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BARDEJOVSKO
SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO

Č. 22 / 3. JÚN  2022 / 26. ROČNÍK
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NEFUNGUJE
VÁM POČÍTAČ?
OPRAVY A PREINŠTALOVANIE
AJ U VÁS DOMA!
0903 539 712
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NOMITO 
AUTOŠKOLA

Nad Extratechom, Bardejov, pri SAD
asnomito@gmail.com

o 14:30
.202228.6  

začiatok kurzu

NOVOTNÝ ANDREJ
0907 923 974
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PRENÁJMEM LEŠENIE 

0917 584 364
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JEDNODŇOVÉ VÝLETY
MESIAC JÚN - JÚL

NYIREGYHÁZA- ZOO
TISZAUJVAROS - TERMALPARK

A INÉ ....

0915 154 585
www.ckrebeka.sk

ckrebeka@ckrebeka.sk

GARANTUJEME 
vrátenie peňazí

Termíny
od

LETECKY: TURECKO, BULHARSKO, GRÉCKO...

LETO - SLNKO - MORE
BULHARSKO - PRIMORSKO

PENZIÓN PRI PLÁŽI
10 DNÍ PRI MORI / 9 NOCÍ
TERMÍNY: 10.7. - 21.7.2022

POSLEDNÉ 2- LÔŽKOVÉ IZBY
19.7. - 30.7.2022

POSLEDNÉ 2 RODINNÉ IZBY
S VÝHĽADOM NA MORE

19,- €/os.
+ vstup

317,- € /os.
konečná cena
bez poistenia

• ROYAL CLEAN •
• Čistenie hrobov    • Obnova písma

• Čistenie zámkových dlažieb, betónových plôch,...
• Predaj čistiacej a impregnačnej chémie

AKCIA PLATNÁ PRI OBJEDNÁVKACH DO KONCA JÚNA
JEDNOHROB  90€  65€

     DVOJHROB  140€  95€
Obnova písma   1,20€  1€/ZNAK

Impregnácia a doprava ZDARMA
Záruka na znaky

0911 996 087   0949 651 250    info@cistenie-hrobov.sk    www.cistenie-hrobov.sk

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
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www.samah.sk

10€
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KADERNÍCTVO
HOLÍČSTVO
Každé PIATE

strihanie
ZDARMA

Patrizánska 6
085 01 BARDEJOV
0910 156 114 0907 263 750  info@stroj-omietky.sk

VÁPENNOCEMENTOVÉ
STROJOVÉ OMIETKY
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luxury sun
Hybridné solárne  Štúdio

www.luxurysun.sk

Mlýnska 2, Bardejov 
v OC HYPKA, 1. poschodie

PO - SO: 9:00 - 19:00
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BEZ OBJEDNÁVOK
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BARDEJOVSKO
SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO

Jaroslav Geci  0905 719 137
Klaudia Drechslerová 0907 727 206
Distribúcia:
Jaroslav Geci               0905 719 137
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Mestá-obce (každý týždeň): 
Bardejov, Bardejovská Nová Ves, Bar-
dejovská Zábava, Dlhá Lúka, Miháľov, 
Andrejová, Bartošovce, Becherov, Belo-
veža, Brezov, Buclovany, Cigeľka, Du-
binné, Fričkovce, Gaboltov, Gerlachov, 
Hankovce, Harhaj, Hažlín, Hertník, Her-
vartov, Hrabovec, Hrabské, Chmeľová, 
Janovce, Kľušov, Kobyly, Kochanovce, 
Komárov, Koprivnica, Kružlov, Kurima, 
Kurov, Lenartov, Lopúchov, Lukavica, 
Lukov, Malcov, Marhaň, Mokroluh, 
Nižný Tvarožec, Osikov, Raslavice, 
Richvald, Rokytov, Smilno, Snakov, 
Stebník, Stuľany, Sveržov, Šarišské 
Čierne, Šiba, Tarnov, Tročany, Vaniškov-
ce, Vyšná Voľa, Zborov, Zlaté, Bokša, 
Sitník, Stropkov, Breznica, Duplín, 
Chotča, Nižná Olšava, Tisinec, Svidník, 
Cernina, Dubová, Giraltovce, Hrabovčík, 
Kapišová, Kračúnovce, Kuková, Kurim-
ka, Ladomirová, Lúčka, Nižný Mirošov, 
Nižný Orlík, Stročín, Šarišský Štiavnik, 
Vyšný Mirošov, Vyšný Orlík, Železník, 
Želmanovce, 

bardejovsko@regionpress.sk

Redakcia: Stöcklova 20 
BARDEJOV

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO   48.090 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (33.870 domácností)
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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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Spoločnosť LOM ONDAVA S.R.O.
sa zaoberá stavebnou činnosťou na Slovensku, Česku a v Nemecku. Taktiež

prevádzkujeme kameňolom vo Vyšnom Orlíku

Bližšie informácie Vám poskytneme na telefónnom
čísle: +421 911 820 330
svoje životopisy zasielajte na :

lomondava@lomondava.sk
Získajte stabilné pracovné miesto v prosperujúcej firme,

zastavte sa u nás na osobnom pohovore
na na ul. Štefánikova 3794/97 (areál LASTER)

OBSLUHA PÁSOVÉHO
RÝPADLA
• miesto výkonu práce:
kameňolom Vyšný Orlík
• turnusová práca
  v Nemecku
• mzda • mzda 2000€ 

STAVEBNÝ PRACOVNÍK
NA BÚRACIE PRÁCE
• turnusová práca
   v Nemecku
• znalosť Nemčiny výhodou
• vodičské oprávnenie sk. B
   výhodou   výhodou
• mzda: 11€ / hod 
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6. jún 1944
vylodenie v Normandii 

Výročia a udalosti
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      Za posledné roky sme aktívni 
Bardejovčania organizovali v  na-
šom občianskom združení Barde-
jovízie niekoľko konferencií, pred-
nášok a  diskusií o  víziách pre naše 
mesto. O všestrannom rozvoji Bar-
dejova, výstavbe bytov a  domov 
pre mladé rodiny, o  využití verej-
ných priestranstiev a  parkov pre 
nás, Bardejovčanov, o  dopravnej 
infraštruktúre, o priemyselných par-
koch a zvýšení kvalifikovaných pra-
covných príležitostí pre náš región 
a  mnohých iných. Diskutovali sme 
s  vami, Bardejovčanmi o  tom, ako 
fungujú iné mestá, nielen u nás, ale 
aj u  našich susedov, o  tom, aký je 
Bardejov dnes, aký môže byť a aký 
ho chceme. Za všetky spomeniem 
aspoň projekt našich kasární, kde 
sme architekti vypracovali projekt 
bytovej výstavy a  nového centra 
Bardejova s  parkom a  stromovou 
alejou. Ako to všetko dopadlo, vie-
me všetci. Nikdy sme si nenechali 
naše vízie, nápady a plány len pre 
seba, ale snažili sa ich posunúť na 
tie správne miesta. Žiaľ, márne.

