
bj22-02_strana- 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 33 870 domácností 

BARDEJOVSKO
SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO

Č. 2 / 14. JANUÁR  2022 / 26. ROČNÍK

do vašich domácností

Od návrhu až po revíziu.

PRINÁŠAME SVETLO
Ponúkame elektroinštalačné práce a poradenstvo

na kľúč podľa predstáv zákazníka.

cm.elstav@gmail.com

neváhajte nas kontaktovať:

0902 193 764
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KAMENÁRSTVO, Zborov 0903 911 114
Oprava a čistenie hrobov z umelého 

a prírodného kameňa.
Oprava a doplnenie nádpisov na náhrob-

koch - sekanie, zlatenie a farbenie.
Rekonštrukcia fasád klasickou metódou

= kvalita, nízka cena 
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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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Výrobca tradičných zákuskov a tôrt.

Bardejovská Zábava 4370,
085 01 Bardejov

Telefón: 0915 03 1234

Prevádzka  Makos Centrum
Dlhý rad 2561,

085 01 Bardejov
Telefón: 054 38 10 760

. . .

Vám praje Bardfa cakes
2022

v novej výrobe v Bardejove
TRADÍCIA POKRAČUJE
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Dám do prenájmu RD v Dlhej Lúke
od 15.1.2022 dlhodobo. Mes. 330€.

Možnosť lokálneho vytápania.
0903 602 508 85
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Šikovnú, pracovitú, spoľahlivú
NECHTÁRKU S PRAXOU na živnosť

do zabehnutého salónu v Raslaviciach.
bližšie info:

HĽADÁM

0910 223 443 85
_0

0
97

Kancelária daňového poradcu / Steuerberatung
Ing. Katarína Jutková
člen SKDP č.osvedčenia 1251/2021
Kellerová 1, 085 01 Bardejov 
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0Nenechávajte si DAŇOVÉ PRIZNANIE na poslednú chvíľu!

Dohodnite si termín už dnes +421 907 918 878. 
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Vaša OCHRANA pred BANKAMI,
 SÚDMI, EXEKÚCIAMI aj DRAŽBAMI!

! Volajte na 0905 638 627 !

Práca  
pre lekára
Všeobecná ambulancia
Prešov      0911 412 720
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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)

Rezervácia posledných bytov
iba 15 min. od Bardejova

obhliadka tel. 0915 947 233
www.bdzahradna.sk 8
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P R E D A J 
BUKOVÉHO SYPANÉHO 
ŠTIEPANÉHO DREVA

1 pm sypaný  - 40 €
Predaj BRIKIET

0944 704 101
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CHIRURGICKÁ AMBULANCIA
MUDr. Milan Jacko, MBA, Bardejov

0903 684 312 - 054 478 84 40

ÚČINNÁ A OVERENÁ 
NEOPERAČNÁ LIEČBA 

POHYBOVÉHO APARÁTU
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Ponuka služieb
REKONŠTRUKCIE BYTOV A DOMOV
MONTÁŽ SANITY | SADROKARTÓNY

BENÁTSKE ŠTUKY | ZÁMKOVÉ DLAŽBY
FASÁDY | OBKLADY, DLAŽBY

STAVBA NA KĽÚČ

Zabezpečujeme lešenie pre realizácii fasády zdarma

85
_0
0
9
5

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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19. január 1945    
oslobodenie Prešova a Košíc sovietskymi 
jednotkami.

Výročia a udalosti
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       Umenie považujeme v našich živo-
toch často za okrajovú vec. Za niečo, 
čo sa nás dotýka nepriamo, vzdialene, 
najmä v dnešných časoch pandémie, 
keď život každého z nás čelí dôležitej-
ším výzvam. Zdravotným, existenč-
ným, či medziľudským, ktoré prináša 
doba a nedá sa im vyhnúť.  A pritom 
si možne neuvedomuje, akú dôležitú 
rolu zohráva nielen pre nás, ale pre celý 
Bardejov. 

