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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 29 000 domácností a firiem 

BARDEJOVSKO
SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO

Č. 02 / 11. JANUÁR 2019 / 23. ROČNÍK

PREČÍTAJTE
SI...

NOVÉ
LEPŠIE
NOVINY

Volajte na tel.0919 142 033

KÚPIME VAŠE AUTO

mail: info@vykupautbj.sk web: www.VYKUPAUT.bj

Ponúkame vám odkúpenie Vášho vozidla za férove ceny.
Prídeme aj priamo k vám a vyplatíme vám peniaze ihneď na mieste. 

****predajte svoje auto rýchlo, pohodlne bez starostí a bez rizika*** 61
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OPRAVÍM VÁŠ 
POČÍTAČ
Preinštalovanie Windows
Prečistenie a opravy

Aj u Vás doma
0903 539 712
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www.safranbj.sk
 0905 740 746

POSLEDNÉ BYTY NA PREDAJ
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NOMITO 
AUTOŠKOLA

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

23.01.2019 

začiatok kurzu

Novotný Andrej  
0907 923 974

akcia - 590€ za kurz
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DANE a
ÚČTOVNÍCTVO

email: ekonomic3@gmail.comTel.: 0905 675 750

RS ekonomik s.r.o.

jednoduché účtovníctvo      mzdy a personalistika
podvojné účtovníctvo         daňové priznania

Radovan Gal
Stanislava Galová 

ul. Partizánska , budova SLSP

Vodka 
Russian Standard
38 %; 0,7 l
Zľava 23 % 
1 l = 14,27 €

Rum 
Božkov Republica
38 %; 0,7 l
Zľava 30 % 
1 l = 14,27 €

Slivovica  
Bošácka
52 %; 0,7 l
Zľava 23 % 
1 l = 18,56 €

Borovička 
Koniferum  
s limetkou

37,5 %; 0,7 l
Zľava 18 % 

1 l = 9,27 €

FAMILIA 
V jemná; 

Borovička; 
Run Tuzemský

35 %; 0,5 l
1 l = 7,18 €

Víno Nitra 
Mladé víno

viac druhov 
0,75 l

Zľava 46 % 
1 l = 3,59 €
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Bošácka
52 % 0 7 l

d blica

WWW.1DAY.SK

BARDEJOV 
KOMENSKÉHO 3985 

SLOVENSKÁ 18

PREDAJNE

SVIDNÍK 
CENTRÁLNA 154/4

Všetky označené produkty platia do 23.1.2019 alebo do vypredania zásob. Fotografie sú ilustračné. Ceny sú uvedené v eurách s DPH. Zmena cien a chýb v tlači vyhradená. Produkty  
v akcii nie je možné kombinovať s individuálnymi zľavami. Akcia sa vzťahuje iba na predajne uvedené hore. Alkoholické nápoje len od 18 rokov. Konzumujte zodpovedne.

1. DAY, OBCHOD, KDE TO ZAČÍNA
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InzercIa

dIstrIbúcIa (29 000 domácností)

BARDEJOVSKO
SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO

Vydavateľ: 
REGIONPRESS s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

Jaroslav Geci  0905 719 137
Mgr. Daniela Lazurová 0907 727 206
distribúcia:
Bc. Milan Kunst               0905 805 851
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Mestá-obce (každý týždeň): Ra-
slavice, Tročany, Janovce, Kobyly, 
Kľušov-Šiba, Richvald, Kružľov, 
Gerlachov, Malcov, Lenartov, BJ. 
centrum, BJ družba, BJ vinbarg, 
BJ za Rajom, Kurov, Bardejovská 
N.V., Dlhá lúka, Zborov, Smilno, 
Sivdník , Stropkov, Giraltovce, Ro-
kytov tarnov, Mokroluh, Marhaň, 
Kračunovce, Kurima, Beloveža, Ti-
sinec, Bokša, Komarov, Hrabovec, 
Sveržov, Gaboltov, Hertník, Nižná 
Polianka, Lukov, Snakov, Hrab-
ske, Mihaľov, B.Zábava, Hažlín, 
Harhaj, Porubka, Brezov, Lascov, 
Andrejova, Lukavica, V.Voľa, Re-
šov, Fričkovce, Osikov, Becherov, 
Stebník, Hankovce, Vyšný Orlík, 
Bartošovce, Duplín-Stročín

redakcia: Stöcklova 20 
bardeJOV

bardejovsko@regionpress.sk

západné slovensko

stredné slovensko

Východné slovensko

bV 57.000 bratislavsko Východ
bz 67.000 bratislavsko Západ
ds 26.000 dunajskostredsko
Ga 30.000 Galantsko+Šaliansko
Hc 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
Ma 25.500 Malacko
nr 48.000 nitriansko
nz 35.000 novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
Pn 32.500 Piešťansko+NM+MY
sc 25.000 senecko
se 31.000 senicko+skalicko
tO 38.000 topoľčiansko+PE+BN
tn 52.000 trenčiansko+DCA+IL
tt 45.500 trnavsko
zM 18.000 zlatomoravsko

bb 50.000 banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
Lc 30.000 Lučenecko+VK+PT
Mt 39.250 Martinsko+TR
Or 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
Pb 30.000 Považsko=PB+PU
Pd 35.000 Prievidsko
zV 36.500 zvolensko+DT+KA
zH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
za 52.000 Žilinsko+BY

bJ 29.000 bardejovsko+SK+SP
Ge 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
Ke 82.750 Košicko
Ks 22.250 Košicko okolie
sL 12.000 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 35.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
sn 30.000 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.

Bardejov

Svidník

Stropkov

Dovoľte mi zaželať nám všetkým 
úspešný a láskyplný rok 2019, aby sme 
obstáli vo všetkých skúškach života a 
boli sme oporou pre našich blízkych. 
Želajme si, aby bol tento rok úspešný aj 
pre našu vlasť, aby pre nás Slovensko 
bolo oporou a istotou. Veď moderný štát 
by mal byť tou inštitúciou, ktorá chráni 
slabších, dáva za vzor poctivých a sluš-
ných, vytvára priestor pre schopných, 
zaručuje rovnosť pred zákonom, chráni 
slobodu a garantuje bezpečnosť. Žiaľ, 
minulý rok priniesol viaceré udalosti, 
ktoré nami silno otriasli a naša spoloč-
nosť sa znovu začala deliť. Je obzvlášť 
smutné, že k tomuto deleniu a pocitom 
nepriateľstva prispievali najmä politici. 

Som presvedčený o tom, že sú-
držnosť a dôvera na Slovensku sa dá 
obnoviť, ak sa sústredíme na tie ciele, 
ktoré nás spájajú, aby sme v nich do-
siahli konkrétne výsledky. V mojom 
prezidentskom programe ich vidím 
takto: vyššia životná úroveň a vyššie 
platy, slušná a spravodlivá krajina, 
ochrana našej krásnej prírody a roz-
víjanie našich tradícií. A samozrejme 
európska budúcnosť Slovenska. Som 
presvedčený, že toto je program, pod 
ktorý sa podpíše najviac ľudí na Sloven-
sku, a toto sú ciele, na ktorých sa naj-
viac zhodneme.

V roku 2019 si pripomenieme 15 ro-
kov od vstupu Slovenska do Európskej 
únie, 30 rokov od pádu železnej opony, 

ale tiež 100 rokov od tragickej smrti náš-
ho veľkého rodáka, vedca a zakladateľa 
prvého moderného štátu Slovákov M. 
R. Štefánika, ktorý povedal: “Kto krá-
ča energicky a vedomý si cieľa, ovláda 
svoj osud takmer úplne. Demokracia je 
organizovaná myšlienka, to je idea proti 
chaosu. Demokracia, to znamená myslieť 
skôr, než jednáš, či tým nepoškodzuješ 
blížneho, rodinu, národ, spoločnosť. To 
znamená opanovať svoje vášne, nie roz-
právať, ale problémy riešiť.”

Sebavedomie, odvaha a múdrosť, 
ktoré by mali viesť našu spoločnosť, sú 
mi inšpiráciou aj v pre mňa najväčšej 
výzve tohto roka. Uchádzam sa o vašu 
dôveru v prezidentských voľbách, pre-
tože chcem prispieť k tomu, aby slušní 
ľudia, ktorí poctivo pracujú, sú oporami 
pre svoje rodiny a vzormi pre svoje deti, 
mohli v nasledujúcich rokoch povedať: 
ideme po správnej ceste. 

Želám všetkým úspešný rok 2019!

