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STRECHY
predaj a realizácia
KROVY - ODKVAPY

0908 658 910

ŠVÉDSKE a NEMECKÉ KRYTINY
NAJVYŠŠIEJ KVALITY
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JM carpentry, s.r.o. 
ULTRA NÍZKOENERGETICKÉ DOMY

0908 658 910www.tesarstvojm.webnode.sk

MONTOVANÉ DREVOSTAVBY
MUROVANÉ DOMY

STRECHY A TESÁRSKE PRÁCE
PREDAJ STREŠNÝCH KRYTÍN
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a PREDAJ KRMÍV

Viac informácií     
NA STRANE  č. 6

PREDAJ 
SLIEPOK 

OD 4.3. 2019
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KURZY
ÚČTOVNÍCTVA

0949 773 468

Jednoduché účtovníctvo
Podvojné účtovníctvo

ekpobj@gmail.com
www.ekpo.webnode.sk 61
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NOMITO 
AUTOŠKOLA

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

26.03.2019 

začiatok kurzu

Novotný Andrej  
0907 923 974

akcia - 590€ za kurz
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Odstránenie vrások botulotoxínom
Zamedzenie zvýšenému poteniu
Zväčšenie pier, vypĺňanie vrások  
a jaziev kyselinou hyalurónovou

Viac informácií
BEAUTY STUDIO – BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s., 

Kúpeľný hotel Ozón, 1.poschodie
Prevádzková doba: 

pondelok – sobota 10.00 – 18.00 hod.

WWW.BEAUTY-BJ.SK TEL.: 0907 794 091
NOVINKANOVINKA
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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

Spracovanie 
DAŇOVÉHO
PRIZNANIA

Typ A, zo zamestnania
Cena 10 €

0944 472 993
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SLUŽBY, GASTRO, STAVBA

BardComp s.r.o.
Hurbanova 22, BJ

Tel. + 421 54 472 39 61
Web: www.bardcomp.sk
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POŽIČKY BARDEJOV
Kancelária: Hurbanova 22, BJ

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

Tel.: 0905 293 974
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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
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0907 727 206

PONÚKA PORADENSKÉ 
A KONZULTAČNÉ SLUŽBY PRE FIRMY

Viac na www.inasporadenstvo.sk, mobil: 0904 124 655,
kontakt: info@inasporadnestvo,sk,
kancelária: Partizánska 45, Bocian komplex, 1. poschodie Bardejov

VŠETKO NA JEDNOM MIESTE
- založenie s.r.o., 
  založenie obč. združenia
- zmeny a likvidácie s.r.o.
- zápis konečných užívateľov 
  výhod do OR
- poskytovanie registračného sídla 
  pre subjekty
- elektronické dátové schránky 
- servis súvisiaci s ADZ, RPVS

  - notifikácia a preposielanie pošty, 
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Polícia: Riešila dve 
nehody spôsobené 
alkoholom za volantom     

Bratislava 7. marca (TASR) - Dve nehody spôso-
bené jazdou pod vplyvom alkoholu v stredu (6.3.) 
riešili policajti v Bratislavskom kraji. TASR o tom 
informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policaj-
ného zboru (KR PZ) v Bratislave Michal Szeiff.

      Prvá z nehôd sa podľa jeho slov stala v stredu o 
03.15 h, keď pri prechádzaní kruhovým objazdom 
od Podunajskej ulice v smere na Ráztočnú ulicu v 
Bratislave 27-ročný vodič pravdepodobne nepri-
spôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam. „Zi-
šiel s vozidlom z kruhového objazdu na chodník. 
Tam poškodil zábradlie, dopravnú značku ako aj 
dodatkovú dopravnú značku. Celková škoda spô-
sobená nehodou bola vyčíslená na približne 5000 
eur,“ spresnil hovorca s tým, že k zraneniu osôb 
nedošlo. Vodičovi bola nameraná hodnota 1,9 pro-
mile alkoholu v dychu.

      K druhej nehode došlo v stredu krátko pred 
20.40 h v obci Dunajská Lužná, kde 46-ročný vodič 
viedol vozidlo Ford Focus po Orechovej ulici v sme-
re na Jánošíkovú ulicu. „Pravdepodobne neprispô-
sobil jazdu svojim schopnostiam, s vozidlom zišiel 
mimo vozovku, kde čelne narazil do stromu,“ opí-
sal Szeiff. Vodičovi vykonanou dychovou skúškou 
namerali hodnotu 3,12 promile alkoholu v dychu. 
Vodiča následne previezli na ošetrenie do nemoc-
nice. 

      „V tejto súvislosti upozorňujeme vodičov, že 
alkohol ani iné návykové látky, prípadne omamné 
a psychotropné látky, v žiadnom prípade za volant 
nepatria,“ uzavrel hovorca KR PZ.