       Umenie je to, čo vdýchlo dušu 
nášmu mestu, to, čo je jeho súčasťou 
a vytvorilo naše mesto tak, ako ho 
poznáme. Odzrkadľuje dušu a manu-
álne zručnosti našich predkov, ktorí sa 
snažili urobiť svoje mesto krajšie, lepšie 
a krása nášho námestia, radnice, či 
kostolov je toho dôkazom. A nerodilo 
sa nikdy v ľahkých časoch. Dejiny 
Bardejova sú podobne, ako dejiny 
Slovenska, či skôr Uhorska, plné vojen, 
epidémií a sociálnych kontrastov. 
Napriek tomu, alebo možno vďaka 
tomu, je naše mesto tak pekné, ako ho 
poznáme dnes a radi nazývame našim 
domovom. Pretože umenie vždy šlo 
v ruka v ruke s ľudským umom, krea-
tivitou, šikovnosťou a hlavne dávala 
ľuďom nádej a pomáhalo im prekonať 
aj najťažšie časy. 

       Umenie je to, čo tvorí Bardejov 
a vždy spájalo Bardejovčanov. Preto by 
som každého Bardejovčana rád pozval 
na výstavu 16 diel z radov umelcov 
Bardejova. Nie, netreba nikam chodiť. 
Diela miestnych umelcov – fotogra-
fov, grafikov, architektov, sochárov 
či výtvarníkov si môžete pozrieť 
prechádzkou po našom meste. Nahra-
dili vtieravé reklamy na billboardoch. 
Aspoň na chvíľu sa môžeme pri nich 
zastaviť, vydýchnuť a nechať sa unášať 
prúdom pozitívnych emócií farieb, 
tvarov, myšlienok autorov a oslobodiť 
sa zo všedných starostí každodenného 
života. Umenie a kreativita je to, čo ľudí 
vždy obohacovalo a spájalo. A Barde-
jov sa môže pochváliť nielen svojou 
slávnou minulosťou, ale aj súčasnosťou 
a šikovnými ľuďmi, ktorí ju tvoria. A 
robia naše mesto tak výnimočné, pre 
každého z nás.

UMENIE SPÁJA BARDEJOVČANOV
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Aj keď šikanovanie v Miloslavove vy-
ostrené médiami nahnevá časť ľudí a 
najmä tých nezainteresovaných a sa-
mozvaných sudcov, treba myslieť na to, 
že aktéri tohto nešťastia sú neplnoletí 
tínedžeri. 

Pod vplyvom emócií môžeme vyslo-
viť akýkoľvek súd, môžeme žiadať prísne 
tresty či ako Boris Kollár „polepšovňu“ do 
plnoletosti. Avšak akékoľvek činy detí tre-
ba citlivo posudzovať a až po tom stanoviť 
adekvátny trest či prevenciu. Konštatova-
nie o zlyhaní rodičov či školy je jednodu-
chou skratkou. 

Správanie niektorých detí bolo a 
bude problémové. No málokedy sa stáva, 
že dieťa vyčíňa len tak, bez príčiny. Deti 
a mládež podliehajú vplyvom. To je veľká 
šanca, ale zároveň riziko. Chtiac-nechtiac 
prijímajú vzorce konania zo sveta dospe-
lých. Aj tie zlé. A keď sa pozrieme na to, aké 
prototypy osobností máme v súčasnej poli-
tike, pop biznise či medzi bežnými ľuďmi, 
nemožno sa čudovať, že mladí nasávajú 
negatívne spôsoby správania. A  treba spo-
menúť aj médiá, ktoré v snahe byť komerč-
ne úspešnými negatívne vzorce správania, 
zlo, násilie, amorálnosť, šikanu, citovú po-
vrchnosť, konzum, tabak, alkohol a drogy, 
sexuálne deviácie denne vysielajú, a tým 
nepriamo propagujú a štandardizujú také-
to formy prejavov ako bežnú súčasť života.