         Poznáme to všetci, ak nepo-
môže dobrá rada, ani pekné slovo, 
treba prejsť k  činom. Preto som sa 
rozhodol neodkladať do šuflíka 
s našim tímom plány pre Bardejov, 
ak nie sú vypočuté tam, kde majú 

byť, ale dať ponuku priamo vám, 
Bardejovčanom. Aby sme sa spolu 
rozhodli a každý mal na výber, či 
mu vyhovuje súčasný stav nášho 
mesta po 20 rokoch bez zmeny, 
alebo sa rozhodneme dať nášmu 
mestu nový nádych, priniesť čer-
stvý vietor pomedzi bardejovské 
hradby. 100 bodov pre lepší Bar-
dejov je vízia pre naše kráľovské 
mesto 21. storočia. Pretože opravo-
vať hradby, či stavať nákupné cen-
trá, je absolútne minimum a som si 
istý, že spolu môžeme urobiť oveľa 
viac pre náš Bardejov. V  najbliž-
ších dňoch predstúpim pred vás, 
Bardejovčania, už nielen s  víziami, 
ale konkrétnymi plánmi pre naše 
mesto. Verím, že posledný krok 
k ich realizácii už urobíme spolu. 

VÍZIE PRETAVIŤ DO PLÁNOV A PLÁNY DO REALITY
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CHIRURGICKÁ AMBULANCIA
MUDr. Milan Jacko, MBA, Bardejov

0903 684 312 - 054 478 84 40

ÚČINNÁ A OVERENÁ 
NEOPERAČNÁ LIEČBA 

POHYBOVÉHO APARÁTU
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Kancelária daňového poradcu / Steuerberatung
Ing. Katarína Jutková
člen SKDP č.osvedčenia 1251/2021
Kellerová 1, 085 01 Bardejov 

85
_0

01
0Nenechávajte si DAŇOVÉ PRIZNANIE na poslednú chvíľu!

Dohodnite si termín už dnes +421 907 918 878. 
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Chcete si
podať
inzerát?

Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera BJ medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP BJ12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný 
operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých 
začatých 30 znakov textu vášho 
inzerátu vrátane medzier. Nič iné 
neúčtujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátorov O2 a 4ka.
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.

 8
3_

05
02

SLUŽBY, DOMÁCNOSŤ Najčítanejšie regionálne noviny
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DOMÁCNOSŤ Najčítanejšie regionálne noviny
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NLINE
BARDEJOVSKO

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

04 BYTY / prenájom 

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

09 DOMÁCNOSŤ    

03 BYTY / predaj 

» Kúpim haki lešenie. tel 
0908 532 682 
» V intravilane mesta po-
skytnem pozemok na za-
vozenie výkopovej zeminy 
– 15 áut. Dobrý prístup, 
tvrdá cesta za každého 
počasia. 0908 460 040

» Kupim KRALICIE KOZE 
0905350531  
» Predam dve korytnačky 
( písmenkové, vodné) s 
komplet príslušenstvom. 
0917 975 277 

» Predám pekný, zacho-
valý, samonosný, lami-
nátový bazén, s komplet 
čističkou, kruhový tvar  
priemer 3m výška 0,70cm. 
0908 460 040 

» Predám detskú stoličku 
na jedenie, ku stolu, na-
staviteľnú Materiál hlíník 
a plast. 0917 975 277 

» Predám 2 kubíky suché 
dubové foršne, vhodné 
pre stolára. 0908 460 
040 
» Predám rohovú gaučo-
vú súpravu , konštrukcia 
je z masivného dreva. 
Rozmer: 235x235, hĺbka 
85 cm, výška 95 cm. cena 
450 eur - dohoda možná. 
0948 430 380
» Predam dve kovové sto-
ličky polohovateľné bez 
vrchného poťahu. 0917 
975 277 
» Predám dvere biele 
60cm, zverák na vodár-
ske rúrky, ručný výťah 
(čiga), rôzny nábytok a 
dosky na výrobu nábyt-
ku. 0917 975 277
» Predám parak a pušku 
na zabíjačku 0944 765 
719 

» Kto daruje piecku na 
drevo do detskej izby pre 
rodinu v núdzi. 0944 509 
268.

05 DOMY / predaj   

08 STAVBA                    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

11 HOBBY A ŠPORT   
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16 ZOZNAMKA    

S  l  o  v  a  k  i  a   s  .  r  .  o
HUMEX
Kpt .  Ná lepku  3 ,  Barde jov ,  
za  p reda jňou  C ITROEN na  k ruhovom ob jazde  
Kon tak t :  054  472  25  86  -  0911  803  590
Otvorené :
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PO-P IA :  8 :00  -  17 :00   SO :  8 :00  -  12 :00

JARNÉ AKCIOVÉ CENY
ZĽAVY AŽ DO VÝŠKY 20% A BALÍČKY 
PRÍSLUŠENSTVA ZDARMA

IHNEĎ
K ODBERU

Bubnová kosačka
Motor: 4 - takt, 

Briggs&Stratton 
675 EXi series
Výkon: 2,6kW

Pracovný záber: 60 cm
Šneková prevodovka

 so spojkou

Bubnová kosačka
Motor: 4 - takt, 

Vari XP 200
Krútiaci momen: 10 Nm

Pracovný záber: 60 cm
Šneková prevodovka

 so spojkou

NOVINKA

329,90€
399,90€

SUPER CENA

4v1

MTD 46 SPBS
Benzínová kosačka s pojazdom

Motor: B&S 450
Výkon: 1,9kW/2,6k

Mulčovanie 

Centrálne
nastavenie výšky

Bočné vyhadzovanie
Guličkové ložiská

299€
+ DARČEK 

STIGA COMBI 48 S
Benzínová kosačka s pojazdom

Výkon: 1,9 kW/2,6 k
Motor: STIGA ST 120 OHV 

Záber: 48 cm
Kôš: 60 L

2v1

Vyrobené na Slovensku

399€

949€
 + DARČEK

IHNEĎ
K ODBERU

IHNEĎ
K ODBERU

299 €

334

4v1

MTD SMART 46 SPBS
Benzínová kosačka s pojazdom

Motor: B&S 450
Výkon: 1,9kW/2,6k

Mulčovanie Bočné vyhadzovanie
Guličkové ložiská

SUPER CENA

IHNEĎ
K ODBERU

IHNEĎ
K ODBERU

IHNEĎ
K ODBERU

Stella Garden  BDR 581

VARI DS 521 Z Agatha

SUPER 
CENA

Benzínové 
vyžínače 

a krovinorezy
v akcii

od 129 EUR

HYDROSTAT SECO Challenge
MJ 102-22 Plus

Záhradný traktor
Motor:  2 valec, 704 m3, 22 HP

Mechanická uzávierka diferenciálu
Prevodovka: Hydrostat

Záber: 102 cm, 2 nože

2 valec, 22 HP
Mechanická uzávierka diferenciálu 

3899€
+ DARČEK 

999€
+ DARČEK 

SUPER 
CENA

IHNEĎ
K ODBERU

SUPER 
CENA
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Dnes dopoludnia znela z obecného 
rozhlasu v našej dedine pieseň Kar-
la Gotta. Uvedomila som si, že hoci 
tento hudobný velikán už takmer tri 
roky nie je medzi nami, žije stále v 
srdciach mnohých. 