» TASR

Ťačevská 1639/38A ( Arkáda 2.poschodie)
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Pozorne so prečítajte písomnú informáciu pre použivateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. 
Akcia platí od 1. 3. 2019 do 31. 3. 2019 alebo do vypredania zásob. 1) Liek na vnútorné použitie

AKCIOVÁ PONUKA NA MESIAC  MAREC  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

PRI NÁKUPE 
PRODUKTOV

NAD 21 EUR
ZĽAVA

7 EUR

19,50 € 

6,45 € 

4,95 € 

4,20 € 

4,25 € 

8,75 € 

25,40 € 

7,49 € 

5,88 € 

5,15 € 

5,05 € 

10,42 € 

BOLESŤ
CHRBTA

BOLESŤ
HRDLA

BOLESŤ
CHRBTA

ŽIVÉ
KULTÚRY

BOLESŤ

NÁDCHA

Milgamma® N, 100 pastiliek
Unikátna trojkombinácia vitamínov B1, B6 a B12 
je vysoko účinnou látkou v boji proti bolesti chrbta. 
Vďaka svojmu zloženiu a času, po ktorom dôjde 
k úplnej úľave od bolesti, je vhodné liek užívať 
dlhodobo. Vysoké dávky vitamínov B posilňujú 
účinky liekov proti bolesti, čím zároveň skracujú čas 
potrebný na ich užívanie.

STREPSILS® Plus Spray, 20 ml
Na silnú bolesť hrdla. Účinkuje proti vírusom, 
baktériám a kvasinkám. Lokálny anestetický 
účinok. Rýchla aplikácia. 
V ponuke aj STREPSILS® Plus, 
24 pastiliek za 6,35 €

Flavmed® forte perorálny roztok, 
100 pastiliek, Používa sa na liečbu produktívne-
ho kašľa, so zvýšenou tvorbou hlienu, pri ochoreni-
ach pľúc a priedušiek. Pôsobením Flavamedu forte 
perorálneho roztoku sa hustý hlien skvapalňuje, čím 
sa ľahšie vykašliava. Ak sa príznaky vášho ochore-
nia nezlepšia do 4-5 dní alebo ak sa zhoršia, musíte 
sa obrátiť na lekára. Flavamed forte perorálny 
roztok nesmú užívať deti mladšie ako dva roky.

JC: 49,50 €/l

Ibalgin® 400, 48 tabliet
Liek obsahuje liečivo ibuprofen, 
ktoré patrí do skupiny tzv. nesteroidných 
protizápalových liečiv.  Pomáha pri bolesti 
hlavy, zubov, chrbta, svalov a kĺbov, 
menštruačné boleti. Pomáha pri chrípkoe 
a zápalových ochorení.

Nasivin SOFT 0,05%, 10 ml
Keď potrebujete uvoľniť upchatý nos, 
potrebujete to rýchlo. Spoľahnite sa na 
Nasivin 0,05%, uvoľní váš upchatý nos už 
do 25 sekúnd a skráti trvanie nádchy o 2 
dni. Môžete tak byť rýchlejšie opäť fit.

floraliv® kapsuly, 20 kapsúl
Špeciálna kombinácia 6 vitamínov B a 3 
kmeňov živých črevných baktérií. Prispie-
va k správnemu fungovaniu imunitného 
systému a je vhodný pre deti od 3 rokov 
a dospelých. Neobsahuje glutén ani lak-
tózu. V ponuke aj floraliv® fľaštičky, 
7 fľaštičiek za 8,50 €

VITAMÍN C 1000 mg 
+ šípky, 60 cps

       - Znižuje vyčerpanie a únavu
       - Zvyšuje vstrebávanie železa 
       - Ochraňuje bunky pred oxidačným 
          stresom

Výživový doplnok obsahuje vitamín C.
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Bylinné pastilky so šalviou, 36 tbl

       - Pastilky zložené z 10 zložiek:
          šalvia, rumanček, ibiš lekársky, mäta               
          pieporná, dúška tymiánová, propolis, 
          vitamín B6, rutín, zinok a Vitamín C

Výživový doplnok podporuje prirodzenú 
obranyschopnosť organizmu.

                   objemové činidlo - 
sacharóza, sladidlo - glukózový sirup, 
regulátor kyslosti - kyselina 
citrónová, Vitamín C (kyselina 
L-askorbová) regulátor kyslosti - 
malinová šťava v prášku, Rumanček 
kamilkový (Matricaria chamomilla) 
kvet, malinová aróma, Mäta 
pieporná (Mentha piperita) vňať, 
aróma čiernych ríbezlí, Zinok(glu-
konát zinočnatý), propolis, Šalvia 
lekárska (Salvia officinalis) listy, Ibiš 
lekársky (Althaea officinalis) koreň, 
rutín, farbivo - košenila, Dúška 
tymiánová (Thymus vulgaris) vňať, 
Vitamín B6 ( pyridoxin hydrochlorid)    

Distribútor: Slovakiapharm SK s.r.o.

