mozzarella, šunka, 

riccota, cherry paradajky, syr Parmezán (1,7,8)
 

5,90€

Pizza Gogi( 560g )
smotanovy zaklad,syr Mozzarela,salama,

kuracie prsia,chilli,cibula (1,7)

 

6,40€

Pizza Špecial ( 700g )
pomodoro, syr, Mozzarela, šunka, saláma,

klobása, slanina, sampiňómy, olivy, kukurica
(1,7)

 

6,40€

Jedine u násJedine u nás

Otváracie hodiny:
Pondelok: 11:00 - 21:30

Utorok: 11:00 - 21:30
Streda: 11:00 - 21:30
Štvrtok: 11:00 - 21:30
Piatok: 11:00 - 22:00
Sobota: 12:00 - 22:00
Nedeľa: 14:30 - 21:30
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Rodičia detí, ktorých materské ško-
ly či školy sú v týchto dňoch rozhod-
nutím hygienika, zriaďovateľa či 
riaditeľa uzatvorené, majú po splne-
ní ostatných zákonných podmienok 
naďalej nárok na dávku pandemic-
ké ošetrovné. Podmienky nároku 
na dávku ani postup žiadosti o ňu sa 
nemenia. 

Nárok na pandemické OČR budú 
mať niektorí poistenci aj počas nadchá-
dzajúcich zimných prázdnin. Na pan-
demické OČR sa môžu spoľahnúť pois-
tenci, ktorí sa starajú o deti do 11 rokov 
(resp. do 18 rokov pri deťoch s dlhodo-
bo nepriaznivým zdravotným stavom), 
ktorých škola alebo trieda bola uzatvo-
rená rozhodnutím ministra, zriaďova-
teľa, riaditeľa školy alebo hygienika. 
Rovnako má na túto dávku nárok aj ro-
dič, ktorému pediater potvrdil potrebu 
starostlivosti o dieťa z dôvodu, že dieťa 
je v karanténe. Ak poistenec ošetruje 
choré dieťa do 16 rokov veku a pediater 
mu potvrdil potrebu ošetrovania, tiež 
má nárok na pandemické OČR.

Rovnaká situácia pri starostlivosti 
je aktuálne aj v prípade detí, ktoré na-
vštevujú materskú školu – ak je uzatvo-
rená na základe rozhodnutia prísluš-
ného orgánu (ministra, zriaďovateľa, 
riaditeľa školy alebo hygienika), rodičia 
si môžu uplatniť nárok na pandemickú 

dávku. Ošetrovné však nie je možné 
poberať vtedy, ak sa rodič rozhodne ne-
dať dieťa do materskej školy alebo školy 
iba pre obavy z koronavírusu.

Počas školských prázdnin nárok 
na pandemické ošetrovné z dôvodu 
uzatvorenia školy spravidla nevzniká, 
vtedy je škola uzatvorená na základe 
školského zákona. Výnimky tvoria 
prípady, ak je škola aj počas obdobia 
školských prázdnin uzatvorená hy-
gienikom (na čas určený hygienikom). 
Počas školských prázdnin majú nárok 
na pandemické ošetrovné aj poisten-
ci, ak ošetrujú choré dieťa do 16 rokov 
alebo ak má dieťa do 11 rokov nariade-
nú karanténu (obe situácie potvrdzuje 
pediater). Ak ochorie dieťa 16-ročné a 
staršie, poistencovi vznikne nárok na 
bežné ošetrovné v rozsahu najviac 14 
kalendárnych dní. Aj toto ochorenie na 
tlačive žiadosti potvrdzuje lekár.

Kedy majú rodičia nárok 
na pandemické ošetrovné

» Zdroj: Sociálna poisťovňa

Posledný decembrový deň nespája 
sa len s koncom starého roka, ale 
aj s polnočnými oslavami a prícho-
dom roka nového. Prvý január bol 
za Nový rok stanovený po zavedení 
gregoriánskeho kalendára v roku 
1582.

Naši predkovia sa v starom roku 
snažili najmä dobehnúť všetky „resty“. 
Zasadala obecná rada, volil sa napr. 
richtár, prebiehala inventarizácia aj 
finančné zúčtovanie. Ak zvýšili nejaké 
peniaze, usporiadalo sa pre ľudí drob-
né pohostenie na trovy mesta či dedi-
ny. Takéto oslavy sa však diametrálne 
líšili od tých dnešných, ktoré poznáme 
a praktizujeme. Podobali sa skôr via-
nočným sviatkom a tradíciám, pričom 
aj v tento deň sa konala významná bo-
hoslužba.

V domácnostiach sa napríklad ne-
smelo prať ani vešať bielizeň, pretože 
ten, kto by ju vešal, by mohol ťažko 
zomierať alebo obesiť sa. Poslednému 
dňu v roku sa hovorievalo aj „babí 
deň“.

Na Silvestra chodili po dedine ta-
kzvané baby, dvaja muži prestrojení 
za ženy. Jeden so slameným vencom a 
zvoncom, druhý v kožuchu, na ktorom 
mal sukňu zo slamy, prepásanú po-
vrieslom.

Ženy mali za úlohu túto slamu trhať 
a vkladať sliepkam do kurína, aby aj v 
budúcom roku dobre znášali vajíčka. 

Silvestrovskej noci a príchodu Nového 
roku sa pripisovala zvláštnu moc. Veri-
lo sa, že čo sa v tú noc bude snívať, to 
sa aj splní.

Príchod Nového roka oslavovali 
už v dávnej Mezopotámii od roku 2000 
pred Kristom. Riadili sa ale iným ka-
lendárom. Asi v polovici marca oslavo-
vali koniec roka. Pre našich predkov to 
malo istý význam. Koniec roka slávili 
spolu s jarnou rovnodennosťou.

Až v roku 46 pred naším letopoč-
tom, zaviedol rímsky vládca Caesar 
nový – Juliánsky kalendár. Tak padlo 
rozhodnutie, že 1. január bude prvým 
dňom Nového roka. Takto je to dodnes.