Buďme k sebe dobrí

» Robert Mistrík
nezávislý kandidát na prezidenta SR
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KRYTÁ TENISOVÁ HALA

Celoročná prevádzka
2 x kurty
Možnosť  individuálnych tréningov
pre všetky vekové kategórie
Objednávky a rezervácie: 0917 791 835

BARDEJOVSKÉ KÚPELE

0905 719 137
Inzerát, ktorý predáva

0907 727 206

VOĽBY / GASTRO, ZDRAVIE
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SLUŽBY, ZDRAVIE

AKCIA trvá od 13. 1. 2019
do 20. 1. 2019 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 40,85, Gaboltov 85, 
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0,33€

MILA
50g

0,99€

MORCA-DELLA
400g, SYROVÁ

3,88€

DAVIDOFF KÁVA
100g, 3 druhy

1,33€

KEČUP
1000g, JEMNÝ

5,99€

TRIUMPH VODKA
0,7L, 40%

1,22€

GRANKO
225g

AKCIOVÁ PONUKA NA MESIAC  JANUÁR  V TÝCHTO LEKÁRŇACH

LEKÁREN
U SV. EGÍDIA

Radnicné námestie, BJ

LEKÁREN
MEDIC SK

MUDr. Pribulu 463/15, SVIDNÍK

PLUS
LEKÁREN
V Poliklinike  TETRIA,
 Tacevská 3998,  BJ

LEKÁREN
PHARMACIA, s.r.o.

Dlhý rad 6, BJ

LEKÁREN
ÁTRIUM

Partizánska 4/A, BJ
PO - PIA: 7:30 - 20:00
SO - NE: 8:00 - 20:00

PO - PIA: 7:30 - 15:30 PO - PIA: 8:00 - 16:30 PO - PIA: 7:30 - 17:00

PO - PIA: 7:30 - 19:00
SO - NE: 8:00 - 19:00

PLUS
LEKÁREN

V HP TESCO, BJ

NAJDLHŠIE OTVORENÁ 
LEKÁREN V MESTE

OTVORENÉ 
365 DNÍ V ROKU

OTVORENÉ 
365 DNÍ V ROKU

PO - NE: 9:00 - 21:00

ˇ ˇ
ˇ

ˇ

Pozorne so prečítajte písomnú informáciu pre použivateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. 
Akcia platí od 1. 01. 2019 do 31. 01. 2019 alebo do vypredania zásob. 1) Liek na vnútorné použitie

2) Výživový doplnok na vnútorné použitie 3) Zdravotná pomôcka na aplikáciu do nosa

NUROFEN® pre deti 4% Jahoda
10O ml

Liek vo forme suspenzie. Uľavuje od bolesti 
zubov, uší, hlavy. Pomáha tlmiť zápal a teplotu. 

Obsahuje ibuprofen. Vhodný pre deti od 3 
mesiacov. Zníženie teploty 

(vrátane horúčky vzniknutej po očkovaní),
tlmenie miernych až stredne silných bolestí, 
ako sú bolesti hlavy, bolesti zubov alebo uší, 
bolesti hrdla, bolesti spojené s podvrtnutím 

alebo pomliaždením.

STREPFEN® Sprej 
8,75 mg orálna 

rozt. aerodisperzia
15 ml

Liek sa používa 
na krátkodobé zmiernenie 
príznakov sprevádzajúcich 

bolesť v hrdle, ako sú 
škriabanie v hrdle, 

bolesť, ťažkosti 
s prehĺtaním a opuch.

Slovakiapharm VITAMÍN C 500 mg 
s predĺženým účinkom 
30 tabliet
Vitamín C je naozaj elixírom pre naše zdravie. Pomáha nielen regenerovať 
náš organizmus, ako celok, ale aj pri normalizácií krvného tlaku, pri hojení 
rán, podporuje činnosť mozgu, rozkladá cholesterol, pôsobí proti vráskam 
a pod. Náš kvalitný produkt je s postupným uvoľňovaním tzv. long effect 
vám zaručuje prísun c vitamínu po väčšinu dňa kedy to najviac potrebujete.

TANTUM VERDE® Mint 
20 lisovaných pastiliek
Pri zápaloch a opuchoch dutiny ústnej, hltanu, pri zápaloch ďasien, para-
dentóze, zápaloch mandlí, predovšetkým pri chorobách z nachladnutia. 
Ďalšou oblasťou použitia je podporná liečba pri konzervatívnom a extraktív-
nom zubnom ošetrení a zápaloch sliznice ústnej dutiny. Liek môžu používať 
dospelí, mladiství a deti od 4 rokov, ktoré sú schopné pomaly cmúľať pastilku. 
Keďže pastilky neobsahujú cukor, sú vhodné aj pre pacientov s cukrovkou.

STÉRIMAR® na upchatý nos
5O ml

Nosový sprej hypertonický s obsahom 
morskej vody. Pomáha uvoľňovať nosové 
dutiny. Prevencia proti príznakom nádchy. 

Od 3 rokov. Prirodzene uvoľniť 
upchatý nos, potláča  rast baktérií 

a riziko superinfekcie z nosových dutín, 
chráni pred komplikáciami nádchy 

(zápal prinosových dutín 
a zápal stredného ucha.

TANTUMGRIP 
s citrónovou príchuťou

1O vreciek
Liek obsahuje kombináciu 

liečiv, ktoré sú účinné 
pri úľave od príznakov spojených 

s prechladnutím a chrípkou, 
vrátane úľavy od bolestí, 

bolesti v hrdle a bolesti hlavy, 
uvoľnenia upchatého nosa 

a zníženia teploty.

6,10 € 

6,85 € 

4,00 € 5,85 € 

8,50 € 

5,85 € 

6,10 JC: 61,00 €/L 6,10 JC: 170,00 €/L

7,15 € 

7,96 € 

4,57 € 6,68 € 

9,96 € 

6,68 € 

BOLESŤ

BOLESŤ

IMUNITA - VITALITA BOLESŤ HRDLA

NÁDCHA

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE

1)

1)

3)

1)

Výživový doplnok 1)2)

POŽIČKY BARDEJOV
Kancelária: Hurbanova 22, BJ

2.poschodie, č.dverí 203 
/nad zdrav. poisťovňou DÔVERA/

Tel.: 0905 293 974
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40m2 SAD Bardejov. 
Bližšie informácie

 054/472 57 51

VOĽNÉ PRIESTORY NA PRENÁJOM
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Tel.: 054 472 2010 
e-mail: talesa@talesa.sk

TALESA S.R.O., 
RADNIČNÉ NÁMESTIE 20, BARDEJOV

ZABEZPEČÍME: 
- VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA
- VYPRACOVANIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA
- PERSONÁLNU A MZDOVÚ AGENDU
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»kúpim staršiu Felícu do 9 
rokov, môže byť aj na LPG. 
Tel 0903 527 001, 0949 203 
638
»Predám: Toyota Auris, 
rv02/2011, 1,6 valvematic, 
97kw, výborná spotreba,  k 
autu letné aj zimné pneu 
na elektrónoch originál 
Toyota. Zachovala,  serviso-
vaná,  1. majiteľ. Cena 6900 
+ dohoda. Tel.0944 383 151
»Predám Chevrolet Aveo 
rok výroby 7/2008, benzí-
n,objem 1150 cm, výkon 53 
kW, najazdených 122 tis.
km,strieborná metalíza 
svetlá,STK a EK platná do 
06/2020.Viac info po tele-
fone,tel.č 0908 303 218

»Kúpim garáž pri Topli, ale-
bo za hotelom Artin, alebo v 
jeho blízkosti. 0949391689
»Kúpim GARÁŽ za Hote-
lom ARTIN pri Topli. Tel: 
0944386003 

»Predám nepoužité maha-
gónové dvere. Cena 35 Eur/
kus Tel:0904037384
»Predám novú zváračku 
Herkules, ES 150, Turbo. 
Predám Wap-Einhell, vy-
sokotlaký čistič, 150 bar 
vhodný aj na čistenie 
odpadu. Spolu len 200€ 
0905807835 

»Predám ošípanú 
cca 240kg. Kg/1,8eur. 
tel.0911376595 

»Predám prvorepublikový 
nábytok z masívu vo vý-
nimočnom stave. Kontakt: 
alena.ulicnikova@gmail.
com 

»Túžite sa občas stretnú-
ť,posedieť si, porozprávať 
sa,pretože ste osame-
lá?Ak sa ozvete,možno 
sa skamarátime.Som vo 
veku nad 65 rokov. Tel.
kont.0902808202.