Kellerova 8, 085 01 Bardejov
Slovenská republika
  +421 356 407 191
www.slovakiapharm.sk

Bylinné pastilky 
so šalviou,
rumančekom a vitamínom C

36 pastiliek/ 90g

Výživový doplnok

mäta, zinok, ibiš, vitamín B6,
rutín, tymián, propolis

Vyrobené v EU.

*RHP = referenčná hodnota príjmu 

ZLOŽENIE TABLETYObsah v 1 pastilkeobsah v 4 pastilkách
Vitamín C ( kyselina L-askorbová )20 mg (24,95%)*80 mg ( 99,8%)*
Rumanček kamilkový extrakt8 mg32 mg
Mäta pieporná extrakt5 mg20 mg
Zinok (glukonát zinočnatý)2,5 mg (25%)*10 mg (100%)*
Propolis extract2,4 mg9,6 mg
Šalvia lekárska extrakt2,2 mg8,8 mg
Rutín2 mg8 mg
Ibiš lekársky extrakt2 mg8 mg
Dúška tymiánová extrakt1,1 mg4,4 mg
Vitamin B6 ( pyridoxine hydrochloride )0,4mg (29%)*1,6mg (116%)*

ZLOŽENIE:

ODPORÚČANÉ DÁVKOVANIE: 4 x 1 pastilka denne.

UPOZORNENIA:Ustanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. Výživové doplnky sa nesmú používať ako náhrada 
rozmanitej stravy. Uskladňovať mimo dosahu malých detí. Nie je vhodné pre deti do 3 rokov. Nie je vhodné 
pre tehotné a dojčiace ženy. Nie je vhodné pri alergii na včelie produkty. Skladovať v suchu a tme pri teplote do 25°C.

36 pastiliek/ 90g

Bylinné pastilky so šalviou,
rumančekom a vitamínom C
mäta, zinok, propolis, 
vitamín B6, rutín, 
tymián, ibiš

Bylinné pastilky so šalviou
rumančekom a vitamínom C

Bylinné pastilky so šalviou
rum
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       - Zmierňuje  hnačky rôznych typov 
       - Používa sa pri zníženej imunite
       - Dávkovanie 5 kvapiek denne
       - Možné dávkovať od 1. mesiaca života

PRO - BIO BABY, 10 ml
Výživový doplnok je vhodný pre dojčatá a deti. 

Ochrana pre detské bruško.

PRO-BIO
  

BABY

výživový doplnok

ochrana pre detské bruško

•Pri hnačkách rôzneho 
 pôvodu
•Počas užívania antibiotík

POUŽITIE:

Fľaštička s kvapkadlom

Distribútor: Slovakiapharm SK s.r.o.
Kellerova 8, 085 01 Bardejov
Slovenská republika
  +421 356 407 191
www.slovakiapharm.sk

Objem:  10 ml

Pro-bio Baby  napomáha pri stavoch s nerovno-

SP-PRO-BIOBABY-02-2018

Pro-bio Baby je výživový doplnok vo forme 
perorálnej suspenzie pre dojčatá od 1. mesiaca
života a deti. 5 kvapiek obsahuje miliardu 
životaschopných baktérií Lactobacillus
rhamnosus GG.

váhou črevnej �óry. Doporučujeme používať na

• obnovu prirodzenej �óry v črevách počas
   a po liečbe antibiotikami,
• zmiernenie hnačky rôznych typov,
• podopru prirodzenej obranyschopnosti
   (vzťahuje sa k rovnováhe črevnej �óry),
• obnovenie rovnováhy baktérií v tráviacom
   trakte, pokiaľ ide o zmeny v zložení
   črevnej mikro�óry, v prípade cesty
   do iných klimatických pásiem.

Návod na použitie: Pred použitím dobre
pretrepať. Výživový doplnok je pripravený
na použitie. Dojčatá od 1. mesiaca a deti
do 3 rokov: Odporúčaná dávka je 5 kvapiek
denne. Deťom odmerané množstvo podáva-
me priamo do úst alebo zmiešame s vodou
alebo s mliekompri teplote max. 37°C, prí-
padne zmiešame s polotuhými potravinami.
Deti od 3 rokov a dospelí: Odporúčaná
dávka je 10 kvapiek denne. Tento produkt
môže byť zmiešaný so studenou vodou,
mliekom alebo jogurtom.
Užívajte počas antibiotickej liečby a 2-3 týžd-
ne po jej ukončení, prípadne individuálne
podľa pokykov lekára

Upozornenie:

• Vhodné pre dojčatá, deti a dospelých.
• Ustanovená odporúčaná denná dávka
   sa nesmie presiahnuť.
• Výživový doplnok sa nesmie používať ako
   náhrada rozmanitej stravy. Pre udržanie 
   dobrého zdravotného stavu je pestrá
   strava a zdravý životný štýl veľmi dôležitý.
• Výrobok neobsahuje bielkovinu
   kravského mlieka, laktózu, lepok a môže
   byť podávaný ľuďom s intoleranciou
   na tieto komponenty.
• Výrobok nie je určený na parenterálne
   použitie.
• Neužívajte ak ste alergický na akúkoľvek
   zložku tohto výživového doplnku

Dátum minimálnej trvanlivosti a číslo
šarže sú uvedené na obale.