Je skvelé, ak človek zanechá po 
sebe stopu, svedectvo o tom, že tu bol, 
že žil. Podobne ako astronauti, ktorí 
vztýčili vlajky na Mesiaci, ako stavite-
lia, ktorých stavby pretrvávajú po stá-
ročia, ako maliari, ktorých diela nad-
chýnajú aj po rokoch, ako hudobníci, 
ktorí sa vďaka svojim melódiám stali 
nesmrteľnými, ako...

Ľudia už odpradávna budujú ča-
sové schránky, do ktorých ukrývajú 
historické predmety alebo informácie 
pre budúce generácie. Rodiny si zasa 
vytvárajú rodinné albumy ako spo-
mienku na pekné chvíle, ale aj ako pa-
miatku pre svojich potomkov.

Myslím si, že zanechať správu vo 
fľaši – odkaz, ktorý chytí iných za srd-
ce a bude živý aj potom, keď tu už my 
nebudeme, môže každý z nás. Svojou 
ľudskosťou, obetavosťou, empatiou, 
nezištnosťou i ochotou načúvať iným 

a byť tu, keď nás potrebujú. Tak ako 
dobrí učitelia, ktorí dokážu ovplyv-
niť niekoľko generácií žiakov, šikovní 
lekári a zdravotníci, ktorí pomáhajú 
mnohým pri ich neľahkom boji s rôzny-
mi chorobami, opatrovatelia a sociálni 
pracovníci, ktorí sú pri trpiacich aj v 
ich najťažších chvíľach, ako záchraná-
ri, bez odvahy ktorých by vyhaslo veľa 
ľudských životov, ako dobrovoľníci, 
starajúci sa o tých, ku ktorým bol ži-
vot krutý, ako rodičia, ktorí starostlivo 
vychovali svoje deti, či starí rodičia, 
ktorí sa rozdávajú pre svoje vnúčatá, 
alebo ako ľudia, ktorí si nájdu čas po-
môcť rozličnými formami tým, ktorí sú 
v núdzi.

Prednedávnom som dostala dar-
ček zabalený v škatuľke, na ktorej je 
napísané:„Zanechajte 
malú iskru, nech ste 
kdekoľvek.“ Myslím si, 
že práve to by mohla 
byť cesta.

Zanechajme stopu

» Renáta Kopáčová, redaktorka

NÁTERY
STRIECH
OPRAVA
KOMÍNOV
0908152 485

TOPASPOL
»Zakladanie stavieb
»Vŕtanie studní
»Zemné a výkopové práce
  (traktorbagrom)

•••
0949 361 889   0915 386 295

Najlepšie ceny náradia a stavebného
materiálu LEN U NÁS 

Priemyselná 3006, Bardejov
Mobil: +421 940 948 392, E-mail: stavebniny@umareka.sk

Platí iba pre vybraných
dodávateľov, viac na stránke 

www.nakupujauzivaj.sk

www.umareka.sk
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za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458

N á t e r y 
s t r i e c h
0905 480 575
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-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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CHCETE DOVIESŤ?

0907 446 557

sypaný materiál (piesok,
kameň, hlina, polosuchý
betón, drevo...)
stavebný materiál...
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Realizujeme

a ponúkame

dovoz zdarma

STROJOVÉ
POTERY

0948 300 988

PIESOK
ŠTRK
KAMENIVO
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• LÍČENIE • OBOČIE • NECHTOVÝ DIZAJN • 

BEZ POCITU PÁLENIA

TRETIE NECHTY
ZA 1€

PLATNÉ DO KONCA ROKA

Akcia!!!

METÓDA KIARA SKY

BUDOVA SLOVENSKEJ SPORITEĽNE BARDEJOV 85
_0
29
4

ZHOTOVENIE A OPRAVA
ZUBNÝCH PROTÉZ
Súkromná zubná 
technika. 
Tel.: 0915 642 765-  054 472 92 72 85

_0
60
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Výkopové Práce AKCIA
• Drenáž RD na komplet
• Prípojky-VODA, PLYN, ELEKTRIKA
• Doprava sklápačom 3,5t
(suchý betón, štrky,

    drevo, sťahovanie...) 0902 553 788

18€
hodina

MINI
BAGER

len

85
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ZVÁRANIE
HLINÍKA
0918 896 779

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 

8
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Melanóm patrí k najzhubnejším a naj-
zákernejším nádorom. Keďže dokáže 
rýchlo tvoriť metastázy a postihovať 
ďalšie časti tela, je mimoriadne dôležité 
zachytiť ho včas.

Melanóm je typ rakoviny kože, ktorý 
vznikne v dôsledku premeny zdravých me-
lanocytov a straty kontroly pri delení tých-
to buniek. Melanóm môže vzniknúť aj z už 
existujúceho znamienka na koži. Vtedy je 
možné spozorovať premenu znamienka, 
konkrétne zmenu jeho tvaru, farby, veľko-
sti, prípadne jeho ohraničenia. Melanóm 
však môže vzniknúť kdekoľvek na tele, 
dokonca aj na koži pod nechtami, na dla-
niach či na chodidlách, na slizniciach, prí-
padne na pohlavných orgánoch. Melanóm 
dokáže postihnúť aj oči. Rast rakovinových 
buniek sa líši od rastu normálnych buniek. 
Rakovinové bunky namiesto odumierania 
pokračujú v raste a tvoria nové abnormál-
ne bunky, ktoré sa pomerne rýchlo dokážu 
rozšíriť aj do iných vzdialenejších tkanív 
tela a skryto metastázovať môže napríklad 
v črevách, v mozgu alebo v nadobličkách. 
Hoci je melanóm najmenej častým druhom 
rakoviny kože, je najagresívnejší a má zlú 
prognózu, ak sa odhalí neskoro. Pri včas-
nej diagnóze je možné ho vyliečiť chirur-
gicky, prípadne mu predchádzať, a to od-
stránením rizikového znamienka.

Odporúčaná ochrana 
pred slnečným žiarením

Riziko vzniku melanómu možno znižo-

vať dodržiavaním nasledujúcich zásad:
- Zahaľte sa. Chráňte sa pomocou vhod-
ného oblečenia, noste pokrývku hlavy a 
slnečné okuliare s UV filtrom - melanocyty 
sa nachádzajú aj v očiach. 
- Zostaňte v tieni. Medzi 11.00 h a 15.00 h, 
kedy je slnko obvykle najintenzívnejšie, 
vyhľadávajte tieň. 
- Vyhýbajte sa spáleniu kože. 
- Používajte prípravky ochrany pred sln-
kom s vysokým ochranným slnečným 
faktorom. Natrite sa krémom 30 minút pred 
pobytom na slnku. Opakovane aplikujte 
opaľovací krém aj počas dňa. 
- Chráňte pred slnkom svoje deti. Časté spá-
lenie najmä v priebehu detstva a dospieva-
nia sú spojené s výrazným zvýšením rizík 
ochorenia rakoviny kože neskôr v živote. 
- Vyhýbajte sa opaľovaniu a soláriám. 
- Pravidelne kontrolujte svoju pokožku. 
Okrem samovyšetrenia, pri ktorom sa sú-
stredíte na akékoľvek zmeny vzhľadu kože 
a znamienok, absolvujte aj kontrolu u der-
matológa, ktorý zhodnotí rizikovosť už prí-
tomných znamienok.