Meno aj deň, kedy sa koniec roka 
oslavuje, nesie v sebe symboliku. Po-
sledný decembrový deň je v rímskej 
liturgii zasvätený pamiatke pápeža 
Silvestra I. Ten vládol v čase striedania 
významných etáp kresťanstva. Koniec 
prenasledovania kresťanova a začiatok 
nových časov.

Na Silvestra si aj trochu pospite

» red
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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 

» Kúpim staré motorky 
aj nepojazdné aj Die-
ly.0949505827    

» Mám záujem o poze-
mok v Dlhej Luke časť 
Piesky (bližšie k dedine) 
mob.0949549132

» Kúpim v BJ 1, 5 izbový 
byt. Volajte 0911 073 256

» Predám Parák, Prie-
tokový ohrievač na PB, 
Akordeón Čiernej farby 
ako nový,0944765719

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

05 DOMY / predaj   

08 STAVBA                    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

16 ZOZNAMKA    

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

11 HOBBY A ŠPORT   

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)

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera BJ medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP BJ 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, TT zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

DOMÁCNOSŤ, AUTO-MOTO BARDEJOVSKO 5
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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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Počas našej cesty s  CK Hydrotour 
sme sa vybrali na Severný Cyp-

rus. Miesto, kde sa podľa legendy 
z morskej peny zrodila bohyňa Afro-
dita. Divokejšie zátoky a  nádherné 
piesočnaté pláže, ktorým hovoria aj 
„zlaté pláže.“ Na Severnom Cypre 
vďaka dodržiavaniu stanovených 
pravidiel máte pocit, akoby žiadna 
pandémia nikdy ani nebola. 

Na ostrove je to jednoduché 
Široké pláže, 330 slnečných dní 
v  roku a  veľký kus histórie k  tomu. 
To je Severný Cyprus. V tejto krajine 
v  rámci cestovného ruchu stavili na 
bezpečnosť. „Sme ako v bubline,“ ho-

voria svorne dovolenkári na mieste. 
Pri vstupe na územie bolo v čase na-
šej návštevy potrebné preukázať sa 
negatívnym PCR testom a dokladom 
o plnom očkovaním. „Tým, že sme na 
ostrove je jednoduché dodržiavať 
striktné pravidlá. Dáva to aj väčší po-
cit bezpečia pre prichádzajúcich do-

volenkárov,“ prezradil Okan Tütünçim, 
majiteľ CK na Severnom Cypre. Prís-
ne opatrenia, ktoré sa v krajine dodr-
žiavajú majú podľa neho význam. 

Netreba sa báť ciest
Severný Cyprus si získal prezývku aj 
malé Las Vegas. Biznismeni i  hviez-
dy tureckých telenoviel tu radi cho-
dia na dovolenky a v kasínach šteklia 
šťastie. My sme na svojich potulkách 
natrafili na slovenského speváka 
Pavla Hammela. Okrem Severného 
Cypru, bol aj v  Ománe. „Netreba sa 
báť ciest. Letecké spoločnosti aj re-
zorty si na opatrenia naozaj dávajú 

pozor,“ zareagoval. Pobavil nás tiež 
vtipnou príhodou o tom, ako chcel ísť 
z ležadla ku moru a na tvár si omylom 
automaticky nasadil rúško. 

Turisti z celého sveta 
Letoviská na nohy postavila práve 
zaočkovanosť personálu i  turistov. 
„Vidíme to nielen na Cypre aj v Turec-
ku, pandémiu zvládajú tak, že prijali 
účinné opatrenia, ktoré hlavne do-
držiavajú a to umožňuje, že do týchto 
krajín stále prichádzajú turisti z celé-
ho sveta,” vysvetlil generálny riaditeľ 
CK Hydrotour Mikuláš Milko. Aj vy 
sa už neviete dočkať ďalšieho leta? 
S CK Hydrotour si vďaka predpreda-
ju pobytov teraz môžete rezervovať 
dovolenky do obľúbených dovolenko-
vých destinácií ako Turecko, Grécko, 
Severný Cyprus či Jordánsko za vý-
borné ceny. 

V krajine zrodu Afrodity

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
 

ĎAKUJEME

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

životnej situácii 
Pomoc a usmernenie nájdete v infor-
mačných kanceláriách pre obete trest-
ných činov v každom krajskom meste.

Informačné kancelárie pre obete 
trestných činov (ďalej len „informačné 
kancelárie“) zriadené v  rámci národné-
ho projektu „Zlepšenie prístupu obetí 
trestných činov k  službám a  vytvorenie 
kontaktných bodov pre obete“ sa nachá-
dzajú na okresných úradoch/klientskych 
centrách v každom krajskom meste a vo 
vybraných okresných mestách. 

Informačné kancelárie sú miestom 
konzultácií a poskytovania informácií na 
verejne prístupných miestach.  Obetiam 
trestných činov je v každej  informačnej 
kancelárii k dispozícii koordinátor na 
regionálnej úrovni a dvaja asistenti koor-
dinátora. Uvedení pracovníci na základe 
identifikovaných potrieb každého indi-
viduálneho prípadu zabezpečia obeti 
alebo potenciálnej obeti bezproblémový 
a  rýchly prístup k  základným informá-
ciám ohľadom možností riešenia problé-
movej situácie. 

Ak sa cítite byť obeťou, budú vám BEZ-
PLATNE A DISKRÉTNE poskytnuté základ-
né informácie a usmernenie a sprostredko-
vaná odborná pomoc v oblasti: 
• psychologického poradenstva, 
• sociálneho poradenstva, 
• právnej podpory a usmernenia.

Môžete sa na nás obrátiť v náročných 
životných situáciách, ako napríklad keď 

sa cítite byť obeťou konania zo strany 
rodinných príslušníkov (fyzické násilie, 
psychické násilie a  pod.), obeťou trest-
ných činov v  online priestore, obeťou 
podvodu alebo pri podozrení na podvod-
nú pracovnú ponuku a iné. 