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

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

Príklad:
RP TT 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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Aj keď prešlo málo dní od nového roka, 
už nás v školstve prepadli škandály mi-
nisterstva v oblasti dotácií či obrovských 
odmien pre ministerských úradníkov. V 
období, keď neraz na úkor žiakov šetrí-
me každé euro a žobreme od rodičov, aby 
prispeli na školu. Pričom ministerstvo, 
ale aj iné inštitúcie, mrhajú prostried-
kami nehoráznym spôsobom. Preto ani 
v čase sviatkov či novoročných želaní 
netreba zabúdať na realitu, hoci zodpo-
vední si namýšľajú, že cez dovolenky a 
prázdniny zabudneme. Od tejto situácie 
sa odvíja moje  želanie pre učiteľov, žia-
kov, rodičov. Či sa naplní nie je v rukách 
nepriateľov školstva, ale v našich, v našej 
vzájomnej spolupráci.   

Priatelia, k novému roku vám želám 
zdravia a najmä zdravého rozumu, čo sa 
postaví proti hlúposti, ktorú nám vládnu-
ci či médiá neraz podsúvajú.

Želám vám veľa šťastia a najmä 
šťastie vašich detí, keďže je čoraz ťažšie 
nájsť školu, ktorá dokáže napĺňať hlavné 
ciele školy namiesto sústredenia sa na 
zbytočné byrokratické úkony, ktorých 
každým rokom pribúda. A to sa potom 
odráža na radosti žiakov z poznávania, 
ale aj na radosti pedagógov zo sprevádza-
nia poznávaním.

Spoločne si prajme politikov, ktorí sa 

vyznajú v školstve nielen z hľadiska eko-
nomiky, ale najmä z hľadiska výchovy a 
vzdelávania, aby sme viac neboli sved-
kami zásahov, čo roky devastujú školstvo 
a nerešpektujú jeho nenahraditeľný výz-
nam, nerešpektujú to, že štát bude taký, 
akí vzdelaní sú jeho občania.

Želám školstvu peniaze, lebo v 
dnešnej spoločnosti je práve kapitál pod-
mienkou kvality, hoci to mnohí politici 
odmietajú a chcú, aby sa financie na ich 
populizmy získavali na úkor škôl a da-
ňových poplatníkov. Iba dobre vybavená 
škola s primeranými platmi dokáže pre-
niesť pozornosť od naháňania peňazí a 
častej fluktuácie zamestnancov k syste-
matickej práci na kvalitnom vzdelávaní a 
na budovaní filozofie školy.

Chcel by som, aby žiaci boli na svoje 
školy hrdí, opodstatnene hrdí, a to pred-
pokladá venovať školstvu pozornosť, kto-
rú politici pred voľbami iba proklamujú, 
potom nenapĺňajú.

To si však vyžiada úplne iný prístup 
spoločnosti a ľudí, ktorí ju riadia. Preto-
že deti, žiaci sú odrazom toho, čo sa deje. 
Všetkým želám, aby tie odrazy boli čoraz 
viac pozitívnejšie. Doma, v škole, v našej 
spoločnosti, vo svete či vo vesmíre života. 

Školská novoročenka

» Ján Papuga 
riaditeľ ZŠ
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Deviataci, rozmýšľate o svojej budúcnosti ?
Prečo nie naša škola?

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ
v Prešove

Žiaci SOŠPg môžu rozvíjať svoj talent a záujmy v rôznych záujmových 
krúžkoch, napr. v divadielku Abodka, v speváckom zbore Gaudeamus, 

vo folklórnom speváckom krúžku, v krúžku Hra na hudobný nástroj 
(akordeón, klavír, gitara), v športových krúžkoch, v krúžkoch cudzieho 

jazyka a v ďalších, podľa záujmu žiakov.
Vďaka týmto krúžkom sa môžu žiaci zapájať do rôznych slovenských 

i medzinárodných súťaží (hudobné súťaže a vystúpenia, výtvarné 
súťaže, jazykové a recitačné súťaže, divadelné súťažné prehliadky, 

matematicko-logické online súťaže a i.) a  ukázať svoje
 schopnosti na rôznych kultúrnych podujatiach.

Stredná odborná škola pedagogická je najlepšou voľbou
 pre tých, ktorí chcú pracovať s deťmi a dospelými

ľuďmi vo výchovno-vzdelávacej a sociálnej oblasti.

Bližšie informácie môžu žiaci získať 
aj prostredníctvom našej webovej stránky

 www.sospg.sk

7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
 štvorročný odbor, štúdium denné, ukončené maturitnou skúškou,
 obsahom je príprava žiakov na prácu s deťmi predškolského a školského veku,
 žiaci majú možnosť kreatívne sa rozvíjať v odborných predmetoch – v oblasti pedagogiky a psychológie, v oblasti 

hudobnej, výtvarnej, dramatickej, literárno-jazykovej a telesnej,
 podmienkou prijatia žiaka na štúdium je: úspešné absolvovanie prijímacích talentových skúšok z hudobnej, výtvarnej 

a literárno-jazykovej výchovy, študijné výsledky na ZŠ.

Chcete vidieť priebeh 
talentových skúšok, 
chcete vedieť „Ako na to“?
Pozývame Vás na Dni otvorených dverí, pre záujemcov 
o odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo,
ktoré sa uskutočnia v dňoch 11. – 13. 02. 2019.
Ide o konzultácie za účelom eliminovania stresu.

Na konzultácie si treba priniesť:
- hudobná výchova – zoznam aspoň 10 piesní (nie detských),
- výtvarná výchova – 2 ks výkresov A3, ceruzu, gumu a farby– vodové 
(akvarelové) alebo temperové, nádobku na vodu, štetce vlasové, na akvarel guľaté, 
na temperu ploché (hrubší aj tenší),
- literárno-jazyková výchova – text na prednes poézie alebo prózy.

Oboznámenie s náplňou sa uskutoční v budove školy a každá činnosť trvá 60 minút.

1. hod.  14.30 – 15.30 
2. hod.  15.40 – 16.40
3. hod.  17.00 – 18.00

Prezentácia je 15 minút pred začiatkom činností.
Ak máte o konzultácie záujem, prihláste svoje 
dieťa na tel. čísle 0903 057 539  do 11. 02. 2019.

Dôležité
telefónne čísla

(platné na celom Slovensku)

Záchranná lekárska služba
155

Požiarna služba
150

Tiesňové telefónne číslo
112

Polícia
158

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0907 727 206

ŠKOLA 

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RÔZNE / predaj    

15 HĽADÁM PRÁCU    

VÝKUP A PREDAJ 
VOZIDIEL

0944 954 155 
0907 531 771

Seriózne a dískretné 
jednanie, rýchla dohoda

- Peniaze ihneď v hotovosti
- preberáme plnú zodpovednosť 

za stav vozidla

avvauto.info@gmail.com 85
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Bardejovsko-Svidnícko 
- Stropkovsko
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UNIVERZAL

BD2 MASTER 56 KR
AKUSTICKÉ DVERE

Podľa normy EN 1627:2012
BD2 OPTIMUM

Všetky typy dverí sú vystavené na našej
predajni (PRÍĎTE SA POZRIEŤ)

430€

517 €

599 €
769 €

670 €

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

1
MONTÁŽ

D
eň

TERAZ BETONÁŽ ZÁRUBNE
BEZPEČNOSTNEJ TRIEDY 2 a 3

V HODNOTE 60 €
ZDARMA

AKCIA platí do 31. 01 . 2019

- 2x 3bodový zámok

- 10

Podľa normy EN 1627:2012

0

FORMA FINANCOVANIA:

Dvere cena: 430€

záloha 226€

1. splátka: 102€

2. splátka: 102€

BEZ NAVÝŠENIA!

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

OCHRÁŇTE SVOJ DOMOV!

Bardejov - Slovenská 1/bývalý Agrostav, 
Tel.: , oknahnathbj@gmail.com 0948 481 777
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 AKCIA

VODA - PLYN - VYKUROVANIE - SERVIS

EKOLOGICKÝ, 
ÚSPORNÝ

85
-0

01
2

VICTRIX 
ZEUS 

26 ERP1.999 EUR S DPH

Solárna zostava P2
+ zásobník UBS 300 SOL
V cene zostavy je:
plochý kolektor 2 ks
• inštalacná sada pre 2 ploché kolektory
• regulátor SOREL
• ErP cerpadlová skupina s�reg. prietoku
• expanzomat 24l
• upínacia páska expanzomatu
• strešný držiak kolektora podla typu strechy
• nemrznúca kvapalina 20 litrov
• zásobník UBS 300 SOL
K zostave je možné pripojit kotol
na ohrev teplej vody

Všeobecné podmienky 
podpory zverejnené 

na stránke 
www.

zelenadomacnostiam
.sk

A

AXL

závesný  
kondenzačný

 kotol
so 45 L zásobníkom 

- 1638,00 € s DPH.