Médiá, vrátane internetu, majú oveľa 

väčší vplyv na mladých ako rodičia, uči-
telia, kamaráti. Deti sú preto deťmi, lebo 
nemajú ešte dostatočné schopnosti a skú-
senosti, aby vedeli nástrahám odolávať, 
primerane reagovať a postupovať racionál-
ne. Nezabudnime na to, že sa to vzťahuje 
aj k adolescentom, ktorí sa formujú aj po 
osemnástke. 

Napriek devastačnému vplyvu me-
diálnej spoločnosti neznamená, že ako 
sprievodcovia našich detí máme rezigno-
vať na ich výchovu. K tej patrí aj primeraná 
kontrola, rozprávanie sa, pozorovanie, za-
ujímanie sa o voľný čas detí a spoznávanie 
ich kamarátov. V žiadnom prípade takéto 
„vyzvedanie“ neberme ako zásah do ich 
súkromia, ako to hovorí liberálna výcho-
va. Ak si to tak povieme, zanedbáme naše 
povinnosti byť formujúcim rodičom dieťa-
ťa. Komunikácia v tom najširšom význame 
sa musí stať každodenným pravidlom aj v 
situácii, keď dieťa komunikovať odmieta. 
Dospelý človek, či učiteľ, alebo rodič, musí 
byť dobiedzavý, nie ľahostajný. Je mnoho 
spôsobov, ako nájsť tú správnu cestu ko-
munikovať. Pretože na komunikáciu po 
zlom skutku dieťaťa môže byť neskoro, aj 
keď tá ma svoje opodstatnenie.  

Možno neporazíme úplne nástrahy 
spoločnosti, ale prirodzený a komplexný 
záujem o dieťa môže predísť tragédiám, 
ktoré zničia nie iba jeden mladý život.  

Kde sa berie zlo v deťoch? 
Dá sa s ním bojovať? 

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg

Starý kaštiel
Zborov

Reštaurácia 365

 0949 000 118

dní v roku

KAŽDÝ DEŇ

PIZZA a DENNÉ MENU
Rozvoz Zdarma

Ponuka jedál od 3.90€
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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 0905 675 749
» Kúpim Starú motorku aj 
nepojazdnú aj diely.0949 
505 827 
» Kúpim JAWA/CZ, SIMON,
MZ aj diely 0905 450 533

» Dám do prenájmu garáž 
na ulici Ťačevská v Barde-
jove cena dohodou. 0905 
368 321 
» Dám do prenájmu garáž 
pri Topli. 0908 445 203

» Predám sedaciu súpra-
vu, stolík tv, vitrína. Cena 
dohodou, t. č. 0908 020 
331

» Kúpim KRÁLIČIE KOŽE
0905 450 533

» Predám kvalitné hra-
noly jedľa 12x15cm x 8,5m 
dlhé=48 kusov a dub 
15x15cm x 5-8m dlhé=44 ku-
sov a dubové foršne 2m3 Tel. 
číslo 054/472 44 49
» Predám andulku aj s ce-
lým príslušenstvom. 0948 
393 214 

» Kúpim 2 staré drevené 
sudy. 0948 616 176

» 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   

 CENA ZA SUROVE DREVO
1PRMS / 50 EUR 

CENA ZA SUCHÉ DREVO
1PRMS / 60 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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BUK PRODUKT, 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

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.
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WWW.REGIONPRESS.SK

KÚPNU
SILU

INZERCIOU 
0905 719 137

TIP na výlet

Zemplínska Šírava
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090  - 0907 727 206

Vtáčia chrípka sa v SR zistila aj v do-
mácich chovoch, ako aj u voľne žijú-
ceho vtáctva. Informovala o tom Štát-
na veterinárna a potravinová správa 
SR.

V 52. týždni minulého roku sa na 
území SR potvrdil výskyt vtáčej chrípky 
v dvoch ohniskách domácich nekomerč-
ných chovov, a to v pôsobnosti Regionál-
nej veterinárnej a potravinovej správy 
Žilina a RVPS Trnava. Pravdepodobným 
zdrojom nákazy v oboch prípadoch do-
máceho chovu bolo voľne žijúce vtáctvo.