Čo je melanóm a ako sa chrániť

» ren
Ilustračné foto. zdroj foto pixabay

Škodlivé zdravotné vplyvy tabaku sú 
dlhodobo všeobecne známe. Približ-
ne 85 % fajčiarov trpí silnou závis-
losťou od nikotínu. Môže trvať aj nie-
koľko mesiacov či rokov, kým sa jej 
fajčiar úplne zbaví. Ako na to? Tieto 
rady vám môžu pomôcť:

Nájdite svoj osobný závažný dôvod 
– základom je nájsť svoj skutočný osobný 
dôvod, pre ktorý budete chcieť uskutočniť 
zmenu vo svojom živote. Dôvodov môže 
byť hneď niekoľko (zlepšenie zdravia, 
zníženie ekonomických nákladov spo-
jených s výdavkami na fajčenie, zmena 
postojov – túžba byť lepším vzorom pre 
svoje okolie).

Zistite si možnosti v súvislosti s od-
vykaním – je dobré byť pripravený na to, 
že odvykanie je zložitý proces, pri ktorom 
sa organizmus bráni nedostatočnému prí-
sunu nikotínu. Okrem rôznych voľnopre-
dajných farmakologických pomôcok (ná-
plaste, žuvačky, spreje, a podobne) môže 
pomôcť psychoterapia či meditácia. Nie je 
hanbou vyhľadať odbornú pomoc, ak vám 
proces odvykania spôsobuje ťažkosti.

Rozprávajte sa s blízkymi – rodina 
a okolie môže byť v procese odvykania 
podpornou zložkou, nebráňte sa rozho-
voru s blízkymi o svojom probléme.

Naučte sa relaxovať – na začiatku 
odvykania je dobré tento proces začať v 
období, kedy neprežívate zložité životné 
situácie, ale máte pokojnejší režim. Mno-
ho fajčiarov tvrdí, že im cigareta pomáha 

zvládať stresové situácie. Zmeňte tento 
postoj a namiesto cigarety začnite špor-
tovať, chodiť na prechádzky, alebo inak 
relaxovať. Dôležité je nájsť iný spôsob, 
ktorý vám prinesie uvoľnenie. Pomôcť 
môže aj relaxačná hudba alebo masáž.

Vyhýbajte sa „spúšťačom“ – mnohí 
fajčiari za takýto spúšťač považujú naprí-
klad pitie kávy alebo posedenie pri pohá-
riku. Ak ste boli zvyknutí na takéto rituály, 
viete ich nahradiť napríklad prechádzkou, 
cvičením, telefonátom priateľom.

Urobte poriadok v domácnosti – ak 
ste fajčili v interiéri, vyperte záclony, vy-
čistite koberce. Popolníky nahraďte osvie-
žovačmi vzduchu alebo aromalampami.

Nenechajte sa odradiť neúspechom 
– pokiaľ na svojej ceste zlyháte a znovu 
si v slabej chvíľke zapálite, nenechajte sa 
odradiť týmto zážitkom. Radšej sa zamys-
lite nad tým, čo vás viedlo k tomu, že ste 
pocítili nutkanie. Treba sa poučiť z tejto si-
tuácie a vyhýbať sa negatívnym emóciám 
zo zlyhania. Skúšať môžete znova a znova.

Začnite sa hýbať – telesná aktivita 
zlepšuje náladu aj fyzickú kondíciu. Po-
máha zmierňovať abstinenčné príznaky. 
Ak trpíte bez cigariet hladom a zvyšujete 
svoj kalorický príjem, cvičenie vám pomô-
že spaľovať nadbytočne prijímané kalórie.

Informácie poskytol Odbor podpory 
zdravia a výchovy k zdraviu Úradu ve-
rejného zdravotníctva SR a regionálne 

úrady verejného zdravotníctva SR

Odvykanie od tabaku

» ren
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Používame materiál nemeckej kvality

www.cisteniehrobovsaris.sk

Čistenie zámkovej dlažby a betónových plôch
Ponuka detských a urnových pomníkov 

0902 509 700

jednohrob
dvojhrob
maľba písma

65€
95€
1€/znak

Predaj a montáž svietnikov a váz

Vyčistenie
okolia hrobu,
impregnácia
a doprava

 CENA ZA SUROVE DREVO
1PRMS / 55 EUR 

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
BARDEJOV, Duklianska 38

ŠTIEPANÉ PALIVOVÉ 
DREVO BUKOVÉ

tel.: 0903 710 749

PONÚKAME NA PREDAJ 
SYPANÉ PALIVOVÉ DREVO: 

štandardná dĺžka - 33 cm

PRENÁJOM 
DODÁVKY 

0911 964 949

MOŽNOSŤ ZAPOŽIČANIA 
AJ SO ŠOFÉROM 
PO DOHODE

OD 50 EUR/24 HOD.
DO 400 KM

DO
3,5 T

8
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Ponúkame 
VÝKOPOVÉ, ZEMNÉ, BÚRACIE PRÁCE 
A NÁKLADNU DOPRAVU DO 9 TON, 
PREPRAVU PODVALNÍKOM 
DO 18TON v okrese Bardejov 
a okolí Giraltoviec.
mail: matus.sabol14@gmail.com 
tel: 0910 254 704
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Dom na kľúč Facebook: Tesárstvo JM

69 000 EUR /100 m2
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AKCIA trvá od  5. 6. 2022

do 12. 6. 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, Sveržov 85, Gaboltov 85, Mokroluh 136 

22/202222/2022
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ANTIGÉNOVÝANTIGÉNOVÝ
TESTTEST

JOGURTJOGURT
BIELYBIELY
250g, SABI250g, SABI

0,49€

2,99€

TRADIČNÉ MASLOTRADIČNÉ MASLO
125g, 125g, 

0,99€ 

3,69€ (3+1) 1x320g(3+1) 1x320g

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

6,99€

WILMOVKAWILMOVKA
LiehovinaLiehovina
s príchuťous príchuťou
hrušky hrušky 
 38%  0,7 L  38%  0,7 L 

0,55€

NANUKY LUKYNANUKY LUKY
120 ml, viac druhov120 ml, viac druhov

9,99€

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

5,99€

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

1,59€

LILIEN, LILIEN, 
tekuté  mydlotekuté  mydlo
1 L, 2 druhy,1 L, 2 druhy,

3,99€

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

SABINÁČIKSABINÁČIK
2 DRUHY2 DRUHY
80 g,  80 g,  

0,49€

SMOTANASMOTANA
KYSLÁ 16%KYSLÁ 16%
200g, SABI200g, SABI

0,59€ 0,65€

ACIDOFILNÉ ACIDOFILNÉ 
MLIEKOMLIEKO,,
450 ML450 ML

VOLOVECVOLOVEC
PLÁTKY - SYRPLÁTKY - SYR
100g, SABI100g, SABI

1,45€

BANÁNYBANÁNY
V ČOKOLÁDEV ČOKOLÁDE
300g, 300g, 

1,99€

KEČUP, KEČUP, 510 g, 510 g, 
BEZEPKOVÝBEZEPKOVÝ
Jemne pálivýJemne pálivý

0,77€

RED BULLRED BULL
250 ml, 250 ml, 

0,99€

foto len ilustračnéfoto len ilustračné

0,39€

MILA REZYMILA REZY
50g, 50g, SEDITASEDITA

12,99€

GAZDOVSKÁGAZDOVSKÁ
SLIVOVICASLIVOVICA
0,75 L, 52%0,75 L, 52%

1,99€

RIZLING RIZLING 
RÝNSKYRÝNSKY
0,75 L, 12,5%0,75 L, 12,5%
Pivnica TibavaPivnica Tibava