BardComp s.r.o.
Hurbanova 22
Bardejov

výpočtová technika
registračné pokladne

software
E - shop

tel: +421 54 4723961
web: www.bardcomp.sk 61
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inzerujte u nás 
0905 719 137

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

regionpress.sk

sieť 39
regionálnych
novín

www.regionpress.sk

Tieto noviny sú tlačené na papieri s podielom recyklovaného vlákna.

Vážime si naše životné prostredie!
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Srdečne pozdravujeme, vážení čitate-
lia. Po krátkej prestávke na prelome rokov 
sme tu teda zas. S našimi a dúfajme, aj s 
vašimi novinami. Aj s predsavzatiami, 
ktoré má naša redakcia práve tak, ako aj 
vy, jednotlivci či celé rodiny. Nemusia sa 
splniť všetky, ale na druhej strane – ak 
by aspoň niektoré z nich, bol by rok 2019 
celkom dobrý. Taký vám ho úprimne za 
všetkých kolegov želám.

Akurát treba vedieť, čo to vlastne dob-
rý rok je. Nuž, je to časové obdobie, v kto-
rom sa na záver roka stretneme so všetký-
mi, s ktorými sme ho vítali a nikto nebude 
chýbať. Je to rok, v ktorom sme čo najmenej 
navštevovali zdravotnícke zariadenia a le-
károv v nich a v ktorom sme nemuseli volať 
na pomoc žiadnych záchranárov. Slováci 
podľa prieskumov patria medzi najustara-
nejších občanov Európy. Určite to má svoje 
ekonomické príčiny, pretože naozaj nie je 

pravda, že sa dá vyžiť z pár stoviek mesač-
ne, najmä keď ceny všetkého idú hore. Na 
druhej strane – akosi sme zabudli vedieť 
sa tešiť z toho, čo nám nikto nemôže vziať a 
nikto to nemôže ani sprivatizovať, ukrad-
núť, spreneveriť. Je to náš vzťah k životu, 
k bytiu ako takému. K rodine, k deťom, 
starým rodičom, psíkovi či mačke, je to 
náš súkromný mikrosvet, ktorý je bohatý 
tak, ako si ho vieme bohatým spraviť. A v 
tom nám nepomôžu žiadne peniaze, ani 
majetky, ani moc svetská. Ani násilie, ani 
arogancia voči ostatným okolo nás. Napo-
kon, myslíte si, že tí ktorí si mys-
lia opak, sú šťastní? Stačí sa na 
nich pozrieť.

Všetko dobré, vážení či-
tatelia, nech sa vám darí 
slušne a možno raz aj 
dobre žiť!

A sme tu opäť

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Možno sme si to ani nestihli uvedomiť, 
ale, sú tu. Už pár dní. Fašiangy je obdo-
bie od Troch kráľov až do polnoci pred 
škaredou – Popolcovou stredou. Potom 
nasleduje 40 dňový pôst až do Veľkého 
piatku. Je to prechodné obdobie medzi 
zimou a jarou.

Podľa prameňov z obdobia Veľkej 
Moravy sa u nás v 9. storočí používal 
termín mjasopust (koniec jedenia mäsa 
pred pôstom). V Česku sa toto slovo za-
chovalo ako masopust, na Slovensku 
sme však neskôr prebrali nemecký názov 
fašiangy (fašangy).

Fašiangy na dedine - Oslavy fašian-
gov sa regionálne líšili, aj keď sa vyskyto-
vali aj spoločné črty. Napríklad v regióne 
Liptov a v obci Čičmany sa varila praže-
nica, na ktorú bola pozvaná celá dedina. 
Mládenci najprv týždeň pred zábavou 
chodili po dedine a pozývali dievčatá, ale 
aj starších. Pri tejto obchôdzke nezabud-
li zozbierať vajíčka a slaninu. Praženicu 
väčšinou pripravovala richtárka, potom 
sa začínala zábava, na ktorej boli aj pra-
žené šišky, karamel, závin, huspenina a 

ďalšie miestne špeciality. V Honte bolo 
zvykom robiť pálenku. Chlapci chodili po 
dedine a vyberali zrno, taktiež spojené s 
obchôdzkami za dievčatami a pýtaním 
slaniny, klobásy a niekde im dali aj úde-
né mäso. Všetko sa odnieslo na priadky, 
kde dievčatá pripravili pohostenie. Fa-
šiangy sa končili v utorok o polnoci.

Fašiangy v meste - Poriadali ich re-
meselnícke cechy. Teda skôr sa konali 
zábavy, ktorých hlavnými organizátor-
mi boli tovariši. Väčšinou sa odohrávali 
v dome majstra, pretože tu sa vítali noví 
tovariši, ktorým bolo poskytnuté krátko-
dobé ubytovanie. V tomto období sa zvy-
kli stávať z učňov tovariši. Museli však 
uspieť v rôznych skúškach. Napríklad v 
Kežmarku bolo typické kúpanie v stude-
nej a potom teplej vode, nosenie na žrdi 
atď. Jednotlivé cechy konali sprievody 
a snažili sa o čo najväčšiu atraktívnosť. 
Mlynári behali na chodúľoch, debnári 
krútili nad hlavami obručami a podobne. 
Remeselnícke fašiangové zvyky zanikli 
pred 1. svetovou vojnou.

Čas veru letí

» red
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OKNÁ DVERE

Okno ALUPLAST IDEAL 8000 

3- tesnenia, 3-sklo splňajúce normy

PRE NOVOSTAVBY

- Plastové okna ALUPLAST
vo všetkých modelových radoch

- Hliníkové okna,  dvere a presklenia
- Garažove brany DAKO, WISNIOWSKI
- Doplnky: parapety, žalúzie, rolety, siete ...

... Našou referenciou je 18 ročné pôsobenie na trhu s oknami ...

OKNÁ A DVERE - 0918 881 874     -     STAVEBNÉ PRÁCE - 0905 594 814
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_0
00
9PRÍJEM OBJEDNÁVOK NA ZIMNÉ MESIACE ZA ZVÝHODNENÉ CENY !!!

www.balsyn.sk   22 rokov na trhu

MONTÁŽ A DOVOZ 

PO CELEJ SR
tel: 054/472 24 47 email: info@balsyn.sk facebook.com/balsyn.sk

INTERIÉROVÉ DVERE
KOMODY - KUCHYNE - NOČNÉ STOLÍKY  - POSTELE - LAMELOVÉ  ROŠTY 

MATRACE  - PERINY - VSTAVANÉ SKRINE - STOLIČKY  A INÉ

85
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Komplet dvere so 
zárubňou + kľučka

cena od 139,- EUR

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0907 727 206

TU
mohla byť Vaša

REKLAMA

   Info: 0905 719 137

Tieto noviny sú tlačené na papieri s podielom recyklovaného vlákna.

Vážime si naše životné prostredie!
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Bardejov - Slovenská 1/bývalý Agrostav, Tel.: , oknahnathbj@gmail.com 0948 481 777

Výmena  balkónovej
steny -  1.150 €  
v cene:

 

od 725 €
- demontáž a likvidáciam 

pôvodnej steny
- vymurovanie novej steny 

/hr. 200 mm/

- PVC balkónová zostava
- vonkajšia a vnútorná stierka
- kompletné murárske 

a montážne práce

Viac 
ako 100 

vymenených 
balkónov ročne

- VYŠŠIA TRIEDA ZA CENU NIŽŠEJ
ŽALÚZIE ZDARMA

alebo JEDNOSTRANNÁ FARBA
ZDARMA

LEN DO 31. 01. 2019
20% lepšie izolačné vlastnosti profilu 

- 5 komorový podparapetný profil s tesnením

MOŽNOSŤ
NÁKUPU

NA SPLÁTKY

BEZ NAVÝŠENIA!