Skladovanie: Výrobok obsahuje života-
schopné baktérie, ktoré sú citlivé na teplo.
Nevystavujte výrobok zdrojom tepla, pria-
memu slnečnému žiareniu a náhlym zme-
nám teplôt. Skladujte v suchu pri teplote ne-
presahujúcej 25°C, mimo dosahu a dohľadu
detí. Spotrebujte do 30 dní od otvorenia.

Zloženie: kukuričný olej, životaschopné bak-
térie (Lactobacillus rhamnosus GG upravený
mikroenkapsuláciou).

Vyrobené v EÚ

Výživové
hodnoty 5 kvapiek 10 kvapiek 100 ml

Energia

Tuky, vrátane:
- nasýtené
mastné
kyseliny
- sacharidy,
vrátane
- cukry
- polyhydro-
xyalkoholy
(polyoly)
- škrob
vláknina
proteín
soli
Lactobacillus
rhamnosus GG

7,4 kj/
1,8 kcal

14,9 kj/
3,6 kcal

3310 kj/
804 kcal

0,2 g 0,4 g 85,6 g

0,03 g 0,05 g 11,74 ml

0,06 g 0,12 g 26,21 g

0,11 g 0,21 g 47,36 g

0,01 g 0,03 g 6,30 g

0,002 g 0,004 g 0,8 g
〈0,001 g 〈0,001 g 〈0,1 g

0,005 g
〈0,001 g 〈0,001 g

2,1 g
0,11 g

CFU (Colony Forming Unit) - kolónie tvoriace jed-
notky baktérií

1*109cfu 2*109cfu 4,4*1011
          cfu

pre dojčatá a deti

č. šarže: 540217

expirácia: 08.2019

10,23 €
AKCIOVÁ CENA

7,40 € 

11,30 €
AKCIOVÁ CENA

9,89 € 

6,20€
AKCIOVÁ CENA

4,95 € 

AKREDITOVANÉ 
OBČIANSKE ZDRUŽENIE

poskytujúce 

POMOC OBETIAM 
TRESTNÝCH ČINOV.

Kontaktné údaje:
PARTIZÁNSKA 45, 085 01 BARDEJOV 

(BOCIAN KOMPLEX), TEL.: 0948 78 21 21, 

WWW.OZ-OPTIMAFIDE.SK
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OBČIANSKEMU ZDRUŽENIU 
MÔŽETE VENOVAŤ 2% SVOJICH DANÍ. 

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva 
spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na 
poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných 

činov. Za obsah tohto dokumentu výlučne 
zodpovedá OPTIMA FIDE o.z.“.
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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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N á t e r y 
s t r i e c h
0905 480 575
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PRÁVNIK RADÍ, RADÍME / ZAMESTNANIE, STAVBA

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

V minulom článku sme v stručnos-
ti načrtli zmluvu o  dielo, pričom sme 
sa venovali najmä predmetu zmluvy 
o dielo. Keďže v prípade zmluvy o dielo 
ide o zmluvu odplatnú, v tomto článku 
budeme venovať pozornosť ďalšej pod-
statnej náležitosti zmluvy o dielo, kto-
rou nepochybne je aj zmluvné dojed-
nanie týkajúce sa ceny diela. V prípade 
ak by takáto dohoda o cene v zmluve 
o  dielo absentovala bola by zmluva 
o dielo neplatná. 

Okrem dojednania ceny diela je 
prípustné, aby sa zhotoviteľ s objedná-
vateľom dohodli na spôsobe určenia 
ceny, prípadne sa dohodli, že cena 
bude určená dodatočne po uzatvorení 
zmluvy o  dielo, a  to formou dodatku 
k nej. Je potrebné uviesť, že pod doho-
dou o  cene zmluvných strán zmluvy 
o dielo sa v podstate rozumie zmluvné 
zakotvenie záväzku objednávateľa, že 
za dielo vykonané zhotoviteľom za-
platí dohodnutú odmenu. Vo väčšine 
prípadov pôjde o odmenu spočívajúcu 
v  peňažnom plnení, nie je však vylú-
čené, aby bolo ako odplata dojednané 
nepeňažné plnenie, alebo určité ko-
nanie, ktoré objednávateľ vykoná ako 
protihodnotu za vykonanie diela zho-
toviteľom. 

Od dojednania spôsobu určenia je 
potrebné rozlišovať dojednanie spôso-
bu platenia ceny diela. Zmluvné strany 
sa môžu dohodnúť na viacerých spô-
soboch platenia ceny diela. Splatnosť 

ceny diela môže byť dojednaná na čas 
predchádzajúci zhotoveniu diela, čas 
zhotovenia diela, alebo na čas po zho-
tovení diela. Taktiež je v zmluve o dielo 
možné určiť či bude cena diela splatná 
ako celá cena alebo sa dojedná úhrada 
ceny diela v splátkach. 