„V okrese Bytča (Malá Bytča), v ob-
dobí od 23. decembra do 26. decembra 
chovateľovi uhynulo 8 kusov hydiny z 
celkového počtu 13. Pozoroval sa pokles 
znášky, znáška vajec bola bez škrupiny, 
vyskytol sa výtok z nozdier. Postupne 
uhynula všetka hydina, okrem 2 ku-
sov ktoré boli utratené. Kadávery boli 
ošetrené dezinfekčným prostriedkom a 
zneškodnené vo veterinárnom asanač-
nom ústave,“ spresnila ŠVPS.

V pôsobnosti RVPS Trnava súk-
romnému chovateľovi hydiny v Hlohov-
ci postupne náhle uhynuli nosnice, v 
chove bolo 18 kusov. „Chov je toho času 
depopulovaný,“ doplnila veterinárna a 
potravinová správa. Inak povedané – 
zlikvidovaný.

RVPS Žilina a Trnava postupovali 
pri výskyte vtáčej chrípky podľa poho-

tovostného plánu zodpovedajúcemu 
aktuálnej európskej a slovenskej legis-
latíve. „Zároveň boli nariadené opatre-
nia zamerané na tlmenie choroby, jej 
kontrolu a zabránenie šírenia nákazy, 
v ochrannom pásme o polomere 3 km 
okolo ohniska a v pásme pozorovania o 
polomere 10 km okolo ohnísk,“ doplnila 
ŠVPS.

Vtáčia chrípka sa podľa ŠVPS potvr-
dila aj v dvoch prípadoch u voľne žijúce-
ho vtáctva, a to v katastri obce Vysoká 
pri Morave, kde bola uhynutá labuť vy-
šetrená v rámci prieskumu vtáčej chríp-
ky v SR. Vtáčia chrípka sa potvrdila 27. 
decembra 2021.

Druhým ohniskom nákazy bol kú-
peľný ostrov v Piešťanoch, kde sa za-
znamenal úhyn viacerých labutí. Tam sa 
vtáčia chrípka potvrdila 29. decembra.

Vtáčia chrípka sa už vyskytla 
v domácich chovoch

» red
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COVID 19 - očkovať - neočkovať
- hlavne zostaňte zdraví. 

liečba ochorení srdca, ciev s ťažkým
aterosklerotickým postihom, poruchy

metabolizmu tukov a iné.
Viac na webe:

MUDr. ŠIMKO AKU s.r.o.
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STRECHY  M

LIKVIDÁCIA
AZBESTU
zo striech

 0908 082 634 STRECHY  M

www.strechym.sk

 facebook/ StrechyM Likvidácia azbestu
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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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PRENÁJOM 
DODÁVKY 

0911 964 949

MOŽNOSŤ ZAPOŽIČANIA 
AJ SO ŠOFÉROM 
PO DOHODE

OD 50 EUR/24 HOD.
DO 400 KM

DO
3,5 T
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Výroba a montáž
žulových pomníkov
VINCENT MAJIRSKÝ OD ROKU 1990

PONÚKA:
- panelové hrobky
- žulové pomníky
- žulové nápisné dosky
- krycie dosky 
- renovácia starých pomníkov
- čistenie starších pomníkov

Dopredaj pomníkov z roku 2021 – VÝRAZNÉ ZĽAVY
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NLINE
BARDEJOVSKO

Vinári dobre poznajú tto meno v 
kalendári a netrpezlivo čakajú, aké 
počasie bude 21. januára. Dlhodo-
bá predpoveď viazaná na Vincenta 
zohľadňuje cykly striedania príli-
vov teplého a studeného vzduchu 
na naše územie, pôsobenie nízkeho 
a vysokého tlaku, fázy mesiaca. A 
mimochodom, na Vincenta je polo-
vica zimy za nami.

Svätý Vincent je prvým svätcom 
Španielska a jeho úcta je veľmi rozší-
rená po celom Španielsku, ale aj Portu-
galsku. Rovnako ako pri skoro všetkých 
ranokresťanských svätcoch máme aj o 
ňom málo historických správ. Všetky 
údaje pochádzajú z ústnej tradície a le-
giend, ktoré opisujú ich životy. 