6,99€

RUMRUM
PUERTO PUERTO 
BLANCOBLANCO
0,5 L, 37,5%0,5 L, 37,5%

HANÁCKÁ HANÁCKÁ 
VODKA, VODKA, 
0,7,0,7,  37,5%37,5%

5,55€

0,99€

MELÓNMELÓN
1 Kg,1 Kg,

0,99€

ZUBNÁ PASTAZUBNÁ PASTA
100 ML, COLGATE100 ML, COLGATE

WC BREFWC BREF
3x50g,3x50g,, 2 DRUHY, 2 DRUHY

2,99€ 

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

5,55€
0,55€

SYR SYR 
NA VYPRÁŽANIENA VYPRÁŽANIE

0,99€

ČERVENÉ VÍNOČERVENÉ VÍNO
OSTROŽOVIČOSTROŽOVIČ
0,2 L, 11,5%0,2 L, 11,5%
NOBISNOBIS

5,99€

POPRADSKÁPOPRADSKÁ
KÁVAKÁVA
500 g 500 g 

Podniknite výpravu vedúcu z Mu-
ránskej Huty na tretí najvyššie polo-
žený hrad na Slovensku. Zrúcanina, 
kedysi mohutného hradu Muráň sa 
týči na skalnom brale Cigánka a po-
skytuje prekrásne výhľady na Mu-
ránsku planinu, ale aj na majestátnu 
Kráľovu hoľu.

Východiskovým i konečným bo-
dom vašej túry je obec Muránska Huta. 
Pripravte sa na približne štvorhodinovú 
trasu v dĺžke 12 kilometrov, ktorá sa za-
čína pri vodopáde Bobačka, známom 
tiež ako Hutnícky vodopád, ukrytom pri 
autobusovej zastávke nad obcou Murán-
ska Huta. Odtiaľ prejdete pár metrov po 
ceste smerom do Muráňa, a potom odbo-
číte vpravo do lesa na červenú turistickú 
značku. Stúpaním vás chodník vyvedie 
na asfaltovú komunikáciu, po ktorej bu-
dete pokračovať vľavo. Po asi 1 km vyj-
dete na rozľahlú náhornú plošinu. Pri 
troche šťastia sa vám naskytne fascinu-
júci pohľad na bežiace alebo voľne sa pa-
súce polodivoké kone, noriky muránske. 
Prejdete nádhernou prírodnou scenériou 
Veľkej lúky až na jej opačný koniec. Tu, 
na rázcestí Piesky, zamierite na modrú 
trasu, ktorá vás do polhodinky prive-
die až k chate pod Muránskym hradom. 
Odtiaľ vás čaká kratší výstup k vstupnej 
bráne tretieho najvyššie položeného 
hradu na Slovensku. V rozľahlom areáli 
hradu sa možno kochať z troch výhľado-
vých bodov. Z jedného z nich do údolia 

Muránky i na mesto Revúca, z druhého 
na východnú časť planiny a majestátnu 
Kráľovu hoľu, z tretieho na skalné bralo 
Cigánka i strmé zrázy Poludnice. Cestou 
späť prejdete okolo Chaty pod hradom, 
odkiaľ po 200 metroch zmeňte smer do-
prava a držte sa žltého značenia, aby ste 
hneď v úvode mohli obdivovať vstup do 
Wesselényiho jaskyne. Následne prejdete 
krásnou prírodnou rezerváciou Šiance až 
do štartu i cieľa vašej výpravy.

Opis trasy - Muránska Huta – Pod 
Skalou – Veľká lúka – Piesky – Muránsky 
hrad – sedlo Predná hora – Muránska 
Huta

Náš tip - K Muránskemu hradu sa 
možno vybrať aj na elektrobicykloch z 
obce Muráň. Radi vám ich zapožičajú 
v obecnej cyklopožičovni. Pešo sa naň 
dostanete z rovnakej obce po červenej 
turistickej trase. Výstup s prevýšením 555 
m trvá v závislosti od kondície 80 až 100 
minút.

Z Muránskej Huty na Muránsky hrad

» ren
Zdroj informácií a foto Región Gemer

O levanduli, jej pestovaní, zbere a 
účinkoch na naše zdravie sme už na 
stránkach nášho týždenníka písali. 
Dnes prinášame zopár tipov na jej 
využitie.

Levanduľa kvitne od júna až do 
septembra. Zberajte ju na začiatku 
kvitnutia počas slnečných dní. Stri-
hajte ju do kytice a sušte v menších 
trsoch zavesených na tmavom vzduš-
nom mieste. Rastlinka má mnohoraké 
využitie.

Levanduľový olej
Levanduľový olej môžete užívať po 

kvapkách – 4 až 5 kvapiek denne pri 
plynatosti, migréne či strate chuti do 
jedla. Vtierať môžete olej na bolestivé 
miesta pri dne, reumatizme či zápaloch 
nervov, ale aj do spánkov pri bolestiach 
hlavy.

Budeme potrebovať: 50g sušenej le-
vandule úzkolistej, 1/2 litra oleja - môže 
byť kvalitný olivový, mandľový alebo 
slnečnicový, sklený uzatvárateľný po-
hár, sklenú fľašu z tmavého skla, lie-
vik, plátno alebo sitko

Postup: Levanduľu vložte do pohá-
ra s olejom tak, aby boli bylinky úplne 
ponorené. Pohár dobre uzatvorte a ne-
chajte päť týždňov odstáť na tmavom 
mieste. Každý deň zmes pretrepte. Ná-
sledne môžete scediť cez plátno alebo 
sitko do fľaše z tmavého skla. Skladujte 
pri izbovej teplote.

Levanduľový kúpeľ
Ak si pridáte do kúpeľa za hrsť levan-

dule, upokojí nielen vašu myseľ ale aj 
pokožku.

Levanduľové vrecúška
Vrecúška plnené sušenými kvetmi 

levandule sa vkladajú pod vankúš pre 
dobrý spánok ale účinne tiež odpudia 
mole v šatníku.

Levanduľový čaj
Levanduľový čaj vás zbaví napätia. 

Piť ho môžete dva až trikrát denne. Ča-
jovú lyžičku sušenej levandule úzkolis-
tej zalejte 250 ml vriacej vody a nechaj-
te prikryté lúhovať 10 minút. Následne 
preceďte cez sitko a môžete popíjať.

Pozor!
Tak ako v prípade iných byliniek, aj 

levanduľu úzkolistú používajte s mie-
rou a čaj či olej nepite dlhodobo.

Levanduľa pre naše zdravie

» ren
Levanduľa. autor foto No-longer-here pixabay
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Sociálna poisťovňa pripomína poisten-
com legislatívne úpravy v krátkodobých 
dávkach účinné od 1. júna 2022.