Napríklad - Banskobystrická infor-
mačná kancelária pôsobiaca v rámci ce-
lého kraja sa nachádza na Štefánikovom 
nábreží 7 v Banskej Bystrici a je klientom 
k dispozícii v každý pracovný deň (Pon-
delok – Štvrtok od 8:00-15:30 a v Piatok 
od 8:-14:00). Jej pracovníkov je možné 
kontaktovať osobne alebo telefonicky na 
čísle 0961 605 790, prípadne mailom na 
pomocobetiam@minv.sk alebo formou 
on-line poradne dostupnej na stránke 
https://prevenciakriminality.sk/. Pracov-
níci sú Vám k dispozícii aj na detašova-
nom pracovisku v Lučenci (Námestie re-
publiky 26, Lučenec – budova okresného 
úradu) a to každý utorok v čase od 8:30 
– 15:00.  Viac informácií nájdete na strán-
ke.  https://prevenciakriminality.sk/

Stali ste sa obeťou trestného činu?

» Zdroj: MV SR
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Krajina polmesiaca či dvoch 
kontinentov. Až šestnásť-

krát väčšia ako Slovensko. Na 
každom rohu dýcha orientom. 
Turecko. Aj najobľúbenejšiu des-
tináciu dovolenkárov v prvej vlne 
potrápila pandémia. Ľudia, pre 
ktorých je cestovný ruch živo-
bytím nezaháľali a vzali situáciu 
do vlastných rúk. Vďaka vakcíne 
a dodržiavaniu opatrení idú sve-
tu príkladom a  vedia turistom 
zaručiť bezpečnú dovolenku. 
Spolu s  cestovnou kanceláriou 
Hydrotour sme krajinu navštívili 
a sami zistili ako to tam funguje. 

Úchvatný let za zážitkami
S  dokladom o  plnom očkovaní 
sme nasadali do lietadla. Kto 
ho nemal, mal PCR test. Smer  

Turecko. Zamestnanci letísk 
i  posádky lietadiel - všetci po-
vinne očkovaní. Letušky po 
každom lete navyše testova-
né PCR testami. Jednoducho 
povedané, čakal nás bezpečný 
let za krásnymi plážami, kvalit-
nými službami, dobrým jedlom  
a orientom.

Bez certifikátu = bez turistov 
Hneď po prílete sa dozvedáme. 
Každý hotel, ktorý chce turis-
tov privítať musí mať takzvaný 

špeciálny certifikát bezpečnosti. 
Získať ho ale nie je med lízať. Ako 
nám na mieste vysvetlila ma-
nažérka kvality hotelovej siete 
Trendy Gülay Güleç, splniť musia 
až 150 kritérií. V hoteli majú 440 
zamestnancov. Všetci musia byť 
zaočkovaní. „Okrem jedného, 
ktorý má zdravotné problémy. 
Ten sa ale musí testovať PCR 
testom každých sedem dní,“ po-
vedala. Tu to ale nekončí. „Moni-
torujeme aj stav v rodinách za-
mestnancov a aj ich testujeme,“ 
dodala.  

Špičková gastronómia 
Pred ubytovaním hosť vypĺňa 
formulár. Súhlasí tiež s  tým, že 
v  prípade nákazy ostane v  ho-
telovej karanténe. Turecko je 
známe svojou špičkovou gast-
ronómiou. Nejeden gurmán si 
tu príde na svoje. Pripraviť o ňu 
hostí? Nehrozí. Šikovne to vy-
mysleli aj v  tomto smere. Jed-
lo vyložené za sklom. Na to, čo 
vám padne do oka, len ukážete 
prstom a  čašník v  rukaviciach 
a s respirátorom vám jedlo na-
berie. Mehmet Karaaslan, ktorý 

pôsobí ako šéfkuchár v  hote-
li v  Antalyi upozornil na to, že 
všetkých zamestnancov preško-
lili, aby vedeli s jedlom bezpečne 
narábať a podávať ho hosťom. 

Keď sa chce, všetko sa dá 
Ako povedal generálny riadi-
teľ cestovnej kancelárie Hydro-
tour Mikuláš Milko, krajiny ako  
Turecko, Cyprus a Omán cestov-
ný ruch nestopli. Ukazujú svetu, 
že s vírusom sa dá úspešne bo-
jovať. „Dodržiavanie opatrení 
má pozitívny vplyv na ekono-
miku. Cestovný ruch v  týchto 
krajinách namiesto toho, aby si 
pýtal peniaze, ich nosí do štát-
neho rozpočtu,“ hovorí. Ako do-
dal, ľudia sa tu jednoducho učia 
s covidom žiť. Dovolenkári vďaka 
tomu o  nič neprichádzajú. „Sú 
obslúžení presne tak kvalitne, 
ako boli zvyknutí.“ V  poslednej 
dobe sa  ukazuje, že najlepším 
únikom pred covidom je práve 
únik do krajín, v  ktorých je tep-
lo. Leto majú radi aj v  CK Hyd-
rotour. Spustili predaj zájazdov 
na Leto 2022 - Ultra top first 
moment. Využite najlepšie ceny 
pobytov a  začnite sa tešiť na 
leto už teraz. 

Bezpečná dovolenka 
v krajine polmesiaca

Ministerstvo životného prostredia 
si pri návratnosti jednorazových 
nápojových obalov v systéme zá-
lohovania položilo vyššie ciele. 
Namiesto pôvodnej 77 percentnej 
návratnosti PET fliaš a plechoviek 
v roku 2023 sa cieľ navyšuje na 80 
percent a v roku 2024 by Slovensko 
malo dosiahnuť návratnosť na úrov-
ni 85 percent. 

Slovensko sa zároveň zaväzuje, že 
cieľ 90 percentnej návratnosti dosiah-
ne už v roku 2025. Zákon pôvodne sta-
novoval, že prostredníctvom systému 
zálohovania sa do konca roku 2022 vrá-
ti najmenej 60 percent celkovej hmot-
nosti obalov, uvedených v roku 2022 na 
trh. V roku 2023 mala návratnosť vzrásť 
na 77 percent a od roku 2027 mala do-
sahovať úroveň minimálne 90 percent.