Aj legenda o sv. Vincentovi hovorí, 
že bol arcidiakonom biskupa sv. Valé-
ria. Biskupa a diakona za čias prena-
sledovania cisára Diokleciána zatkli. 
Kým biskupa poslali do vyhnanstva, 
Vincenta podrobili krutému mučeniu. 
Po smrti jeho telo zašili do volskej kože 
a hodili do mora, ktoré jeho telesné po-
zostatky vyplavilo. Tie sa dnes nachá-
dzajú okrem Zaragozy v Ríme, Paríži a 
iných mestách Francúzska. Jeho meno 
sa nachádza v najstarších martyro-
lógiach, čo dostatočne dokumentuje 
opodstatnenosť jeho úcty.

Deň sv. Vincenta je označovaný ako 
polovica zimy. Vinohradníci sa na ten-
to deň veľmi tešia, nakoľko Vincentov 

paprsok prináša ovocie a dobré hrozno. 
Je patrónom Zaragozy, vinárov, ná-
morníkov, pokrývačov, drevorubačov, 
výrobcov tehál, hrnčiarov. V ikonogra-
fii je zobrazený ako diakon s palmou, 
knihou, loďou, krížom a hroznom; nie-
kedy s ražňom alebo mlynským kame-
ňom ako nástrojmi mučenia. Inokedy 
je zobrazovaný s havranom, ktorý pod-
ľa legendy chránil jeho mŕtve telo pred 
divou zverou.
A ešte niekoľko ľudových múdrostí:

Keď sa Vincent slní, víno sudy plní. 
Ak na svätého Vincenta slnko svieti, 
dbaj, mať veľké sudy, všetko sa zapl-
ní. Slnko na Vinca, dá mnoho vínca. 
Jedna z pranostík vraví i toto: Ak sa na 
Vincenta vtáča z kaluže vody napije, 
na ďalší deň letiac zamrzne... Iná stará 
múdrosť radí, sedieť radšej okolo Vin-
centa doma pri peci.

Ak sa na Vincenta ...

» red

PARK Trebišov
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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
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9,99€

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

FERNET STOCK, FERNET STOCK, 38%38%

FERNET STOCKFERNET STOCK
CITRUS, CITRUS, 27%27%
0,5L  0,5L  

FOTO ilustračné

AKCIA trvá od 17. 01. 2021
do 24. 01. 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, 

1,99€

VAJÍČKA ‘‘M’’VAJÍČKA ‘‘M’’
15 ks, FAMI DUBIE15 ks, FAMI DUBIE

CHIRURGICKÉ RÚŠKACHIRURGICKÉ RÚŠKA
1 ks. Ochranná trieda FFP2 1 ks. Ochranná trieda FFP2 
(N95) 95 až 99 % účinnosť (N95) 95 až 99 % účinnosť 
antibakteriálnej filtrácie antibakteriálnej filtrácie 
certifikovaný produktcertifikovaný produkt