- teplý rámček v skle (znižuje rosenie okien, zlepšuje izoláciu)

1500

akcia platí pri objednaní prác

AKCIA

16EUR/m2

OD 446 EUR

OD 430 EUR

ŽALUZIE OD 

- VÝKLOPNÉ
- SEKČNÉ
- ROLOVACIE

GARÁŽOVÉ 

ŽALÚZIE ROLETYa
VONKAJŠIE 

840x1460 226 eur

OD 18eur/m2

SCREEN ROLETY

SIETE PROTI

BRÁNY
BEZPEČNOSTNÉ DVERE 
1. B.T - 2. B.T - 3. B.T

HMYZU
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232 € 151 €

164 € 182 € 104 €
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Kamenárstvo- Peter Klimek
0903 204 761 0910 375 936

Objednávky: Radničné nám. 4, Bardejov alebo u Vás

záruka predlžená na 7 rokov!!!Pr
íje

m
 o

bj
ed

ná
vo

k 
na

 ro
k 

20
19 - Výkop hrobu + zhotovenie hrobky

- Vyhotovonie kvalitných 
   žulových kompletov
- Rekonštrukcie starých pomníkov
- Dopisovanie dátumov
- Služby spojené s pohrebom 
  /otvorenie a uzavretie hrobu poterom/
- Poradíme Vám pri výbere najlepšej 
   cenovej možnosti

VYUŽITE 

MIMOSEZÓNNE 

ZĽAVY.

PÍLENIE A OREZÁVANIE
RIZIKOVÝCH STROMOV
ohrozujúcich majetok a zdravie. S postupným 
spúšťaním. Ponúkame aj orez orechov
Kontakt: 0915 926 755
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

Redakcia novín

Bardejovsko
0905 719 137 

Technická špeci�kácia:
300 g vizitkový papier
rozmer 9 x 5 cm
tlač - hárkový o�set
jednostranná plnofarebná tlač
Všetky ceny sú uvádzané
bez 20% DPH

200 ks za 14 €
0,070 € / ks

1000 ks za 33 €

0,033 € / ks

400 ks za 24 €

0,060 € / ks

Kvalitné
VIZITKY

sieť 39
regionálnych
novín

www.regionpress.sk

0907 727 206
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ZADARMO DOPRAVA - u nás zakúpených výrobkov 

700 W 550 W
1800 W

dove
sprchovací gél 250 ml
j.c.: 0,676/ 100 ml

palette
deluxe farba na vlasy
viac druhov

fa
sprchovací gél 250 ml
j.c.: 0,396/ 100 ml

syoss
Penové tužidlo 250 ml
j.c.: 0,996/ 100 ml

ariel
gél caps 14 pd
 j.c.: 0,256/ 1 pd

lanza
prací prášok 7,5 kg/100 pd
 j.c.: 0,070/ 1 pd

pampers
Wipes detské vlhčené obrúsky  
sensitive 4x56ks;  j.c.: 0,022/ 1 ks

naturella
Classic normal 10, maxi 8  
j.c.: 0,089/ 1 ks

nivea
krém soft 200 ml
j.c.: 1,495/ 100 ml

taft
lak na vlasy 250 ml
j.c.: 0,796/ 100 ml 

ajax
univerzál 1 l
j.c.: 1,190/ 1 l

pampers
Giant pack  5/64, 4/76, 3/90, 
2/100;   j.c.: od 0,149/ 1 ks

mitia
telové mlieko 400 ml
j.c.: od 0,498/ 100 ml

Glisskur
šampón na vlasy 250 ml, balzám  
na vlasy 200 ml; j.c.: 0,796/ 100 ml

CoCColino
Aviváž 1,8 L
j.c.: 1,494/ 1 l

tento
pearl White 3vrst. 8ks
j.c.: 0,224/ 1 ks

nivea 
voda micelárna 400 ml expert
j.c.: 1,498/ 100 ml

tania 
šampón na vlasy 1 l
j.c.: 1,190/ 1 l 

domestos  
WC čistič 750 ml
j.c.: 1,320/ 1 l

fa 
mydlo toaletné 90g
j.c.: 0,333/ 100 g

Cillit banG
mr 750 ml kuchyňa
j.c.: 1,987/ 1 l

alpa
francovka 160 ml
j.c.: 0,619/ 100 ml

1,69

3,29

6,99

14,90

0,99

2,49

3,59

4,99

2,99

1,99

1,19

0,89

1,99

1,99

2,69

1,79

5,99

1,19

0,99

0,30

1,49

0,99

1 l

1,8 l

8 ks

100 PD

4 x 56 ks

750 ml

90 g

750 ml

160 ml

14 PD

250 ml 250 ml 250 ml

1 l

200 ml

400 ml
200 ml

400 ml
250 ml

250 ml

kúp  
jeden  

výrobok  
a druhý máš 
za polovicu

Použité ilustračné foto.  www.makos.sk

MakosPonuka platí od   14. 1. 2019  do  2. 2. 2019  alebo do vypredania zásob. 

aeG t8dbe48sC   
sušička 8kg, a++
kondenzačná sušička s invertor  
motorom, a++, 8 kg, lCd displej, 
odložený štart, ochladzovanie, 
bezžmolkový filter

Dlhý rad 1,  Bardejov  
pon- pia: 8:00-18:00 hod., sob: 8:00 - 12:00 hod.

AB
Komenského 1531,  Bardejov,  
pon- pia: 9:00-17:30 hod., sob: 8:00 - 12:00 hod.

9,9019,90 59,90

139,00

12,90

599,00

279,00 249,00

339,00

269,00

tefal  fv1711  
naparovacia žehlička
1800 W, parný ráz 80g,  
kropenie, zvislé naparovanie

eta mtd 2004  
mikrovlnná rúra
objem: 20l, priemer 25,5 cm, 
700 W, digitálne ovládanie

orava lr-100  
odžmolkovač AKU
na všetky druhy žmolkov,  
akumulátor s výdržou až do 60 min

roWenta ro6883  
vysávač xtream poWer a+aaa
ECO motor 550 W, vysoký sací výkon, 4,5L vrecko, 
turbokefa,hubica na tvrdé podlahy, kefa na čalúnenie

orava rbd 608  
rádiobudík s projektorom
led displej, dvojica alarmov, 
opakovaný alarm

eleCtrolux eWt 1264ifW  
práčka  a++ 1200ot/min 6kg
a++,  otáčky 1200/min, náplň 6kg
Fuzzy Logic - množstevná automatika
lCd displej, time manager

indesit btWa 61053  
práčka a+++ 1000ot/min 6kg
a+++ , kapacita: 6 kg bielizne
otáčky: 1000 za minútu, fuzzy logic, 
odložený štart

de lonGhi eCam 21.117  
magnifica automatické espresso
13 stupňový, tichý,  mlynček,nádržka na 
vodu s objemom 1,8 litra, 15bar,tryska 
na paru na prípravu capuccina, latté

eleCtrolux eC 2200aoW2  
mraziaci box  a+,  210 l
spaceplus mrazák, 210l, vnútorné 
osvetlenie, mraziaci výkon: 14 kg/24h, 
skladovacia doba pri výpadku až 28 hod., 
hxšxv:66,5x79,5x86,8cm

1200 ot. 1000 ot.

6 kg 6 kg

1+1z
ľ

a
v

a
 5

0
%

eCG ert 10850  
a+ chladnička 81l
a+, chladnička 73l,  
mraz.výparník 8L, sklenené police

129,00

Energetická  
trieda

A++

Energetická  
trieda

A++
Energetická  

trieda

A+++

jvC lt-43vf52  
smart led tv so sat. tunerom 43“/109 cm
109 cm smart,full hd, 600hz, dvb-t2/s2/C, 
h.265/hevC, 3xhdmi, 2xusb, sCart, lan,  
Bluetooth, WiFi, HbbTV, webový prehliadač

orava lt-841  
led tv so sat.tunerom 32“/82cm
82 cm, hd ready, dvb-t2/C/s2, 2x hdmi,  
1× usb

full hd led tv

109 cm 82 cm

329,00 189,00
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Energetická  
trieda

A+

Energetická  
trieda

A+

suPer cena

drogéria za výborné ceny

ZIMNý  
VýPREDAJ

BUNDY

SVETRE

 

 
  

 
 

 

 

 

30%

30% 30%50%
50%

30%

50% 30%
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ZADARMO DOPRAVA - u nás zakúpených výrobkov 