Zmeny v ochrannej lehote tehotných: 
ochranná lehota bude osem mesiacov po 
skončení nemocenského poistenia, ak ne-
mocenské poistenie zanikne poistenke v 
období 42 týždňov pred očakávaným dňom 
pôrodu prvýkrát určeným lekárom. Osem-
mesačná ochranná lehota sa vzťahuje aj na 
ženy, ktoré otehotneli v období 180 dní od 
zániku nemocenského poistenia. Takýmto 
ženám, ktorým zanikne nemocenské poiste-
nie napr. z dôvodu straty práce, začne plynúť 
osem mesačná ochranná lehota od začiatku 
40. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu 
určeným lekárom prvýkrát. Aj táto ochran-
ná lehota (rovnako ako všetky) však zanikne 
vznikom nového nemocenského poistenia.

Zmeny pri posudzovaní podmienky 
270 dní nemocenského poistenia v po-
sledných dvoch rokoch na účely vzniku 
nároku na nemocenské dávky: pri posú-
dení nároku na nemocenské dávky sa do ob-
dobia 270 dní nemocenského poistenia v po-
sledných dvoch rokoch nebude započítavať 
obdobie nemocenského poistenia zamest-
nanca, počas ktorého zamestnanec nemal 
vymeriavací základ na platenie poistného 
na nemocenské poistenie z dôvodu, že ne-
dosahoval príjem. Spravidla ide o situácie, 
kedy má zamestnanec uzatvorenú dohodu 
o prácach vykonávaných mimo pracovné-
ho pomeru, avšak prácu na základe tejto 
dohody nevykonáva. V tomto období síce je 

zamestnanec poistený, avšak poistné platí z 
nulových príjmov, t. j. v nulovej výške, resp. 
ho neplatí. Uvedené sa nebude vzťahovať na 
situácie, ak poistenec neplatil poistné, lebo 
mal vylúčenú povinnosť platiť poistné. Na 
účely splnenia uvedenej podmienky je roz-
hodujúce reálne platenie poistného na ne-
mocenské poistenie. Z tohto dôvodu sa tzv. 
nulové vymeriavacie základy budú považo-
vať za absenciu vymeriavacieho základu a 
obdobie takéhoto poistenia sa nezohľadní 
pri posudzovaní danej podmienky.

Zmena v posudzovaní nároku na ma-
terské v rámci ochrannej lehoty: poisten-
ky, ktoré si budú uplatňovať nárok na mater-
ské z ochrannej lehoty si tento nárok budú 
môcť uplatniť v rozmedzí 8 – 6 týždňov pred 
očakávaným dňom pôrodu.

Posun splatnosti poistného na nemo-
censké poistenie po skončení krízovej 
situácie na účely vzniku nároku povinne 
nemocensky poistených SZČO na nemo-
censké dávky: na účely posúdenia splnenia 
podmienky zaplatenia poistného na nemo-
censké poistenie včas a v správnej výške 
u povinne nemocensky poistených SZČO, 
ktoré požiadali o posun splatnosti poistného 
z dôvodu poklesu príjmov z podnikania a z 
inej samostatnej zárobkovej činnosti platí, 
že podmienka zaplatenia poistného na ne-
mocenské poistenie sa považuje za splnenú, 
ak poistenec doplatí poistné buď do konca 
tretieho mesiaca po skončení krízovej situá-
cie alebo do konca mesiaca posunutej splat-
nosti poistného, ak tento nastane neskôr.

Zmeny v nemocenskom poistení od júna

» ren

0911 43 43 47
Priemyselná 1438, Bardejov ( areál SNAHA )

LOŽISKÁ

AGRODIELY

VÝROBA HADÍC

Kamenárstvo
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0žulové hroby každého druhu 0907 451 324

10 ročná záruka na HROB

AKCIA NA JEDNOHROB

890 EUR

využite výhodné C E N Y

Vykopávanie hrobiek + panely aj SO-NE, 
Vypísovanie a dopísovanie 

písmen každého druhu,  
Dvíhanie a oprava starých hrobov + brúsenie.

Otváranie, výkop, spúšťanie rakvy, 
ozdobenie + zatváranie hrobu

PRI OBJEDNANÍ HROBU:
ZDARMA 

OBJEDNÁVKYOBJEDNÁVKY
NA ROK 2022NA ROK 2022

8
5_

0
25

2

rozmery:
140x60x60cm

nature box M

Pohodová jar

20%
ZĽAVA 10%ZĽAVA

1771,20€
1968,00€

118,40€
148,00€

Pergola Clásico s polykarbonátom

www.kpsolvers.sk/eshopkpsolvers@gmail.com +421 948 780 678

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

Možnosť osobného odberu objednávky alebo priameho nákupu na predajni.

NÁSTENNÝ DRŽIAK
NA 4 PNEUMATIKY

LAKOVANÉ
OCEĽOVÉ
SCHODÍKY

32€

21,75€

KOVOVÝ
REGÁL

49,42€REGÁL
DREVENÝ

25,90€

REGÁL
DREVENÝ
BUKOVÝ

50,70€

KOVOVÝ
STOJAN NA
2 UTERÁKY

55,56€

DREVENÝ
STOJAN

NA KVETY

19,15€

KOVANIE
PRE

POSUVNÉ
DVERE

65€

KOVOVÁ
NOHA

NA STÔL64€
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KUCHYNE

Predajňa adresa: 
Duklianska  1377, 085 01 Bardejov

tel.: +421 948 609 204
e-mail: dalnobj@vodoterm.sk

VAŠA KUCHYŇA JE U NÁS PREVÁDZAM

martinmlynar1@gmail.com   0903 675 144 

►lepenie obkladov
  a dlažieb
►prerábanie bytových
  jadier
►pokládka plávajúcich podláh 
►dekoratívne omietky (SAN MARCO)
►►výroba nábytku na mieru
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PEKNÁ STRECHA

NÁTERY 
STRIECH

lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631

Nedostatočné hojenie kostí v tvárovej 
oblasti predstavuje v populácii závaž-
ný problém a to bez ohľadu na vek. 
Doterajšie možnosti liečby tvárového 
kostného tkaniva úspešne posunul tím 
vedcov z Košíc. Inovatívny biomateriál, 
ktorý vyvinuli a experimentálne otes-
tovali, podporuje a stimuluje hojenie 
kostného tkaniva a nevyvoláva nega-
tívnu imunitnú odpoveď organizmu.

Poškodenia kostí spôsobené úra-
zom, infekciami, nádormi a vrodenými 
poruchami sú jednými z hlavných prí-
čin postihnutia kostí. Spájajú sa nielen s 
mnohými zdravotnými, ale aj estetickým 
problémami. Vedci vyvíjajúci nové kostné 
implantáty sa dlhodobo snažia dosiahnuť 
optimálnu interakciu medzi telom a vlože-
ným implantátom. Vynikajúce výsledky 
v tejto oblasti dosiahol vedecký kolektív z 
Ústavu materiálového výskumu SAV, v. v. i 
(UMV SAV, v. v. i.), Univerzity veterinárske-
ho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach 
a spoločnosti Solmea, s. r. o.