Plechovky mali určené nižšie ciele, 
ako PET fľaše. Po novom však budú cie-
le pre návratnosť pre oba druhy obalov 
jednotné. Zmení sa aj výška pokuty v 
prípade nedodržania cieľov návrat-
nosti do zálohovacieho systému. Jej 
výpočet sa po novom stanoví tak, aby 
pre správcu zálohového systému bola 
viac citeľná a správca ju neuhrádzal zo 
sumy nevyplatených záloh.

Novela dopĺňa kontrolné právo-
moci Ministerstva životného prostredia 
SR voči správcovi zálohového systému. 
Ten bude povinný na mesačnej báze 
zverejňovať výkaz platieb v rozsahu 

stanovenom ministerstvom. Zároveň aj 
každých šesť mesiacov v termínoch do 
31. júla a do 31. januára bude povinný 
MŽP zaslať správu o svojej činnosti za 
kalendárny polrok. 

Výrobcovia nápojových obalov 
budú musieť na požiadanie distribú-
tora preukázať splnenie si povinnosti 
registrácie u správcu zálohovacieho 
systému. Zákon ukladá obidvom týmto 
subjektom zákaz umiestňovať na trh, 
alebo na pulty predajní nápojové oba-
ly, ktoré neboli registrované u správ-
cu. Týmto opatrením sa predchádza 
vstupu na trh tých nápojových obalov, 
ktoré nie sú pokryté zálohovým systé-
mom.

Bude náš svet trošku čistejší?

» red
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099

-34%

(100 g = 0,79)

125 g125 g

1.50*

Bryndza   
• plnotučná

599

Supercena
cena za 1 kg

599

Supercena
cena za 1 kg

Slovenská 
šunka   

Údené karé    
• bez kosti
• rôzne druhy

97 % 
podiel 
mäsa

Bryndza   
• • plnotučnáplnotučná

049

Supercena

(1 kg = 0,82)

600 g

Žemľová/
Parená knedľa
Žemľová/

239

-44%
cena za 1 kgcena za 1 kg

4.29

Kačica  
• s drobmi

SLOVENSKÉ JAHŇACIE MÄSO

Zdravé a chutné mäso s obsahom vitamínu B, zinku, 
horčíka, selénu, medi a nízkym obsahom tuku.

podporte spolu s nami slovenských farmárov 
a spracovateľov jahňacieho mäsa 119

Supercena
cena za 100 g

Vianočné jahňa
• predná/zadná štvrť

049

Supercena
cena za 100 g

Kapor
• pitvanýMaslo

139

Supercena

(100 g = 0,70)

200 g

Ponuka tovaru platí od 20. 12. do 24. 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 20. 12. do 24. 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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089

-40%

(1 l = 0,40)

2,25 l2,25 l

1.49*

Coca Cola/
Coca Cola Zero/
Sprite/Fanta 

Mlieko
• trvanlivé
• polotučné

055

Supercena
1 l

Losos atlantický
• fileta s kožou

Konzumné 
zemiaky neskoré
• varný typ A, šalátové

099

-41%

(1 kg = 0,50)

2 kg balenie2 kg balenie

1.69

Bambino  
• tavený syr v črievku

099

-41%

(100 g = 0,66)

150 g150 g

1.69*

Smotanový 
jogurt   
• rôzne druhy

022

-24%

(100 g = 0,15)

150 g150 g

0.29

Spišské párky

279

-30%

(1 kg = 5,58)

500 g500 g

3.99

2 kg

Mrkva 045

-49%
1 kg balenie1 kg balenie

0.89

119

-40%
cena za 100 gcena za 100 g

1.99

... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 20. 12. do 24. 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
20. decembra

* Odporúčaná bežná maloobchodná predajná cena výrobcu.
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SPOJENÁ ŠKOLA JURAJA HENISCHA
Slovenská 5, 085 01 Bardejov

GYMNÁZIUM, Slovenská 5

 S0Š POLYTECHNICKÁ

Organizačná zložka:

    Organizačná zložka:

V mimoškolskej oblasti ponúkame:
bohaté možnosti kultúrneho vyžitia v rámci rôznych študentských a spoločenských podujatí ,
vlastnú telocvičňu, fitness telocvičňu a posilňovňu,                             
školskú jedáleň ,   
prácu v školskom časopise, rádiu a televízii.
záujmovú činnosť v krúžkoch (folklórny, spevácko-tanečný, predmetové, technické),  

4-ročné študijné odbory 
2679 K mechanik mechatronik, odborník v oblasti elektrotechniky, výpočtovej techniky, strojárstva, robotiky, 
programovania a práce na číslicovo riadených výrobných strojoch, nastavovanie, opravy a údržby CNC strojov, výrobných strojov 
a liniek.
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení odborník na obsluhu klasických obrábacích strojov a 

zariadení, programovanie a obsluhu CNC strojov, obsluhu automatizovaných a poloautomatizovaných zariadení na zváranie,  
programovanie a obsluhu priemyselných zváracích robotov.

2411 K mechanik nastavovač, odborník v oblasti obrábacích strojov, CNC strojov, ich nastavovaní a programovaní.

2697 K mechanik elektrotechnik, technik montážneho, prevádzkového a servisného charakteru v oblasti elektrických 
strojov, prístrojov a zariadení, výroby elektrickej energie vonkajších a vnútorných elektrických rozvodov.

2682 K mechanik počítačových sietí, pracovník v oblasti informačných technológií, tvorba www stránok, grafik, 
programátor, správca siete, servisný technik – skladanie, údržba, inštalácia, konfigurácia a oprava PC, sieťový technik, 
vytváranie a oprava PC sietí, návrh PC sietí.

 3-ročné učebné odbory 
2487 H - autoopravár                                            3678 H  - inštalatér - 01 mechanik, - 02 elektrikár, (kúrenie, voda, plyn),

Škola spolupracuje s 60 firmami a živnostníkmi, zabezpečuje reálnu prax pre našich žiakov formou praktického vyučovania na 
zmluvných pracoviskách v strojárskych, elektrotechnických a stavebných odboroch, v ktorých vzdeláva.