0,15€/ks

PSENIČNÁ MÚKAPSENIČNÁ MÚKA
1 K1 Kgg, POLOHRUBÁ , POLOHRUBÁ 
VÝBEROVAVÝBEROVA

0,44€ 

ZLATÉ OPLÁTKYZLATÉ OPLÁTKY
146 146 gg, 2 DRUHY, , 2 DRUHY, 
ČOKOLÁDA, CITRÓNČOKOLÁDA, CITRÓN

0,69€ 

0,06€

KUKURIČNÉ TRUBIČKYKUKURIČNÉ TRUBIČKY
PLNENÉPLNENÉ
18G, 2 DRUHY18G, 2 DRUHY

0,39€

SYR SYR 
NA VYPRÁŽANIENA VYPRÁŽANIE
100 g100 g

02/202102/2021

SABINÁČIKSABINÁČIK
VANILKOVÝVANILKOVÝ
80 g,  80 g,  

0,39€ 1,11€

CLINCLIN
50OML, 50OML, 

3,33€

PEČENÝ ČAJPEČENÝ ČAJ
4x40g, s medom4x40g, s medom

0,39€

MILA REZYMILA REZY
50g, 50g, SEDITASEDITA

0,33€

MÁJKAMÁJKA
75g, 75g, TATRAKONTATRAKON

2,66€ (3+1) 1x320g(3+1) 1x320g

ISABEL - TUNIAKISABEL - TUNIAK
v paradajkovej omáčke,v paradajkovej omáčke,

BURBEGEL,BURBEGEL,
0,2L , 80%0,2L , 80%

1,11€

3,99€

VÍNO VÍNO 
Z ČIERNYCH Z ČIERNYCH 
RÍBEZLÍRÍBEZLÍ
0,75 L, 11,5 %0,75 L, 11,5 %

RYŽARYŽA
GUĽATO ZRNÁGUĽATO ZRNÁ
1 Kg,  MANYA1 Kg,  MANYA

0,99€

0,55€

TAVENÝ SYR TAVENÝ SYR 
SABINASABINA
100g, 100g, TAVENÝ SYR, TAVENÝ SYR, 
SABISABI

5,55€

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

HANACKAHANACKA
VODKA, VODKA, 
0,7 L, 40%0,7 L, 40%

5,99€
8,99€

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

9,99€

KARPATSKÉKARPATSKÉ
BRANDYBRANDY
0,7L, 36%,0,7L, 36%,
ORIGINÁLORIGINÁL

4,99€

POPRADSKÁPOPRADSKÁ
KÁVAKÁVA
500 g 500 g 

KÁVA JACOBSKÁVA JACOBS
200 g , 200 g , 

5,55€

TRADIČNÉTRADIČNÉ
MASLOMASLO
250 g,  250 g,  

0,99€

Od januára sa vo vybraných predaj-
niach zálohujú všetky jednorazové 
plastové fľaše a plechovky od nápojov s 
objemom 0,1 l až 3 l vrátane. Na každej 
zálohovanej fľaši či plechovke je symbol 
„Z“ v recyklačných šípkach a text “ZÁ-
LOHOVANÉ”. Len takto označené obaly 
sa zálohujú a spotrebitelia ich môžu vrá-
tiť na odberné miesto za 15 eurocentov.

Komplexný systém nie je možné za-
viesť zo dňa na deň. Počas prechodného 
obdobia, ktoré potrvá do konca júna 2022, 
sa v obchodoch môžu objaviť ešte aj staré 
obaly bez symbolu „Z“ . Spotrebitelia by si 
nemali hromadiť plastové fľaše a plechov-
ky bez označenia. Staré obaly, ktoré nema-
jú na sebe „Z“ -ZÁLOHOVANÉ nie je možné 
v obchode vrátiť, patria tak, ako doteraz, 
do triedeného zberu. Vrátiť zálohovaný 
obal bude časom možné v každej predajni, 
ktorá je zapojená do zálohového systému. 
Takýchto miest bude postupne od januára 
viac ako 2 000 po celom Slovensku.

Fakty o zálohovom systéme
- zálohujú sa všetky plastové a kovové 
nápojové obaly od 0,1 do 3 litrov, s výnim-
kou mlieka, nápojov s obsahom mlieka, 
sirupov a tvrdého alkoholu
- zálohované obaly majú na etikete veľké 
„Z“ v recyklačných šípkach a text „ZÁLO-
HOVANÉ“
- výška zálohu je jednotná pre plastové 
fľaše aj plechovky, 15 eurocentov
- spotrebiteľ pri kúpe nápoja zaplatí záloh 