Objednávateľ a  zhotoviteľ si môžu 
zmluvne dojednať aj zaplatenie pred-
davku, ktorý bude následne započíta-
ný do ceny diela. V prípade, že výška 
ceny diela nebola v  zmluve o  dielo 
dojednaná, platí, že za zhotovenie 
diela je objednávateľ povinný zapla-
tiť primeranú cenu, ktorú v  prípade 
pochybností určí súd na návrh jednej 
zo zmluvných strán. Ak nebola výška 
ceny diela v zmluve o dielo určená, ale 
strany sa dohodli na spôsobe určenia 
ceny diela, určuje sa cena diela týmto 
spôsobom. 

Existuje viacero možností ako 
môžu zmluvné strany nastaviť spôsob 
určenia ceny diela, a to určením ceny 
diela pevnou sumou, určením ceny 
diela odhadom, určením ceny diela 
podľa rozpočtu, určením sumy paušál-
nou sumou a určením ceny limitom. 

Zmluva o dielo a cena diela

» Tím advokátskej kancelárie 
   V4 Legal, s.r.o.

Predseda Národnej rady Slovenskej 
republiky vyhlásil voľby prezidenta 
Slovenskej republiky a určil deň ich ko-
nania na sobotu 16. marca 2019. Voleb-
né miestnosti budú otvorené od 07.00 
h do 22.00 h. Ak v prvom kole volieb 
nezíska ani jeden z kandidátov na pre-
zidenta Slovenskej republiky nadpolo-
vičnú väčšinu platných hlasov voličov, 
bude aj ich druhé kolo 30. marca 2019 
v tom istom čase od 07.00 h do 22.00 h.

Právo voliť prezidenta Slovenskej 
republiky má občan Slovenskej repub-
liky, ktorý má právo voliť do Národnej 
rady Slovenskej republiky, teda občan 
Slovenskej republiky, ktorý najneskôr 
v  deň konania volieb dovŕši 18 rokov 
veku. Prekážkou práva voliť je záko-
nom ustanovené obmedzenie osobnej 
slobody z dôvodov ochrany verejného 
zdravia.

Volič, ktorý má trvalý pobyt na úze-
mí Slovenskej republiky a v deň kona-
nia volieb nebude môcť voliť v  mieste 
svojho trvalého pobytu vo volebnom 
okrsku, v  ktorého zozname voličov je 
zapísaný, môže požiadať obec svojho 
trvalého pobytu o vydanie hlasovacie-
ho preukazu. Obec na základe žiadosti 
voličovi vydá hlasovací preukaz a zo 
zoznamu voličov ho vyčiarkne s po-
známkou o vydaní hlasovacieho preu-
kazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na 
zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľ-
vek volebnom okrsku. Obec vydá voli-
čovi hlasovací preukaz len na ten deň 

konania volieb prezidenta Slovenskej 
republiky, ktorý volič  uviedol vo svojej 
žiadosti. Volič môže požiadať obec svoj-
ho trvalého pobytu o  vydanie hlaso-
vacieho preukazu na prvé i druhé kolo 
volieb prezidenta Slovenskej republiky 
súčasne. Táto požiadavka musí byť zo 
žiadosti voliča zrejmá.

Volič môže požiadať o vydanie hla-
sovacieho preukazu už iba výlučne 
osobne (alebo prostredníctvom ním 
splnomocnenej osoby), najneskôr po-
sledný pracovný deň predo dňom ko-
nania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019; 
pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 
2019) v úradných hodinách obce. Obec 
vydá hlasovací preukaz bezodkladne. 
Prostredníctvom osoby splnomocnenej 
žiadateľom možno požiadať o vydanie 
hlasovacieho preukazu najneskôr v po-
sledný deň predo dňom konania volieb 
(t.j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo 
volieb najneskôr 29. 3. 2019).

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje 
o  voličovi - meno a  priezvisko, rodné 
číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalé-
ho pobytu (obec, ulica, číslo domu). Vo-
lič je povinný po príchode do volebnej 
miestnosti preukázať okrskovej voleb-
nej komisii svoju totožnosť predložením 
občianskeho preukazu. Ak bol voličovi 
na jeho žiadosť vydaný hlasovací preu-
kaz, predloží spolu s občianskym pre-
ukazom hlasovací preukaz, ktorý mu 
okrsková volebná komisia odoberie. 

Základné pokyny k voľbám

» Zdroj: MV SR

LM-Genim s.r.o.
Príjme na prácu v Českej republike 

ŽENY na pozície:

Operátor výroby
- Obsluha jednoduchých strojov 
   a zariadení
- Montážna a 
   kontrolná činnosť

Príjme na prácu v Českej republike 

MUŽOV na pozície:

Nastavovač 
a údržba strojov:
- Nastavovanie strojov pri 
   zmene typu výroby
- Kontrola, údržba 
   a oprava strojov
- Po zaučení zvýšenie 
  mzdy

Pri všetkých pozíciach:
- ubytovanie a doprava zdarma

- turnusová práca
- dlhodobá práca

0948 373 834
0948 520 474

lmgenim@gmail.com
Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, 

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

130,- Kč/ 
hod. v čistom

STAVEBNÉ PRÍPRAVY
TERÉNNE ÚPRAVY
PRÍPOJKY 
NA INŽINIERSKE SIETE

CENA: 19,50 EUR/HOD.