Pri škole je zriadená v ktorej naši žiaci môžu za symbolické ceny získať zváračský preukaz ZVÁRAČSKÁ ŠKOLA, 
na všetky metódy zvárania.

oznamuje, že v budúcom školskom roku otvára 

Pre  našich absolventov  3-ročných učebných odborov ponúkame dvojročné nadstavbové denné  v nadväznosti na výučný list:maturitné štúdium

3757 L dopravná prevádzka študijný odbor je určený pre absolventov trojročného učebného odboru autoopravár - mechanik,  autoopravár - elektrikár.

3659 L stavebníctvo študijný odbor je určený pre absolventov trojročného učebného odboru  inštalatér a montér suchých stavieb. 

4 - ročné štúdium všeobecné zameranie

      
2 – ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov stredných škôl, gymnázií, stredných odborných škôl, bakalárskeho štúdia a vysokých škôl v odboroch:

• 2411 N mechanik nastavovač,             • 2682 N mechanik počítačových sietí,            • 2697 N mechanik elektrotechnik. 
Jedná sa o kvalifikačné štúdium, ktoré trvá dva roky. Absolvent získa výučný list a maturitné vysvedčenie z odborných predmetov. 

Nadstavbové štúdium

Pomaturitné štúdium

www.ssjh.sk 85
_0

94
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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
_0
54
1

Práca  
pre lekára
Všeobecná ambulancia
Prešov      0911 412 720

Priemyselná 4407, 085 01 Bardejov 

prijme na plný úväzok 

• podvojné účtovníctvo
• mzdy
• výkazy DPH
• pokladňa 

ÚČTOVNÍČKU 

054 472 53 60    054 756 26 82 
nabor.vidosa@gmail.com

1000€
nástup: DOHODOU

85
_0
9
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PRÁCA NA RAKÚSKU ZMLUVU. Prijmeme 
SADROKARTÓNISTOV, ŠPACHTLÉROV, nie po-

mocníkov. NJ nie je podmienkou, ubytovanie zabezpečené. 

Bližšie informácie na tel. +43 676 653 68 40 85
_0
96
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Zi m n á ú d r ž ba c ie st a komu n i k ác i í v BA 
0948 612 123 borutova@aii.sk, 0948 916 727 zichova@aii.sk

• VODIČ "B", "T" 
Priemerná mzda 1.450,- € brutto

• VODIČ "C" 
Priemerná mzda 1.700,- € brutto

UBYTOVANIE ZDARMA

94
-0

04
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príjme do TPP na pozíciu

nástup:
Január2022

Operátor výroby
TRSTENÁ

• 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 

66
-2
85

PRÁCA V NEMECKU 
v trvaní 12 až 18 mesiacov

(Pridajte sa k našim skúseným tímom v zahraničí)

TOP PONUKY PRÁCE
Vy hľadáte, my Vám ponúkame

Kontaktné údaje:

0905 792 156
0905 662 251
info@christal-nabor.com
Hlavná 45, Košice

Vzájomná dôvera a rešpekt

Na pracovnú zmluvu, zaujímavé 
finančné ohodnotenie od 2000 do 

3000€ netto/mesačne, sociálne 
a zdravotné zabezpečenie v Nemecku, 

možnosť poberania rodinných 
prídavkov, ubytovanie hradené.

Odporúčame očkovanie

 15 inštalatérov sanity a kurenárov 
 15 zváračov MIG MAG 135 – v dielni  
 15 zámočníkov – skladačov podľa 
   výkresov v dielni

0905 719 834
lipka.m@centrum.sk

viac info:

Prijmeme do TPP alebo živnosť samostatnú
mzdovú účtovníčku/účtovníka s praxou. 

Prijmeme do TPP persolnálneho asistenta/ku
(administratívny referent)

Náplň práce:

Náplň práce:

Miesto výkonu práce Bardejov.

Miesto výkonu práce Bardejov.

•  samostatné, komplexné spracovanie
        miezd zamestnancov na území ČR a SR

• sledovanie legislatívnych zmien
týkajúcich sa mzdovej agendy

• komunikácia so zdravotnými poisťovňami
a sociálnou poisťovňou, príprava

dokumentov a výkazov.dokumentov a výkazov.
•  vystavovanie zápočtových listov

              a ďalších potvrdení pre zamestnancov
•  spracovanie PN, spracovanie ročného

         zúčtovania daní a zdravotného poistenia
 •  spracovanie a kontrola podkladov

        a dochádzok pre spracovanie miezd

•  vybavovanie bežnej personálnej
agendy, vrátane prípravy rôznych zmlúv

a dokumentov v oblasti pracovných vzťahov.
• prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov

do/zo sociálnej a zdravotnej poisťovne

Mzdové podmienky:  1200.- eur v hrubom 
plus stravné (trojmesačná skúšobná doba) 

po skončení skúšobnej doby možnosť 
dohody o navýšení mzdy.

Požiadavky na zamestnanca: 
stredoškolské vzdelanie s maturitou, 

odbornosť, schopnosť vzdelávania sa v 
danej oblasti. Práca s PC samozrejmosťou.

Mzdové podmienky:   850.- eur v hrubom 
plus stravné (trojmesačná skúšobná doba) 

Požiadavky na zamestnanca: 
stredoškolské vzdelanie s maturitou, 

odbornosť, schopnosť vzdelávania sa v 
danej oblasti. Práca s PC samozrejmosťou.

SPA-LÍVIA, s.r.o.
spoločnosť

85
_0
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

Mirka – bojovníčka s krásnym úsmevom
Viete, že zdravotní klauni navštevujú ťažko cho-
ré deti nielen v nemocnici, ale tiež u nich doma? 
Aj Mirkina liečba sa z nemocnice presunula do 
domáceho prostredia. Napriek tomu, že kvôli 
chorobe prišla o nohu, nevzdáva sa a bojuje. 
A s ňou celá jej rodina. 