15 eurocentov, bude uvedený na cenovke 
alebo výveske oddelene
- záloh dostane spotrebiteľ späť po vrátení 
nápojových obalov na odberné miesto, 
výška zálohu teda nemá vplyv na cenu 
nápojov
- nápoje sa vracajú do odberného auto-
matu – zálohomatu vo väčšom obchode, 
alebo v prípade menších potravín pri po-
kladni, kde sa načítajú cez ručný skener
- zálohované obaly sa vracajú nestlače-
né, s vrchnákom a čitateľným čiarovým 
kódom
- zálohované obaly je možné vrátiť na kto-
romkoľvek odbernom mieste, bez ohľadu 
na to kde na Slovensku bol zálohovaný 
nápoj zakúpený
- potvrdenie s výškou zálohov za uplatne-
né obaly bude možné využiť buď ako zľa-
vu pri nákupe, alebo si zákazník vypýta 
naspäť hotovosť malé predajne potravín 
zapojené do zálohového systému dobro-
voľne, nemusia vracať zákazníkom hoto-
vosť, môžu poskytnúť len zľavu z nákupu.

Ešte raz o zálohách na plastové obaly

» red

Združenie miest a obcí Slovenska pri-
pravuje dopadovú štúdiu zameranú 
na vidiek ako investičnú príležitosť. 
Cieľom je reagovať na nekoncepčný 
prístup k rozvoju vidieka, ktorý vidí-
me v mnohých dlhodobých štruktu-
rálnych problémoch.

Sme jedinou krajinou v rámci Európ-
skej únie, ktorá nemá v žiadnom zákone 
definovaný vidiek, čo tiež prispieva k 
neúspešnému znižovaniu regionálnych 
rozdielov a otáznemu prínosu čiastko-
vých, namiesto systémových riešení. 

Dopadová štúdia zameraná na vi-
diek ako investičnú príležitosť bude re-
flektovať napríklad na to, že Slovensko 
je typicky vidieckou krajinou, nakoľko 
obce, teda samosprávy bez štatútu mes-
ta, tvoria 96 percent zo všetkých obcí na 
Slovensku.  Líšia sa počtom obyvateľov, 
čo ich radí do rôznych veľkostných ka-
tegórií. Rovnako, nemajú identickú de-
mografickú štruktúru, a tiež, adekvátne 
podmienky pre uspokojujúci prístup 
obyvateľov k rôznym formám verejných 
služieb. Hlavným cieľom dopadovej štú-
die preto bude návrh východísk, zmien 
a podporných mechanizmov, spolu s 
príkladmi dobrej praxe ako kombinácie 
optimálnych riešení pretrvávajúcich 
štrukturálnych problémov. 

Vidiek na Slovensku je mimoriadne 
špecifický, z hľadiska lokalizácie sídiel 

(prihraničie, vnútroštátne regióny), ale 
aj s prihliadnutím na vzdialenosť obcí k 
mestám, dopravnú obslužnosť, hustotu 
či riedkosť osídlenia a s tým súvisiacich 
mnohých štrukturálnych problémov, kto-
ré vo výraznej miere limitujú všestranný 
rozvoj územia krajiny so snahou o ucele-
nú krajinotvorbu. 

ZMOS dopadovou štúdiou zmapuje, 
a na základe získaných dát dokáže kvan-
tifikovať riešenia, ktoré sa budú dotýkať 
základných služieb a potrieb, možnosti 
medziobecnej spolupráce na spoločnom 
výkone verejných služieb, výpovednú 
hodnotu umocníme formuláciou riešení 
s uvedením príkladov dobrej praxe, ktoré 
už aktuálne vidíme na úrovni niektorých 
mikroregiónov ako prejav kooperácie, 
ktorý je zároveň aj investičnou príleži-
tosťou. 

ZMOS reaguje 
na nekoncepčnosť rozvoja vidieka

» Michal Kaliňák 
ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS

EKOOKIENKO, VIDIEK, GASTROBARDEJOVSKO 7
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Spomínam si často na otca Antonia 
Srholca, jeho široký úsmev a láskavé 
slová. 