Prijmeme 

PRACOVNÍKOV
DO STAVEBNEJ VÝROBY

Plat: 800 EUR BRUTTO
Práca v okrese Martin

Tel.:0905 491 587
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LM-Genim s.r.o.
Príjme na prácu v Českej republike 

ŽENY na pozície:

Operátor výroby
- Obsluha jednoduchých strojov 
   a zariadení
- Montážna a 
   kontrolná činnosť

Príjme na prácu v Českej republike 

MUŽOV na pozície:

Nastavovač 
a údržba strojov:
- Nastavovanie strojov pri 
   zmene typu výroby
- Kontrola, údržba 
   a oprava strojov
- Po zaučení zvýšenie 
  mzdy

Pri všetkých pozíciach:
- ubytovanie a doprava zdarma

- turnusová práca
- dlhodobá práca

0948 373 834
0948 520 474

lmgenim@gmail.com
Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, 

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

130,- Kč/ 
hod. v čistom

87
-0
00

9

PROMONT GLASS s.r.o. D R E V O  -  H L I N Í K  -  O C E Ľ  -  S K L O  -  P L E C H  -  B R A M A C

POZOR!     JARNÁ AKCIA  30% ZĽAVY

Od základov až po strechu... 0915 135 811    0918 623 064

RÁMOVÉ ZASKLENIE

ZÁHRADNÉ DOMČEKY PRÍSTREŠKY PRE AUTÁ

22
rokov

D R E V O H L I N Í K O C E Ľ S K L O P L E C H B R A M A CL I N Í K O C E Ľ S K L O P L E C HD R E V O H L I N Í K O C E Ľ S K L O P L E C H B R A M A CÍ
TERASY   ZIMNÉ ZÁHRADY   PRÍSTRESKY   ALTÁNKY   BALKÓNYˇ

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

www.promontglass.skpromontglass@promontglass.skPPk realizáciik realizácii
kompletnej terasykompletnej terasy

DARČEKDARČEK

Partizánska 44 
(BOCIAN KOMPLEX)
085 01  Bardejov

tel.: 054 472 22 38
tel.: 0905 442 045
obchod@gates.sk

AUTORIZOVANÝ
PREDAJCA A SERVIS
REGISTRAČNÝCH 
POKLADNÍC
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0 VOĽNÉ PRAC. MIESTA, INFO TELEFONICKY, 

od 700€ netto + variabilná zložka
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POKLÁDKA ZÁMKOVEJ DLAŽBY
OPORNÉ MÚRY, PLOTY

Kamenárstvo
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4žulové hroby každého druhu 0907 451 324 - 0948 611 784

10 ročná záruka na HROB

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 

85
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PLASTOVÉ 
OKNÁ 
A 
DVERE
0949 812 555

PRENÁJOM 
FASÁDNEHO LEŠENIA

0905 709 914, 
lufrant@post.sk

REALIZÁCIA 
ZÁKLADOVÝCH DOSIEK
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Príjem vlákniny ide správne ruka 
v  ruke s  príjmom tekutín. Ak je veľa 
vlákniny a málo tekutín, môžu sa obja-
viť bolesti alebo pocity tlaku v bruchu, 
nafukovanie, niekedy až zápcha. Ak je 
veľa tekutín a  málo vlákniny, môže sa 
objaviť redšia stolica až hnačky.

Nerozpustná vláknina, najčastej-
šie celulóza, nestrávená odchádza von 
hrubým črevom. Zabezpečuje tak správ-
ny pohyb celým tráviacim systémom. 
Ľudia, trpiaci zápchou, majú veľmi často 
nízky príjem vlákniny v strave. Rozpust-
ná vláknina prevažne z ovocia, zeleniny, 
strukovín a  ovsených vločiek obsahuje 
pektín a  β-glukány, ktoré vo vodnom 
prostredí tela vytvárajú gél, ktorý môže 
so sebou strhávať prebytočné látky.  Zá-
kladnou liečbou vysokej hladiny tukov 
– cholesterolu a triglyceridov, nevyrov-
naných hladín krvného cukru, je strava 
- zvýšenie príjmu vlákniny, hlavne zo 
zeleniny, ovocia a vločiek.