Výskumníci z ÚMV SAV, v. v. i., sa za-
merali na vývoj implantátov vo forme ke-
ramických platničiek a samovoľne tuhnú-
cich biocementov vo forme pást. „Vyvinuli 
sme modifikovaný kalcium-fosfátový bio-
cement obsahujúci rozpustnú nanokryš-
talickú zložku, ktorá zabezpečuje rýchle 
a významné vylučovanie vápnikových ió-
nov počas tuhnutia. Vďaka tomu náš ma-
teriál rýchlo tuhne, vo výslednej podobe je 
pórovitý a pevnosť v tlaku, ktorú dosahuje, 

je blízka kostnému tkanivu,“ opísal výsle-
dok výskumu Ľubomír Medvecký z ÚMV 
SAV, v. v. i., ktorý spolu s Jánom Dankom z 
UVLF v Košiciach riadi a koordinuje vedec-
ký kolektív. „Efektivitu biocementu sme 
úspešne otestovali vložením biocemento-
vej pasty do miesta poškodenia kostného 
tkaniva po vytrhnutí zubov svine, pričom 
po vyhojení sa zachovala hrúbka kosti a 
vytvorilo sa kvalitatívne rovnaké kostné 
tkanivo,“ doplnil Ľ. Medvecký.

Inovatívne biomateriály majú rad 
ďalších výhod. „Náš keramický implan-
tát sa vyznačuje vhodným zložením, 
štruktúrou, ako aj špecifickým spôso-
bom prípravy,“ objasňuje Ľ. Medvecký a 
ďalej pokračuje, „je netoxický, zdraviu 
neškodný, nevyvoláva zápalovú reakciu 
a dá sa pripraviť do požadovaného tvaru. 
Nespornou výhodou je jeho pozorovaná 
funkčnosť aj po aplikácii bez nasadenia 
odobraných a následne kultivovaných 
kmeňových buniek pacienta, čo význam-
ne znižuje technickú a finančnú náročnosť 
vykonaného úkonu v porovnaní s často 
používanými implantátmi s nasadenými 
bunkami uprednostňovanými pri podob-
ných typoch tvárových operácií.“ Nové 
biomateriály plánuje vedecký tím pod ve-
dením Andreja Jenču zo spoločnosti SOL-
MEA, s. r. o., v krátkom čase aplikovať a 
otestovať v klinických skúškach, ktoré sú 
nevyhnutné pre využitie v praxi.

Informácie poskytla 
Slovenská akadémia vied

Nová nádej pre pacientov

» ren

Národná rada SR schválila návrhy 
podpredsedu vlády a ministra fi-
nancií Igora Matoviča o financovaní 
voľného času dieťaťa vo výške 60 
eur mesačne, o zvýšení daňového 
bonusu pre dieťa do výšky 100 eur a 
o zvýšení prídavku na dieťa od júla 
2022 na sumu 30 eur mesačne a od 
januára 2023 na sumu 40 eur. Schvá-
lením týchto návrhov rodičia budú 
môcť na svoje dieťa získať 200 eur 
mesačne.

Služby deťom - primárnym cieľom 
nového návrhu zákona o financovaní 
voľného času dieťaťa je podľa rezortu 
financií podpora voľnočasových aktivít 
dieťaťa v oblasti vzdelávania, športu a 
kultúry. Na voľnočasové aktivity dosta-
nú deti od 5 do 18 rokov každý mesiac 
finančný príspevok vo výške 60 eur 
mesačne. „Našou snahou je, aby boli 
tieto aktivity prístupnejšie čo najväčšej 
skupine detí. Zoznam voľnočasových 
aktivít, na financovanie ktorých mož-
no použiť príspevok, pripravia minis-
terstvo školstva a rezort kultúry,“ infor-
muje rezort na svojom webe.

Daňový bonus na dieťa do šiestich 
rokov veku sa od júla zvýši zo súčas-

ných 47,14 eura na sumu 70 eur a od 
budúceho roka na 100 eur. V prípade 
detí do 15 rokov sa súčasný daňový bo-
nus vo výške 43,60 eur mesačne zvýši 
od 1. júla na sumu 70 eur mesačne a 
od budúceho roka na 100 eur a pre deti 
nad 15 rokov zo súčasných 23,57 eur na 
sumu 40 eur a od januára 2023 na sumu 
50 eur.

Prídavok na dieťa - súčasný me-
sačný prídavok na dieťa vo výške 25,88 
eura sa od 1. júla 2022 zvýši na 30 eur a 
od 1. januára 2023 na 40 eur.

Vzhľadom na trvalé zvýšenie sumy 
prídavku na dieťa dochádza k zruše-
niu jednorazového zvýšenia prídavku 
na dieťa pri prvom nástupe dieťaťa do 
prvého ročníka základnej školy.

Príspevok na financovanie služieb 
pre dieťa sa nebude považovať za prí-
jem na účely životného minima.

Schválili pomoc rodinám

» ren
Ilustračné foto. zdroj foto pexels pixabay

bardejovsko - svidnicko - stropkovsko
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25 SEMPER PARATUS
Ponuka práce:

Prax nieje nutná Na projektoch Vás partia zaučí
+421 948 800 200    info.petrosbau@gmail.com

MZDA: 2200€-3500€
Podľa odpracovaných hodín

a skúseností

VÝHODY:
•  Práca v celej EU
•  Firemné vozidlá
•  Cesta a ubytovanie
   zabezpečené (hradené)

PODMIENKY:
•  Živnostnenský list
•  Platná vyhláška (§21)

►ELEKTRIKÁR
►POMOCNÝ ELEKTIKÁR
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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

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 2.000 - 2.500€/mesiac

Kontakt: 00421 917 999 400 
e-mail: dispo@gvslovakia.eu 
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NATIERAČSTVO
MALIARSTVO 

NÁTERY 
STRIECH
OPRAVA 
KOMÍNOV

mobil: 

0940 973 777
Za prijateľnú 

cenu
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Nástupný plat 5,80€/hodinu – po zaškolení zvýšenie platu

Nástupný plat 1200€

RÉZAR CNC - OBRÁBACIE CENTRUM 

S

ZAUČÍME

ÚSTRUŽNÍK KLASIKA

 

PONUKA PRÁCE V BARDEJOVE

Kontakt: 
+421 905 341 240

hydrauli@hydraulisk.sk
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www.hydraulisk.com
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Prijmeme do TPP samostatný
personálny pracovník

SPA-LÍVIA, s.r.o.
spoločnosť

Miesto výkonu práce Bardejov.
Náplň práce:

• vybavovanie bežnej personálnej agendy,
vrátane prípravy rôznych zmlúv

a dokumentov v oblasti
pracovných vzťahov

• prihlasovanie a odhlasovanie
zamestnancov do/zo sociálnej

a zdravotnej poisťovnea zdravotnej poisťovne
• príprava podkladov pre účtovnictvo

Mzdové podmienky:
900 .- eur v hrubom plus stravné

Požiadavky na zamestnanca: 
stredoškolské vzdelanie s maturitou, 

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

a.lipkova@centrum.sk
Bližšie informácie na tel.č.:
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Prijmeme na dlhodobú spoluprácu

DO NEMECKA

+

2500 - 3000€
ELEKTRIKÁR A POMOCNÝ ELEKTRIKÁR

STAVBÁR
POKRÝVAČ PLOCHÝCH STRIECH
VODÁR/KÚRENÁR/INŠTALATÉR

Hľadáme
pracovníkov na vedúce

pozície v oblasti stavebníctva.
Nemecký jazyk podmienka

Nástup ihneď

+421 944 016 775 85
_0
0
20

4. júna 1996  
prvý testovací štart nosnej rakety Ariane 5 so štyrmi vedeckými 
družicami skončil haváriou 