700 W 550 W
1800 W

dove
sprchovací gél 250 ml
j.c.: 0,676/ 100 ml

palette
deluxe farba na vlasy
viac druhov

fa
sprchovací gél 250 ml
j.c.: 0,396/ 100 ml

syoss
Penové tužidlo 250 ml
j.c.: 0,996/ 100 ml

ariel
gél caps 14 pd
 j.c.: 0,256/ 1 pd

lanza
prací prášok 7,5 kg/100 pd
 j.c.: 0,070/ 1 pd

pampers
Wipes detské vlhčené obrúsky  
sensitive 4x56ks;  j.c.: 0,022/ 1 ks

naturella
Classic normal 10, maxi 8  
j.c.: 0,089/ 1 ks

nivea
krém soft 200 ml
j.c.: 1,495/ 100 ml

taft
lak na vlasy 250 ml
j.c.: 0,796/ 100 ml 

ajax
univerzál 1 l
j.c.: 1,190/ 1 l

pampers
Giant pack  5/64, 4/76, 3/90, 
2/100;   j.c.: od 0,149/ 1 ks

mitia
telové mlieko 400 ml
j.c.: od 0,498/ 100 ml

Glisskur
šampón na vlasy 250 ml, balzám  
na vlasy 200 ml; j.c.: 0,796/ 100 ml

CoCColino
Aviváž 1,8 L
j.c.: 1,494/ 1 l

tento
pearl White 3vrst. 8ks
j.c.: 0,224/ 1 ks

nivea 
voda micelárna 400 ml expert
j.c.: 1,498/ 100 ml

tania 
šampón na vlasy 1 l
j.c.: 1,190/ 1 l 

domestos  
WC čistič 750 ml
j.c.: 1,320/ 1 l

fa 
mydlo toaletné 90g
j.c.: 0,333/ 100 g

Cillit banG
mr 750 ml kuchyňa
j.c.: 1,987/ 1 l

alpa
francovka 160 ml
j.c.: 0,619/ 100 ml

1,69

3,29

6,99

14,90

0,99

2,49

3,59

4,99

2,99

1,99

1,19

0,89

1,99

1,99

2,69

1,79

5,99

1,19

0,99

0,30

1,49

0,99

1 l

1,8 l

8 ks

100 PD

4 x 56 ks

750 ml

90 g

750 ml

160 ml

14 PD

250 ml 250 ml 250 ml

1 l

200 ml

400 ml
200 ml

400 ml
250 ml

250 ml

kúp  
jeden  

výrobok  
a druhý máš 
za polovicu

Použité ilustračné foto.  www.makos.sk

MakosPonuka platí od   14. 1. 2019  do  2. 2. 2019  alebo do vypredania zásob. 

aeG t8dbe48sC   
sušička 8kg, a++
kondenzačná sušička s invertor  
motorom, a++, 8 kg, lCd displej, 
odložený štart, ochladzovanie, 
bezžmolkový filter

Dlhý rad 1,  Bardejov  
pon- pia: 8:00-18:00 hod., sob: 8:00 - 12:00 hod.

AB
Komenského 1531,  Bardejov,  
pon- pia: 9:00-17:30 hod., sob: 8:00 - 12:00 hod.

9,9019,90 59,90

139,00

12,90

599,00

279,00 249,00

339,00

269,00

tefal  fv1711  
naparovacia žehlička
1800 W, parný ráz 80g,  
kropenie, zvislé naparovanie

eta mtd 2004  
mikrovlnná rúra
objem: 20l, priemer 25,5 cm, 
700 W, digitálne ovládanie

orava lr-100  
odžmolkovač AKU
na všetky druhy žmolkov,  
akumulátor s výdržou až do 60 min

roWenta ro6883  
vysávač xtream poWer a+aaa
ECO motor 550 W, vysoký sací výkon, 4,5L vrecko, 
turbokefa,hubica na tvrdé podlahy, kefa na čalúnenie

orava rbd 608  
rádiobudík s projektorom
led displej, dvojica alarmov, 
opakovaný alarm

eleCtrolux eWt 1264ifW  
práčka  a++ 1200ot/min 6kg
a++,  otáčky 1200/min, náplň 6kg
Fuzzy Logic - množstevná automatika
lCd displej, time manager

indesit btWa 61053  
práčka a+++ 1000ot/min 6kg
a+++ , kapacita: 6 kg bielizne
otáčky: 1000 za minútu, fuzzy logic, 
odložený štart

de lonGhi eCam 21.117  
magnifica automatické espresso
13 stupňový, tichý,  mlynček,nádržka na 
vodu s objemom 1,8 litra, 15bar,tryska 
na paru na prípravu capuccina, latté

eleCtrolux eC 2200aoW2  
mraziaci box  a+,  210 l
spaceplus mrazák, 210l, vnútorné 
osvetlenie, mraziaci výkon: 14 kg/24h, 
skladovacia doba pri výpadku až 28 hod., 
hxšxv:66,5x79,5x86,8cm

1200 ot. 1000 ot.

6 kg 6 kg

1+1z
ľ

a
v

a
 5

0
%

eCG ert 10850  
a+ chladnička 81l
a+, chladnička 73l,  
mraz.výparník 8L, sklenené police

129,00

Energetická  
trieda

A++

Energetická  
trieda

A++
Energetická  

trieda

A+++

jvC lt-43vf52  
smart led tv so sat. tunerom 43“/109 cm
109 cm smart,full hd, 600hz, dvb-t2/s2/C, 
h.265/hevC, 3xhdmi, 2xusb, sCart, lan,  
Bluetooth, WiFi, HbbTV, webový prehliadač

orava lt-841  
led tv so sat.tunerom 32“/82cm
82 cm, hd ready, dvb-t2/C/s2, 2x hdmi,  
1× usb

full hd led tv

109 cm 82 cm

329,00 189,00

  
  
  
  
  
  
 L
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Energetická  
trieda

A+

Energetická  
trieda

A+

suPer cena

drogéria za výborné ceny

ZIMNý  
VýPREDAJ

BUNDY

SVETRE

 

 
  

 
 

 

 

 

30%

30% 30%50%
50%

30%

50% 30%
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Rostov na Done-  Rusko

Na jubilejné desiate európske turné počas ktorého vystúpia na viac ako 40 koncertoch, 
prinášajú energiu, nezameniteľné vokály, virtuozitu na tradičných ruských hudobných  
nástrojoch a špecický humor.

Koncertný program BALALAJKA  2019 prináša známe ruské melódie, tradičné  piesne 
donských kozákov, nových hostí, nové piesne a niekoľko milých prekvapení.

 

 

23. január  18.30h Kino ŽRIEDLO ,BARDEJOV 
      predpredaj : TIK Bardejov, Radničné námestie 31, tel: 054/ 474 4003                    

2.február 17.00h Dom kultúry SVIDNÍK
predpredaj:  Kancelária prvého kontaktu MsÚ tel: 054/48 63 643

61
_0

01
7
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P
onuka je len inform

atívna a nie je záväznou ponukou na uzatvorenie kúpnej zm
luvy. A

kciová ponuka 4 ks zim
ných pneum

atík platí podľa rozm
eru pneum

atík v základnej výbave konkrétnej verzie vozidla pri záväznej objednávke nového vozidla od 1. 1. do 28. 2. 2019. 
Značka pneum

atík závisí od aktuálnej dostupnosti a jej voľba nie je m
ožná. Zm

luvná záruka R
enault 5 rokov/100 000 km

 (podľa toho, čo nastane skôr) sa riadi konkrétnym
i záručným

i podm
ienkam

i, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zm
luvy. V

iac u predajcov 
R

enault. R
enault SC

EN
IC: kom

binovaná spotreba 4,0–8,6 (l/100 km
), em

isie CO
2  127 –162 (g/km

); R
enault M

EG
A

N
E: kom

binovaná spotreba 3,5–7,7 (l/100 km
), em

isie CO
2  102–140 (g/km

); R
enault C

A
P

T
U

R
: kom

binovaná spotreba 4,2–6,0 (l/100 km
), em

isie CO
2  

111–137 (g/km
); R

enault C
LIO

/ C
LIO

 G
randtour: kom

binovaná spotreba 4,0–5,2 (l/100 km
), em

isie CO
2  104–118 (g/km

). U
vedené spotreby paliva a em

isie CO
2  sú zm

erané m
etodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov vyžadovaných pre hom

ologizáciu 
vozidla. V

yobrazenie vozidiel je len ilustratívne.

Renault doporučuje
R

enault odporúča

B
ohatá výbava pre každodenný rodinný život

Zim
né pneum

atiky
5 rokov záruka Renault

Lim
itovaná séria W

inter Edition
Rodinné vozidlá Renault

A
LD

 M
O

B
IL, s.r.o. P

riem
yselná 31, 085 01 B

ardejov
Tel.: +421 901 712 237
w

w
w

.aldm
obil.sk

61
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Stavebná firma 
prijme

ZATEPĽOVAČOV, MURÁROV, 
MALIAROV A INÝCH

STAVEBNÝCH ROBOTNÍKOV
na stavby v Prešove a okolí.