Denný príjem vlákniny má byť 20-
30 g/deň u  dospelého, závisí od veku, 
pohlavia a fyzickej aktivity. U detí je to 
pochopiteľne menej 1-20 g/deň, podľa 
veku. Odporúčaný pomer rozpustnej 
a nerozpustnej vlákniny je 3 : 1. Príjem 
vlákniny u  väčšiny ľudí u nás je níz-
ky, približne polovičný. Jej zvyšovanie 
v strave ale treba  regulovať postupne, 
nárazové zvýšenie môže byť sprevádza-
né tráviacimi ťažkosťami. So zvýšením 
príjmu vlákniny, treba aj zvýšiť príjem 
tekutín, najlepšie vody. Denná dávka 

by nemala byť vyššia ako 60-70g. Zvýše-
ný príjem môže nepriaznivo ovplyvniť 
vstrebávanie niektorých minerálnych 
látok, napríklad horčíka, vápnika, zin-
ku, ale aj niektorých liekov.

Množstvo vlákniny v 100 g potravi-
ny je rôzne: pšeničné otruby 45 gramov 
(g), strukoviny, knäckebrot 15 g,  celo-
zrnná múka 12 g, sušené ovocie (figy, 
slivky, marhule) 12-15 g. obilné vločky 
a orechy 10 g, celozrnné cestoviny, kus-
-kus a pečivo 7 g, müsli tyčinka 6 g, ryža 
natural 5 g, ovocie 2 - 6 g, zelenina 2 - 6 
g, biela ryža 1 g.

Príklad raňajok s  dostatočným ob-
sahom vlákniny (9-12 g na porciu):
40 g (4 polievkové lyžice) ovsených vlo-
čiek so 120-150 g ovocia (jeden stredne 
veľký banán alebo jablko) a  10 g ore-
chov (5-10 kusov podľa veľkosti, napr. 
polovica vlašského orecha má hmot-
nosť 3 g, 1 mandľa 1g) predstavuje spolu 
9 g samotnej vlákniny: 4 g (vločky) + 4 g 
(ovocie) + 1 g (orechy). Príjem vlákniny 
vieme ovplyvňovať napríklad druhom 
ovocia. Pokiaľ jablká a banány obsahu-
jú 2-3 g vlákniny v 100g, bo-
buľoviny (maliny, ríbezle, 
čučoriedky) a  jahody 5-6 
g. Ovsené vločky môžu 
byť zaliate vodou, mlie-
kom alebo jogurtom 
podľa chuti.

Vláknina - nepostrádateľná súčasť stravy II

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy
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POLITICKÁ INZERCIA / INZERCIA

Bardejovsko-Svidnícko 
- Stropkovsko

www.harabin-2019.sk

VOĽTE č.4VOĽTE č.4

Za Slovensko,
tradície a právny štát 
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0905 842 196
stavbetp@gmail.com

NOVÉ NÍZKOENERGETICKÉ 

MUROVANÉ DOMY NA KĽÚČ V OBCI NIŽNÝ ORLÍK 

NA PREDAJ
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vždy v UTOROK v týchto termínoch:
12.3. , 2.4. , 23.4. , 14.5. , 

4.6. , 25.6. , 6.8. 2019
Raslavice-KD. . . . . . . 9,00 hod.
Stuľany. . . . . . . . . . . 9,20 hod.
Koprivnica . . . . . . . . 9,40 hod.
Marhaň. . . . . . . . . . 10,00 hod.
Brezov . . . . . . . . . . 10,15 hod.
Porúbka-kostol . . . . 10,40 hod.
Kurima-kostol . . . . . 11,00 hod.
Dubinné . . . . . . . . . 11,15 hod.
Hažlin . . . . . . . . . . . 11,40 hod.
Beloveža-p. zbroj. . . 12,00 hod.
Komárov-kostol . . . 12,15 hod.
Bardejovská N/Ves 
den. centrum. . . . . . . 12,30 hod.

Andrejová . . . . . . . 12,50 hod.
D. Lúka-den. centr.. . 13,15 hod.
Zborov . . . . . . . . . . 13,35 hod.
Smilno-p. Alnus . . . . 13,55 hod.
Rokytov . . . . . . . . . 14,40 hod.
Tarnov-potraviny . . . 15,00 hod.
Kružlov . . . . . . . . . . 15,20 hod.
Hrabské-kostol . . . . 15,40 hod.
Snakov . . . . . . . . . . 16,00 hod.
Lukov . . . . . . . . . . . 16,15 hod.
Malcov . . . . . . . . . . 16,40 hod.

PREDAJ 
SLIEPOK 

OD 4.3. 2019

31

>> Auto bude stáť na stanovišti 
alebo Obecným úradom 10 minút <<

VOLAJTE  0907 893 351 • 0907 684 441
0915 252 372 • 0905 345 352

0,40

králik s liečivom, nosnice, 
brojlery a kačice, bažant,
ovce, kozy, ošípané, husi,
morky, psy

Kože vykupujeme vysušené, bez hláv 
a nožičiek. Cena koží sa môže meniť.