Pre jej rodičov, ktorí sa o ňu s láskou starajú, je 
úsmev na dcérkinej tvári tým najkrajším darom. 
Aby sa Mirka smiala čo najviac, zdravotní klauni ju 
často navštevujú priamo u nej doma. V rámci 
programu Prezuvky máme môžu zdravotní klauni 
prinášať dobrú náladu a povzbudenie nielen ma-
lým pacientom, ale celej rodine.

„Mirka má klaunov veľmi rada. Ešte len počuje 
slovo ‚klaun‘ a už sa na jej tvári vyčarí úsmev. A keď 
sa dozvie, že prídu k nám, skáče od radosti. Klauni 

u nás doma vždy vyčaria úsmev na tvárach detí, ale 
aj dospelých. Nie je nič krajšie, ako vidieť dieťa nao-
zaj od srdca sa smiať. A to Vaši a naši klauni u nás 
doma dokážu. Ďakujeme Vám za to,“ napísala do 
Červeného nosa Mirkina mamina.

V období Vianoc si uvedomujeme ešte viac, na 
čom skutočne záleží. Spoločné chvíle v kruhu rodi-
ny sú to najcennejšie, čo máme. Keď vládne poho-
da a dobrá nálada, sviatočné obdobie môže byť aj 
pre ťažko choré deti a ich rodiny naplnené rados-
ťou, smiechom a nádejou. Podobne, ako keď sme 
navštívili Mirku a jej rodinu.

Prispejte ľubovoľnou čiastkou na našej stránke 
www.cervenynos.sk a pomôžte rozžiariť úsmevom 
a šťastím Vianoce deťom v nemocniciach a aj tým, 
ktoré sa kvôli vážnej chorobe dlhodobo liečia doma.Foto, autor: Stanislav Mihalík
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deň, keď si po silnom záchvate Vincent Van Gogh odrezal ucho.

Výročia a udalosti
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Gréckokatolícka charita Prešov
ĽUDIA BEZ DOMOVA, ŽENY V NÚDZI - ROVNAKO ĽUDIA AKO MY 

     „V začiatkoch služby špecializovaného sociálneho poradenstva vo Svidníku ľudia reagovali najprv nedôverčivo,
veď kto by len bezplatne ponúkal pomoc. A ten, kto ju aj potreboval, sa hanbil a neprišiel,“ spomína Helenka
Paňková, vedúca Domu sv. Faustíny vo Svidníku. V rámci katolíckej charity na Slovensku ju oslovil práve dôraz na
bezplatnú pomoc ľuďom v núdzi. Sama práve takú pomoc považuje za skutočnú.  

   Helenka postupne našla odvahu otvoriť vo Svidníku priestor novej
službe, domovu na polceste pre ženy v núdzi. Do zariadenia postupne
prichádzali mladé dievčatá, s ktorými pani Helenka neskôr založila
spevokol. Dni otvorených dverí pre verejnosť začali byť v Dome sv.
Faustíny plné rusínskeho spevu a rómskeho tanca. „Všimla som si, že
mnohé dievčatá majú nádherné hlasy a dar spevu. Nakoniec sa nám
podarilo nahrať hudobno-slovné CD v rusínskom jazyku venované
blahoslavenému P. P. Gojdičovi, zakladateľovi Gréckokatolíckej charity
Prešov. Máme radosť z toho, že dievčatá majú aj skúsenosť s nahrávaním
CD, čo nie je bežné.“ Ženy, ktorým bolo ublížené, sa zrazu dokážu postaviť
pred stovky ľudí a odprezentovať svoje talenty. Dostáva sa im ovácií a im
to zvyšuje sebavedomie. Od roku 2011 bolo v rámci domova na polceste
uzatvorených 126 zmlúv o poskytovaní sociálnej služby.  

Každý si niečo želáme pod
stromček. Túžba niektorých

spočíva však v tom najmenšom a
najvzácnejšom: v pomoci.

Zapojte sa do Zbierky na charitu
a dajte nám možnosť meniť

príbehy ľudí s neľahkým osudom. 
Darujte to najvzácnejšie.  

 

www.gkcharita-po.sk

Naša ročná práca v číslach: 

24 evidovaných služieb 90 zamestnancov a
80 dobrovoľníkov 

14 farských charít cca 2 000 klientov 
zdravotníckych a sociálnych 

služieb

cez 20 000 vydaných
 porcií zdarma

bezplatné sociálne poradenstvo; 
orientáciu občanov v sociálnom systéme; 
krízovú intervenciu - pomoc občanom a rodinám, ktorí sa ocitli v krízovej situácii; 
hľadanie možnosti riešenia problémov; 
pomoc pre závislých a príbuzných; 
sprevádzanie pri riešení konkrétneho problému; 
asistencia pri administratíve - procesom spisovania žiadostí a návrhov. 

SOCIÁLNE CENTRUM SVIDNÍK 
    Poslaním Sociálneho centra Svidník je poskytovať špecializované sociálne poradenstvo v zmysle
zákona o sociálnych službách ako súčasť poslania Gréckokatolíckej charity Prešov. Cieľom je podpora
pozitívnej zmeny v nepriaznivej sociálno-ekonomickej situácii a pri problémoch závislosti. 
PONÚKAME: 

 

   Gréckokatolícka charita Prešov rozšírila akreditáciu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately o nové miesto pre dospelé ženy závislé od alkoholu, drog a patologického hráčstva.
Novozriadené akreditované zariadenie začne vykonávať opatrenia od 1.1.2022 pobytovou formou v Dome sv.
Faustíny – centre pre deti a rodiny na Pavlovičovej ulici č. 344/8. Pre bližšie informácie v súvislosti s prijatím
nových klientok kontaktujte: PhDr. Helena Paňková - 0910 842 544, domsvfaustiny@gkcharita-po.sk. 