0917 554 221

Firma LEGATUS  EU, s .r. o. prijme do logistického skladu v Nemecku 

VODIČA SKUPINY C, 
- nie je nutná znalosť Nj 
- nie je potrebná profesionálna karta vodiča 
- prax je nutná. 

Jedná sa o preparkovanie áut v areáli skladu. 
Značka vozidiel Mercedes a Mann do 7,5 t. 

Práca je turnusová podľa dohody. Cena práce 1800 € netto mesačne. 
Ubytovanie zabezpečené a hradené firmou priamo pri areáli skladu. 

Kontakt : 0918 398 197, alebo zaslať životopis 
na t.cejka.lager@gmail.com

Hľadáme 

ČAŠNÍČKU 
do reštaurácie pri BJ 

Kúpeľoch. Plat 
3,75€/hod. brutto 

+ variabilná zložka. 
0950 589 575

61
_0
01
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Prijmeme do TPP  

KUCHÁRA / 
KUCHÁRKU
8 hodinový pracovný čas

plat: 800 € /BRUTTO

info: 0908 378 867

85
_0
02
4

Príjmeme STOLÁROV do TPP 
na prácu v Českej republike - na Morave 

Platové podmienky: 1000 EUR
Tel. Kontakt

0905 316 554

85
_0
00
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Prijmeme 
MONTÁŽNIKA OKIEN 
A GARÁŽOVÝCH BRÁN. 
Okres Bardejov. 
Nástup ihneď !  
0918 881 874

PLAT:

OD 600€/NETTO

61
_0
00
9

Bardejovsko-Svidnícko 
- Stropkovsko

Inzerujte v najčítanejších
regionálnych novinách

Kontaktujte svojho obchodného zástupcu:
0907 727 206, 0905 719 137
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Pracuj v krásnom a atraktívnom prostredí Hotela Grand****  alebo v našich reštauráciách 
v Demänovskej Doline - Jasná, čerpaj nekonečnú energiu z prírody Nízkych Tatier. 
Staň sa súčasťou nášho profesionálneho tímu.

Vyber si jednu z voľných pracovných pozícií:

/�nálna úroveň závisí od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta/ + osobný príplatok, 
štvrťročné odmeny, príplatky za prácu v sobotu, nedeľu, sviatky v zmysle Zákonníka práce a podnikovej 
kolektívnej zmluvy

Ponúkame Ti:
   ZADARMO ZAMESTNANECKÉ UBYTOVANIE,

   práca na hlavný pracovný pomer,
   stála pravidelná mesačná mzda s príplatkami, 

   stravovanie, oblečenie,
   možnosť ďalšieho vzdelávania, profesionálneho rozvoja,

   skipass 1+1, aquapass 1+1,
   množstvo zamestnaneckých zliav a výhod.

VYUŽI SVOJU ŠANCU A PRIDAJ SA K NÁM

Bližšie informácie:
Natália Farkašová,
+421 910 921 549
natalia.farkasova@tmr.sk

POMOCNÝ KUCHÁR - základná mzda od 670 €,
KUCHÁR – základná mzda od 720 €,
POMOCNÝ ČAŠNÍK -  základná mzda od 600 €,
ČAŠNÍK – základná mzda od 670 €,
RECEPČNÁ – základná mzda od 672 – 730 €,
MASÉR – základná mzda od 624 – 700 €,
CHYŽNÁ – základná mzda od  520 – 600 €,

98
-0

08
0
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+421 918 607 897          +421 917 650 018 85
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Firma REMIREL s.r.o., CZ prijme

- ELEKTRIKÁROV -  
- PRACOVNÍKOV- 

DO PLASTOVEJ VÝROBY
(ŽENY - MUŽI - PÁRY) 

VÝBORNÉ 
PLATOVÉ 

PODMIENKY

Práca v Českej republike 

      PSS SVIDNÍK, a.s.   tel.: +421/54/7862231  info@pss-svidnik.sk 
      Sovietskych hrdinov 460/114  fax:+421/54/7520904        www.pss-svidnik.sk  
     089 01 Svidník, Slovakia 
 

 

        PSS SVIDNÍK, a. s., 

 
   
     HORIZONTKÁR 

- SŠ/VŠ vzdelanie strojárskeho zamerania,  
- aktívna znalosť strojárskych výkresov,  
- obrábanie kovov na horizontke  
  typu WHN 13 CNC MEFI SYSÉM,  
- prax v odbore minimálne 2 roky,  
- možnosť pracovať na živnosť.  
  Mzda na hlavný pracovný pomer:  
  4,50 € - 7 €/ hod., podľa úkolu  
 

 

     ELEKTRIKÁR 
    

- elektrotechnické vzdelanie,  
- osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa 
  vyhlášky č. 508/2009 Z.z. §21, 
- prax v odbore vítaná. 
  Mzda: 4 € / hod., podľa úkolu 
 
 

    

   
    Upozornenie: Prihlásením sa na pozíciu uchádzač súhlasí s tým, že poskytnuté osobné údaje budú spracúvané v našej organizácii výlučne pre potreby evidencie 

uchádzačov o zamestnanie po dobu 5 rokov a následne budú zlikvidované. Nevyžiadané dokumenty likvidujeme skartovaním. V prípade žiadosti o ukončenie 
spracúvania pred uvedeným termínom, nám to písomne oznámte. 

 

 

   OBCHODNÝ ZÁSTUPCA AJ 

 - SŠ/VŠ vzdelanie technického zamerania, 
 - aktívna znalosť anglického jazyka, 
 - prax v odbore vítaná, 
 - možnosť cestovať (služobné cesty), 
     Mzda: 
   700 € mesačne (brutto) + variabilná zložka 
 
 

    ZVÁRAČ 
   

 - znalosť čítania strojárskych výkresov,    
 - základný kurz zvárania Z-T3 
   alebo certifikát podľa STN EN 287-1:141, 
- možnosť pracovať na živnosť, 

   

   Mzda na hlavný pracovný pomer:  
   3,50 € - 7 € / hod., podľa úkolu 
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Hľadáme ženy do práčovne,

do Rakúska, na rakúsku pracovnú zmluvu,

mesačná mzda 1332€.

Bližšie informácie na tel.

0918 684 263  ¦  0915 138 268

34
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 CIMBAĽÁK s.r.o., 

Duklianska 17A/3579, 
085 01 Bardejov

 PREDAVAČOV/PREDAVAČKY

Bližšie informácie na telefonnóm čísle 0907 901 328
Žiadosť spolu so životopisom zasielať 

na e-mail:  slezakova@cimbalak.sk, prípadne 
na adresu: CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 

085 01 Bardejov

Náplň práce:
- predaj mäsa a mäsových 
  výrobkov, práca 
  s registračnou pokladňou

Požiadavky na kandidáta:
- zodpovedný a tímový 
  prístup k práci,
- schopnosť komunikovať,
- prax v odbore vítaná
Platové podmienky: 624 EUR

 na trvalý pracovný pomer

85
_0

01
8

CIMBAĽÁK  s. r. o., 
Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov 
prijme pracovníka na pozíciu:

- Práca v sklade mäsových výrobkov
- Príprava objednávok
- Expedovanie mäsových výrobkov
- Denné a nočné smeny
MZDA: pracovník na TPP - 520€ v hrubom
+ 400€ osobné hodnotenie, živnostník - 1000€

Bližšie informácie na telefónnom čísle
Telefónny kontakt.: 0907 901 381

Žiadosť spolu so 
životopisom zasielať na e-mail: 

office@cimbalak.sk
PRACOVNÍK EXPEDÍCIE
DENNÁ, NOČNÁ

61
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    CIMBAĽÁK  s. r. o., Duklianska 
17A/3579, 085 01 Bardejov 
prijme pracovníka na pozíciu:

Bližšie informácie na telefónnom čísle
Telefónny kontakt.: 0907 901 381,
Žiadosť spolu so životopisom zasielať

na e-mail: office@cimbalak.sk

- manipulácia s vysokozdvižným vozíkom
- Príjem , výdaj a uskladnenie mäsa a mäsových výrobkov
- Skladová evidencia
- Kontrola zostatkov skladu

61
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SKLADNÍK 
V MRAZÁKU 

-  Hrubá mzda 520 € 
   + osobné hodnotenie do výšky 350 €

    CIMBAĽÁK  s. r. o., Duklianska 
17A/3579, 085 01 Bardejov 
prijme pracovníka na pozíciu:

Bližšie informácie na telefónnom čísle
Telefónny kontakt.: 0907 901 381,
Žiadosť spolu so životopisom zasielať

na e-mail: office@cimbalak.sk

- ubytovanie zabezpečené,
- nástup ihneď,
- prax v odbore vítaná

- mzda:  pracovník na TPP 
- 520€ v hrubom + 400€ osobné 
  hodnotenie, živnostník - 1000€

61
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Nemáte prax? radi VÁS zaučíme!