Výročia a udalosti
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BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s.
086 31 Bardejovské Kúpele
príjme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu

Základná zložka mzdy (brutto):
základná mzda 839 Eur/mesačne a zákonné príplatky

Požadované predpoklady:
› vzdelanie v odbore 

› prax v odbore  kuchár vítaná

BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s.
oddelenie riadenia ľudských zdrojov

086 31 Bardejovské Kúpele
email: sekretariat@kupele-bj.sk

Kuchár
Termín nástupu: IHNEĎ

Svoje žiadosti o prijatie do pracovného
pomeru zasielajte na adresu:

Bližšie informácie:
tel.054/4774252, 4774319  alebo osobne

na oddelení riadenia ľudských zdrojov
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BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s.
086 31 Bardejovské Kúpele
príjme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu

Základná zložka mzdy (brutto):
základná mzda 812 Eur/mesačne a zákonné príplatky

BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s.
oddelenie riadenia ľudských zdrojov

086 31 Bardejovské Kúpele
email: sekretariat@kupele-bj.sk

Údržbára – Elektrikára

Termín nástupu: IHNEĎ

do hotelových prevádzok

Svoje žiadosti o prijatie do pracovného
pomeru zasielajte na adresu:

Bližšie informácie:
tel.054/4774252, 4774319  alebo osobne

na oddelení riadenia ľudských zdrojov
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AUTOBEETLE SLOVAKIA, s. r. o.

Náplň práce:

hľadá do tímu

Benefity zamestnanca:

- kontrola technického stavu vozidiel

- diagnostikovanie porúch

- používanie meracích a diagnostických
   prístrojov a autoservisných zariadení

- rýchloservis motorových vozidiel-
   mechanické práce

- autoelektrikárske práce- autoelektrikárske práce
   na motorových vozidlách

- príspevok na stravné: 3 Eur/deň
- Príspevok na cestovné nad 10km
- vianočný finančný bonus
- Rôzne sociálne bonusy:
   napr. príspevok pri narodení dieťaťa

- práca vo vykurovaných a klimatizovaných
   dielňach
- práca s najmodernejšími autoservisnými
   nástrojmi
- práca v stabilnejspoločnosti s 22ročnou
   históriou

- plný úvÄzok
- Mzdové podmienky:
  od 1 000€/mesiac
- Miesto práce: Kúpeľná 3a,
  Bardejov
- Termín nástupu: od 1.6.2022

+421 905 826 693   info@autobeetle.sk

AUTOMECHANIK / AUTOELEKTRIKÁR
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SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA PREZENTÁCIU 
A PRAKTICKÚ UKÁŽKU VÝROBKOV

NAŠICH PARTNEROV

Duklianska 1377

7. JÚNA
 2022

UTOROK
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HECHT BUBNOVÁ
KOSAČKA

NÁRADIE,NÁSTROJE,

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

"Tam dze trachtore predávajú, nad nemocnicu"

ZVÁRACIA TECHNIKA,
ZÁHRADNÁ TECHNIKA A VIAC
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Cena je uvedená
bez DPH

Cena je uvedená
s DPH

SUPER CENA

3 649 €
SUPER CENA 20 299 €

SUPER CENA

TRAKTOROVÁ KOSAČKA VARI RL 102 H TRAKTOR + KOSAČKA
+ ČELNÝ NAKLADAČ
+ PODKOP + možnosť prihlásiť

na SPŽ

Pracovný záber: 60 cm
Objem motora: 173 cm3
Výkon motora: 3,6 kW
Max. odporúčaná plocha: 2000 m2

829 €

SUPER CENA

Pracovný záber: 60 cm
Objem motora: 223 cm3
Regulácia rýchlosti pojazdu 
variátorom: 11.87 Nm

1 279 €

GÜDE BENZÍNOVÁ KOSAČKA

SUPER CENA

Pracovný záber: 50,8 cm
Objem motora: 175 cm3
Výkon motora:  2,8 kW

369,90 €

GÜDE BENZÍNOVÁ KOSAČKA

SUPER CENA

Elektroštart, Variabilný pohon
Pracovný záber: 52,5 cm
Objem motora: 196 cm3
Výkon motora: 3,4 kW

515,90 €

KOSAČKA RIWALL 
PRO RPM

SUPER CENA

S pohonom
Pracovný záber: 40 cm
Objem motora: 132 cm3
Výkon motora: 2,5 kW

233 €

BUBNOVÁ KOSAČKA BDR 581
STELLA VARIO

Výkon motora: 18 HP
Počet valcov: 2
Objem zberného koša: 260 liter
Signalizacia naplnenia koša: áno

"KU NÁKUPU ZÁHRADNEJ TECHNIKY NAD 500 €
                                    NAREX AKU RÁDIO/POWERBANKA ZADARMO"

DOM FARIEB
TAČEVSKÁ 43A, 

BARDEJOV I 
Tešíme sa na vás.

PENETRAL
ALP 20KG

56,70 €

63,76 €

GUMOASFALT
SA 12 30KG

STIERKA PRIMALEX
BETON EFEKT
BÁZA Z 10L

SUPER KVALITA
ZA DOSTUPNÉ CENY

12,98 €

80,99 €

LAZÚRA PRIMALEX 3V1
CÉDER LIBANON.
0,75L

KÚP 2X
BALAKRYL UNI

A DOSTANEŠ
DARČEK

KROVSAN PROFI+
BEZF.1L

80,99 €

+ ŠIROKÝ VÝBER
      SPOJOVACIEHO MATERIÁLU
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Dovolenka s dotáciou pre 
dôchodcov na 6 dní/ 5 nocí

Iba za  222,- EUR/1 osoba a pobyt
Cena zahŕňa: 5 x plnú penziu, 

výber z ponuky jedál
5 x ubytovanie s vlastným soc.zariadením

100 % z dopravy na výlet do Zuberca 
a na Oravskú priehradu

BONUSY ZDARMA: grilovačka, 
káva a koláče, bicykle ....

Voľné termíny: od 11.7.22, od 25.7, od 1.8, 
od 8.8, od 15.8 ..... až do 19.9.22

Kontakt a rezervácie: 
Penzión *** Oravská horáreň 396, 

Oravský Podzámok
0918 591 942, info@oravskahoraren.sk

www.oravskahoraren.sk

DOBRÉ ZDRAVIE Z ORAVSKEJ HORÁRNE !
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·
  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 • pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
• máme stále ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 32
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10%-
ZĽAVA

Bezpečnosť na schodoch a 
štýl jedným slovom: Stannah
Znovu získajte radosť z používania všetkých poschodí vášho 
domu so schodiskovým výťahom, ktorý odráža váš exkluzívny 
štýl. Vhodné pre rovné a lomené schody.
Zavolajte spoločnosti Stannah ešte dnes, aby vám bezplatne a 
nezáväzne posúdila vaše schody. Spomeňte toto vydanie a 
získajte 10 % zľavu na svoj obľúbený schodiskový výťah.

Pre ŤZP občanov 
možnosť vybaviť na 
zakúpenie stoličkového 
výťahu peňažný 
príspevok od štátu.

0800 162 162
Zavolajte zadarmo

Táto ponuka je k dispozícii do 
15. 6. 2022 a nie je platná s inými 
kampaňami alebo ponukami.

RPR1
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