DOM SV. FAUSTÍNY ČAKÁ OD NOVÉHO ROKA ZÁSADNÁ ZMENA

OTVORENIE DOMOVA PRE ŽENY V NÚDZI A VYDANIE VLASTNÉHO CD 

Poradenskú činnosť vykonávame v pracovných dňoch od 7:30 do 16:00 hod. Nájdete nás na adrese: 
SC Svidník,Centrálna 849, 089 01 Svidník, „v budove SAD“. Kontaktujte nás: 0901 909 181, 

sc.svidnik@gkcharita-po.sk 

11 miest poskytovania 
služby v 5 mestách PSK 



bj21-50_strana_zel-14

33
-0
10
1

ZIPSER DOMÁCA 
KLOBÁSA

ÚDENÁ ŠUNKA 
ZAVINUTÁ

ÚDENÉ BRAVČOVÉ KOLIENKO
 BEZ KOSTI PRÉMIUM

ZIPSER JELENIA 
KLOBÁSA

TRADIČNÁ ORAVSKÁ 
SLANINA

ÚDENÁ LAHÔDKA
   Z KARÉ

0,75
€/100 g

JC/kg 7,50 € 0,85
€/100 g

JC/kg 8,50 €

0,69
€/100 g

JC/kg 6,90 €

0,85
€/100 g

JC/kg 8,50 €

0,75
€/100 g

JC/kg 7,50 €

0,99
€/100 g

JC/kg 9,90 €

NÁZOV PC S DPH
ŠUNKY
ŠUNKA BEZ KOSTI 7,50 € 
ÚDENÁ ŠUNKA ZAVINUTÁ ÚVOĽNÁ 7,50 €
MORAVSKÉ ÚDENÉ MÄSO 6,50 €
KLOBÁSY
ZIPSER JELENIA KLOBÁSA 9,90 €
GAZDOVSKÁ KLOBÁSA 7,90 €
DOMÁCA ŽITAVSKÁ KLOBÁSA 9,50 €
SPIŠSKÉ CHORIZO 7,90 €
ZIPSER DOMÁCA KLOBÁSA PF 8,50 €
ZIPSER DOMÁCA KLOBÁSA 8,50 €
DOMÁCA KLOBÁSA 7,50 €
KLOBÁSA DO KAPUSTNICE SUROVÁ 6,50 €
VIANOČNÁ KLOBÁSA  3,50 €
SLANINY
TRADIČNÁ ORAVSKÁ SLANINA PF 8,50 €
ZIPSER KRÁĽOVSKÝ BOK 9,50 €
GAZDOVSKÁ ÚDENÁ SLANINA PF 9,50 €

NÁZOV PC S DPH
ÚDENINY
ÚDENÁ BRAVČOVÁ KRKOVIČKA B.K. 6,50 €
TRADIČNÁ ÚDENÁ KRKOVIČKA 7,90 €
TRADIČNÁ LAHÔDKA Z KARÉ 8,90 €
ÚDENÁ LAHÔDKA Z KARÉ 6,90 €
ÚDENÉ BRAVČOVÉ PLIECKO 
ROLOVANÉ 6,90 €

SEDLIACKE STEHNO  95% MÄSA 8,50 €
TRADIČNÉ STEHNO ROLOVANÉ 7,90 €
ÚDENÉ KOLENÁ
ÚDENÉ BR.KOLIENKO B.K.PRÉMIUM 7,50 €
ÚDENÉ BRAVČOVÉ KOLIENKO 
ZADNÉ 4,50 €

TRADIČNÉ SPIŠSKÉ ÚDENINY
SPIŠSKÁ ÚDENÁ KRKOVIČKA 
V CELKU 8,90 €

SPIŠSKÉ ÚDENÉ KARÉ V CELKU 9,50 €
SPIŠSKÉ ÚDENÉ STEHNO V CELKU 7,90 €

www.masiarstvoubyka.sk 32
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Čo je africký mor ošípaných a prečo je 
nebezpečný?

Ide o vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré je smrteľné 
pre diviaky a ošípané. Na Slovensku ho máme zhruba 
dva roky a infikovaná je zhruba polovica okresov 
Slovenska. Najpostihnutejšia je východná 
časť územia. Pre človeka AMO nepredstavuje 
nebezpečenstvo, pre chovateľov ošípaných však 
znamená pohromu. Ak sa totiž objaví nákaza u jednej 
ošípanej, je nutné zlikvidovať celý chov.

Čo ministerstvo aktuálne robí, aby zastavilo 
šírenie moru?

Spustili sme národnú kampaň na zastavenie 
šírenia afrického chovu.  Rozdelili sme Slovensko 
do troch zón a nariadili odstrel diviakov v tých 
lokalitách, kde nie je AMO rozšírené. V okresoch, 
kde sa už nákaza potvrdila, platia pre chovateľov 
mimoriadne prísne hygienické opatrenia. Prosíme 
aj drobných chovateľov, aby nahlásili príslušnej 
regionálnej veterinárnej správe, že majú doma 
ošípanú. Veterinári im poskytnú potrebný dohľad aj 
poradenstvo. Na vstupoch do lesov môže verejnosť 
naraziť na tabule s inštrukciami, ako sa majú správať 
v lese. Ak je to oblasť zasiahnutá morom, ľudia by sa 
mali pohybovať iba po lesných cestách. Znížia tak 
riziko, že na vlastnom oblečení prinesú africký mor 
domov alebo vyplašia diviaky. Plašenie diviakov v 
infikovaných oblastiach je nežiaduce, aby sa mor 
ďalej nešíril. V týchto oblastiach poľovníci a lesníci 
vyhľadávajú a likvidujú uhynuté diviaky, masívny 
odstrel tu už neprebieha, aby nedochádzalo k ich 
vyplašeniu. V oblastiach, kde sa ešte AMO nepotvrdil, 
ale susedí s infikovaným okresom, poľovníci realizujú 
zvýšený odstrel. V týchto oblastiach je nutné znížiť 
počty diviakov na nulu. V okresoch, kde AMO nebol 
potvrdený, tiež prebieha  masívny odlov diviačej zveri. 
Všetky ulovené kusy vyšetrujú veterinári. Zdravé 
diviačie mäso putuje na spracovanie a do obchodov. 