Kedysi mi na tému podnikanie pove-
dal toto: „Podnikať sa má hlavne so srd-
com. Ako kedysi šport, spev, tanec. Pre 
radosť. Aby sme obohatili svet a pri tom 
dorastali k vyšším, duchovným hodno-
tám. K radosti, aj keď sa tvorba, podnika-
nie nepodarí. Trpezlivo a s vierou niesť aj 
svoj zranený, niekedy nepodarený ľudský 
údel. Na Slovensku sme podnikanie po dl-
hej prestávke len obnovili. Ako súťaž, kto 
rýchlejšie, kto viac a víťaziť za každú cenu. 
Chce to čas. Naučíme sa.“ 

Antonia zatvorili komunisti. Desať 
rokov prežil roky vo väzení a v pracovnom 
tábore. Zažil tam dlhé hodiny samoty, po-
níženia, hladu a chladu. Bol pokojný, po-
korný a vyrovnaný so svetom. Neodsudzo-
val a často zakončil debatu slovami - chce 
to čas, naučíme sa...

Verím, že sa naučíme. Podnikať a 
spravovať si svoju krajinu. Aby sme nepre-
dávali iba lacnú prácu našich ľudí a naše 
polia na sklady dovezených výrobkov. Na-
učíme sa dôverovať si a spolupracovať. Aj 
to, že keď niekto vyzerá a premýšľa inak 
ako my, ešte nemusí byť našim nepriate-
ľom. Naučíme sa počúvať jeden druhého, 

aj keď so všetkým nebudeme súhlasiť. 
Chce to čas, ale príde doba, keď pochopí-
me, že sa nemusíme naháňať za postave-
ním, peniazmi a slávou. Zistíme, že je tu 
miesto pre každého, kde môže byť užitoč-
ný a nemusíme sa predbiehať. 

Otec Srholec hovoril: „Nebezpečné 
a škodlivé je žiť len pre hromadenie bo-
hatstva, ktorého symbolom sú peniaze. 
Bezohľadné hromadenie kapitálu a moci. 
Pyšné sebavedomie, že ja mám viac ako 
iní. Bezohľadnosť k iným spoluobčanom. 
Ignorovanie skutočnosti, že sme všetci jed-
na Rodina a sme navzájom za seba zodpo-
vední. Chudobní sú mierou nášho blaho-
bytu. Sociálna politika, solidárna cirkev, 
múdrosť detí, radosť z rozdávania, sloboda 
jednoduchých, prostých ľudí, ochota deliť 
sa a pomáhať, to sa všetko budeme musieť 
naučiť. Ak Život je jedno z božích mien, 
akákoľvek služba životu 
je službou tomu Najvyš-
šiemu. Hodnota člove-
ka sa bude merať pod-
ľa toho, nakoľko a na 
čo premieňa svoje talen-
ty v danom priestore 
a čase.“ Buďme 
trpezliví, nau-
číme sa.

Naučíme sa

» Ján Košturiak
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Dopravu a ubytovanie hradí firma.
Plat od 7€ v čistom.

PONÚKAME PRÁCE PRE
TESÁROV ‹‹‹‹‹‹

0907 944 837 
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PODĽA KVALIFIKÁCIE BRUTTO NA HODINU

20 dní platenej dovlenky,
preplácané sviatky
Nemecká pracovná zmluva
Nemecké sociálne poistenie

Vybavíme všetko
potrebné pre prácu
Možnosť turnusov

Ubytovanie zabezpečené
Stabilná celoročná prácaStabilná celoročná práca
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PRIJMEME
do zabehnutej závodnej jedálne/

 výdajne stravy
pre zamestnancov firmy.

Žiadosti a životopisy zasielajte na

Bližšie info

• nutná prax a skúsenosť s varením
   závodnej stravy

• mzda od 850€/brutto/mes.

office@cactus.sk

054/488 01 47
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KUCHÁRA/KUCHÁRKU

hľadáme VODIČA
0903 120 468
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môže byť 
aj dôchodca
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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

na dlhodobú
spoluprácu!

2500 - 3000€
mesačne

ELEKTRIKÁROV
a POMOCNÝCH 
ELEKTRIKÁROV

+421 944 016 775

do Nemecka

Príjmeme
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KRÁSA. REALITY, GASTRO, ZÁHRADA A ZVERINEC Najčítanejšie regionálne noviny
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