PRACOVNÍK
ROZRÁBKY

CIMBAĽÁK  s. r. o., Duklianska 
17A/3579, 085 01 Bardejov 
prijme pracovníka na pozíciu:

Bližšie informácie na telefónnom čísle
Telefónny kontakt.: 0907 901 328,
Žiadosť spolu so životopisom zasielať

na e-mail: office@cimbalak.sk

DENNÁ A NOČNÁ SMENA

Mzda: 
hrubá mzda 520,- €

+ variabilná zložka mzdy

61
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PRACOVNÍK
ODBYTU

- Komunikácia s odberateľmi
- Prispieva k rozširovaniu obch. siete

- Prijímanie a spracovanie objednávok,  
  dodacích listov A FAKTÚR



BJ19-02 strana- 15

15
PRÁCA

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dôležitým predpokladom pre náš úspech  je strategické rozširovanie a rozvoj nášho  potenciálu.  
Preto hľadáme práve Vás – pre  naše umiestnenie v Bardejove – na pozíciách: 
               
               
               
               
   

 

Náplň práce 
 Opracovanie kovových súčiastok podľa výkresovej                                                                                                                

dokumentácie  
 

Požadujeme / Váš profil 
 vyučenie v odbore  - SOU strojárske 
 čítanie výkresovej dokumentácie 
 prax v odbore 
 samostatnosť, zručnosť, zodpovednosť 

 

Iné výhody 
 práca v medzinárodnej stabilnej spoločnosti 
 mzdové podmienky: od 860€-1200€ brutto + bonus +príplatky 
 náborový príspevok 300€  
 zamestnanecké benefity 
 motivujúce pracovné podmienky 
 pravidelný ročný nárast miezd 
 stravovanie priamo v spoločnosti 

 

Termín nástupu  asap  

 

      

    

 Brusič na guľato 
 Brusič na guľato špecialista 
 

Staň sa  
súčasťou 

nášho tímu ! 

Spájame požiadavky  
s nadšením! 
V KAMAXe pracujú   skúsení  
odborníci, ktorí navrhujú a vyrábajú 
komponenty pre automobilový   
priemysel v súlade   s najvyššími 
štandardmi kvality.  Ako nezávislý 
rodinný podnik a  moderná globálna 
skupina s  3 100 zamestnancami    
sme v  rebríčku úspešnosti na 11. 
mieste  a stále sa rozvíjame 
a rastieme. 

 
 
 
 
Spoločnosť, ktorá Vám 
ponúkne viac! 
 
 
 
 
 
KAMAX Tools  s.r.o. 
Personálne oddelenie 
Ing. Katarína Horváthová, MBA 
Priemyselná 3752 
085 01 Bardejov 
Kontakt: 
Katarina.horvathova@kamax.com 
00421 54 488 87 31 
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LM-Genim s.r.o.
Príjme na prácu v Českej republike 

mužov a ženy na pozície:

Výrobný operátor
- Obsluha strojov a zariadení 
   v zlievarni Al a Zn
- Kontrola stavu foriem 
  a odlievaných častí

Montážny pracovník:
- Obsluha jednoduchých 
   strojov a zariadení
- Montážna kontrolná 
   činnosť

Vodič VZV:
- Obsluha vysokozdvižného 
  vozíka

Pri všetkých pozíciach:
- ubytovanie a doprava zdarma

- turnusová práca
- dlhodobá práca

0948 373 834
lmgenim@gmail.com
SOU strojárske ,Slovenská 5, 

Bardejov 4.poschodie č.d. 404
(Internát SOU strojárske)
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130,- Kč/ 
hod. v čistom

104,- Kč/ 
hod. v čistom

115,- Kč/ 
hod. v čistom

CIMBAĽÁK  s. r. o., 
Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov 

prijme pracovníka na pozíciu:

HRUBÁ MZDA: 520 EUR
+ ÚKOL DO VÝŠKY 300 EUR

Nemáte prax? Radi VÁS zaučíme!

Bližšie informácie na telefónnom čísle
Telefónny kontakt.: 0907 901 381,
Žiadosť spolu so životopisom zasielať 
na e-mail: office@cimbalak.sk

PRACOVNÍK BALIČKY
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Prijme do pracovného 
pomeru, a.s
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PREDAVAČKY 
DO POTRAVÍN mzda 624,- EUR + príplatky

Žiadosť spolu so životopisom a tel.číslom zasielajte na adresu:
MAKOS, a.s., Mičkova 31, 085 01 Bardejov, sekretariat@makos.sk

hľadá OPERÁTOROV CNC STROJOV do Prešova
práca v renomovanej spoločnosti • mesačná mzda od 755 €*
/ v hrubom • príplatky za prácu v noci, prácu nadčas a víkend •

V prípade záujmu nás kontaktuje: 0902 918 362, praca@lutogroup.com 
*základná mzda 592€, bonus za nepretržitú prevádzku, dochádzku, kvalitu  163€ 

možnosť nástupu IHNEĎ
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Hľadáme

MONTÁŽNU PARTIU

na príležitostnú výpomoc pri montáži okien.

Montaže - okres Bardejov

Tel.: 0918 881 874
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0905 732 953

do reštaurácie
pri Bardejovských Kúpeľoch.

 Plat: 
3,85€/hod brutto.

príjmeme
KUCHÁRA/KU
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hľadá pre Volkswagen
VYROBNÝCH PRACOVNÍKOV
základná mz stupný bonus 5
príspevok na ubytovanie, stravu a dopr

V prípade záujmu nás kontaktujte: 0902 918 362, 0918 351 574, praca@lutogroup.com 

*základná zložka 909€, nástupný bonus 300€ + 200€ 

možnosť nástupu IHNEĎ
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MUŽOV/ŽENY NA POZÍCIU

BALIČ/BALIČKA
(BALENIE ČASTÍ NÁBYTKU, PRÁCA V HALE)

(4,41€/HOD + 0,13€/HOD + 1,05€/HOD)
MIESTO PRÁCE: MALACKY

- MONTÁŽNIK 
(SKLADANIE SKRÍŇ, PRÁCA V HALE)

(650€ + 100€ + 50€ + 30€ + 15€ = 845€)

- ELEKTROMONTÁŽNIK §21 
(PRÁCA V HALE)

(704€ + 100€ + 50€ + 30€ + 15€ = 899€)
MIESTO PRÁCE: NOVÉ MESTO N. VÁHOM

- BRÚSIČ (VÝROBA LOŽÍSK)
(3,76€/HOD + 0,55€/HOD + 0,08€/HOD + 1,05€/HOD)

MIESTO PRÁCE: KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
UBYTOVANIE ZDARMA.
Kontakt: 0918 493 960

mail: stajanslovakia@azet.sk
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 STAJAN SLOVAKIA PRIJME:
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prijme

Skladník 
(Nemecko)

2200 EUR/mesačne Brutto

2800 EUR/mesačne Brutto

2400 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar (Rakúsko)

0903 431 191
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Firma FORSE 

Mäsiar-pomocník 
(Rakúsko)

kykyn

hala

Bardejov, Dlhý rad 30, 
Spišská Nová Ves
Drevárska 944/4. (vedľa priemyselného parku),
PO-PIA: 9.00-17.30, SO: 9.00-12.00  
tel.: 0911 142 300, 0904 071 021,  
email: info@sedacky-kykyn.sk,

e-shop: 
www.sedacky-kykyn.sk       

facebook: 
kykyn kožené sedačky

SEDAČKA NA MIERU 
DO 5 TÝŽDŇOV!

PRÍJMEME POSILU DO KOLEKTÍVU!
Si komunikatívna? Flexibilna? Zodpovedná?

Pošli nám životopis na info@sedačky-kykyn.sk!
HĽADÁME ŠIKOVNÚ PREDAVAČKU.
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