Zdravé mäso sa bude jesť? Je to bezpečné?
Áno, je absolútne bezpečné a treba zdôrazniť aj 

to, že AMO nie je prenosný na človeka. Z každého 
zastreleného diviaka budú odobraté dve vzorky, 

mäso zatiaľ bude skladované v chladiacich boxoch. 
Pokiaľ budú vzorky negatívne, mäso bude môcť ísť na 
spracovanie a na pulty obchodných reťazcov.

Tie s tým súhlasia?
Tie na tom s nami spolupracujú. Chceme dostať 

k ľuďom vynikajúce potraviny, ktoré ponúka naša 
príroda, naše lesy. Koniec koncov, toto mala byť 
dlhodobo stratégia aj mojich predchodcov a na konci 
dňa to môže dopomôcť k tomu, aby sa na pultoch 
obchodov objavovalo viac slovenskej diviny.

Môžu chodiť občania do lesa, ak je v okrese 
potvrdený výskyt AMO?

Ako som už spomenul, v infikovaných oblastiach 
nám ide o to, aby diviaky, ktoré sa tam vyskytujú, 
boli čo najmenej vyrušované a nepresúvali sa do 
nenakazených oblastí. Aby zostali na jednom mieste 
a neroznášali vírus do ďalších oblastí.

Čo majú robiť ľudia, ak nájdu uhynutého 
diviaka?

Bezodkladne nahlásiť nález poľovníckemu združeniu, 
ktorému revír patrí, alebo informovať  obecný, resp. 
mestský úrad. 

V čom spočíva úloha poľovníkov?
Pre úspešné zastavenie šírenia afrického moru 

musíme výrazne znížiť populáciu diviakov. To je 

úloha poľovníkov.  Poľovníci sú kľúčoví aj z toho 
pohľadu, že dané revíry poznajú a majú ich 
jednoducho schodené a vedia, kde sa diviaky 
a v akom počte zdržujú. Aby mohla prebiehať 
prísna veterinárna kontrola, nakúpili sme pre 
poľovné združenia dostatok chladiacich boxov 
na uloženie ulovených diviakov a za každého 
zastreleného diviaka je vyplácané motivujúce 
zástrelné.

Ako ľudia zistia, že poľovníci sú na 
poľovačke v lese a nemajú tam chodiť?

Treba povedať, že neexistuje zákonná 
povinnosť pre poľovníkov oznamovať, že sú 
práve v lese na postriežke. Keďže nám však 
ide o spoločný cieľ, chcem poprosiť verejnosť 
o porozumenie a spoluprácu. Všeobecne platí, 
že by občania mali chodiť iba po vyznačených 
trasách a nemali by sa zdržiavať v lese po 
zotmení. Občania by mali mať vždy na pamäti, 
že v tomto období sa realizuje zvýšený odlov 
diviakov a teda tomu prispôsobiť aj miesto 
svojej vychádzky do lesa. 

Čo ak chovateľ zistí, že jeho ošípaná/ošípané 
nie je/sú v poriadku?

V tom prípade je potrebné okamžite kontaktovať 
veterinára. Ak sa potvrdí, že ide o africký mor, ďalšie 
kroky určí regionálna veterinárna správa. Bohužiaľ, 
takéto nakazené zviera sa už nedá zachrániť, ako 
som uviedol, africký mor je smrteľný a v súčasnosti 
naň neexistuje liečba. Jedinou našou zbraňou je 
prevencia. 

Odškodní štát chovateľov, ktorí musia dať 
svoje chovy zlikvidovať pre potvrdený AMO?

Áno, na ministerstve máme kompenzačné schémy 
v prípade, že chov musí byť zlikvidovaný. Nárok 
chovateľa sa posudzuje na základe toho, či ide o 
fyzickú alebo právnickú osobu a potom na základe 
viacerých ďalších parametrov. 

Ako môžu pri riešení tejto situácie pomôcť 
mestá a obce?

Starostovia, a to špeciálne platí pri menších obciach, 
sú pre našich občanov prvý kontakt so štátom. Preto 
chceme, aby pomáhali ako informačný aparát štátu, 
ktorý má často väčšiu dôveryhodnosť ako vláda či 
médiá. Taktiež nám ako informačné kanály môžu 
slúžiť obecné noviny, rozhlasy, preto je aj úloha miest 
a obcí nezastupiteľná.

Minister 
Samuel Vlčan: 
Africký mor 
ohrozuje
chov domácich 
ošípaných
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nie je/sú v poriadku?

V tom prípade je potrebné okamžite kontaktovať 
veterinára. Ak sa potvrdí, že ide o africký mor, ďalšie 
kroky určí regionálna veterinárna správa. Bohužiaľ, 
takéto nakazené zviera sa už nedá zachrániť, ako 
som uviedol, africký mor je smrteľný a v súčasnosti 
naň neexistuje liečba. Jedinou našou zbraňou je 
prevencia. 

Odškodní štát chovateľov, ktorí musia dať 
svoje chovy zlikvidovať pre potvrdený AMO?

Áno, na ministerstve máme kompenzačné schémy 
v prípade, že chov musí byť zlikvidovaný. Nárok 
chovateľa sa posudzuje na základe toho, či ide o 
fyzickú alebo právnickú osobu a potom na základe 
viacerých ďalších parametrov. 

Ako môžu pri riešení tejto situácie pomôcť 
mestá a obce?

Starostovia, a to špeciálne platí pri menších obciach, 
sú pre našich občanov prvý kontakt so štátom. Preto 
chceme, aby pomáhali ako informačný aparát štátu, 
ktorý má často väčšiu dôveryhodnosť ako vláda či 
médiá. Taktiež nám ako informačné kanály môžu 
slúžiť obecné noviny, rozhlasy, preto je aj úloha miest 
a obcí nezastupiteľná.

Minister 
Samuel Vlčan: 
Africký mor 
ohrozuje
chov domácich 
ošípaných
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