Otváracie hodiny: Po-Pia 8:15-17:00 hod. So 8:15-12:00 hod.
Tel.: 0904 / 563 755, e-mail: zahrady@gmail.com Adresa: Mičkova ul. /za ČS SHELL/, Bardejov

OVOCNÉ 
STROMY 
A KRÍKY 
UŽ V PREDAJI

ZÁHRADNÉ CENTRUM "Mičurin" Bardejov
85
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PREDÁM DREVENÉ 
OBKLADY, 

ZRUBOVÝ PROFIL 
A DLÁŽKOVICU

DOVOZ ZDARMA
0910 570 430

hr. 1cm - 4 €
hr. 1,5 cm - 5 €
hr. 2 cm - 7,50 €
hr. 2,5 cm - 9 €
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STAVBA, ŠKOLY
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STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA
 MILOSRDNÉHO SAMARITÁNA VO SVIDNÍKU PONÚKA 

V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020 ŠTÚDIUM V ODBOROCH:

denné štúdium:

5356 M PRAKTICKÁ SESTRA
- 4-ročné štúdium – nový študijný odbor

externé štúdium:

5361 N PRAKTICKÁ SESTRA 
- 2-ročné štúdium, podmienka prijatia – maturitné vysvedčenie

5371 H SANITÁR 
-  1-ročné štúdium, podmienka prijatia – výučný list/maturitné 
    vysvedčenie

adresa: Sovietskych hrdinov 80, 089 01 Svidník
telefón: 054-7880211,

e-mail: skola@szssk.edu.sk, web: szssk.edupage.org

PRACUJTE 
V ZDRAVOTNÍCTVE 
- štúdium sestry sa vracia 
   na stredné školy

Stabilné zamestnanie, možnosť 

kariérneho rastu, uplatnenie 

na trhu práce doma 

aj v zahraničí.

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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9PRÍJEM OBJEDNÁVOK NA ZIMNÉ MESIACE ZA ZVÝHODNENÉ CENY !!!
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0948 300 988  

Realizujeme

Mobil:

STROJOVÉ
 POTERY 

A OMIETKY

PIESOK - ŠTRK
 KAMENIVO

Dovoz zdarma

PLOTY A MÚRY 
Z GABIÓNOV

61
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KOMPLETNÉ 
STAVEBNÉ PRÁCE
VÝKOPOVÉ PRÁCE
MINIBÁGROM
0944 012 681, 0949 166 455

61
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GARÁŽOVÉ
BRÁNY

0949 812 555

Komplet 
dvere 
+ zárubňa 
+ kľučka

0949 812 555

od 119,00€

ZEMNÉ A
VÝKOPOVÉ 

PRÁCE
základy - ploty 
terénne úpravy

VÝHODNÉ CENY 
0948 626 614 85
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DEŤOM, ZÁHRADA, ELEKTRO

Energetická  
trieda

A++

ZADARMO DOPRAVA - u nás zakúpených výrobkov 

350 W

750 W

alex
čistič+leštidlo na podlahy laminát, 
750 ml; j.c.: 3,320/ 1 l

pronto
Classic na nábytok, 300 ml
j.c.: 0,763/ 100 ml

sanytol
Unievrzálny prostriedok s Mr 
500 ml; j.c.: 4,980/ 1 l 

doMestos
power 5 dezinfekcia, 55 g
j.c.: 1,618/ 100 g 

ajax
Univerzálny prostriedok 1l
j.c.: 1,290/ 1 l

palMolive
penové mydlo Magic soft,  
250 ml; j.c.: 1,076/ 100 ml 

sChaUMa
šampón na vlasy, 400 ml
j.c.: 0,398/ 100 ml

linteo
utierky univerzálné vlhké, 40 ks
j.c.: 0,022/ 1 ks

Cif
krém 500 ml, biely/lemon
 j.c.: 2,380/ 1 l

axe
deodorant stick, 50 ml
j.c.: 3,980/ 100 ml

diava
politúra na nábytok, 200 ml
j.c.: 0,645/ 100 ml 

doMestos
wC čistič, 750 ml
j.c.: 1,453/ 1 l

Clin
na okná, 500 ml Mr
j.c.: 2,380/ 1 l

finish
leštidlo do umývačky riadu,  
400 ml; j.c.: 6,725/ 1l

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

linteo
utierka z mikrovlákna 
40x40 cm

savo
Mr 500 ml, kuchyňa/kúpeľňa
j.c.: 3,380/ 1 l

okena
na okná, 500 ml Mr
j.c.: 1,380/ 1 l

persil
50 pd, prášok/gél
j.c.:  0,140/ 1 pd

signal
Zubná pasta, 125 ml
j.c.: 0,712/ 100 ml

airwiCk 
Freshmatick osviežovač  
+ 1náplň

toro  
pasta čistiaca, 200 g
j.c.: 0,345/ 100 g

vanish 
na záclony, 600 g
j.c.: 0,582/ 100 g

soMat 
all in one 48 ks, do umývačky
 j.c.: 0,114/ 1 ks

l'oréal 
Casting Cr�Me gloss 
farba na vlasy

tep
na koberce 500 ml
j.c.: 3,980/ 1 l

vanish
ružový na škvrny, 1L
j.c.: 2,390/ 1 l

bonUx
20 pd, prášok
j.c.: 0,100/ 1 pd

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

2,69

2,49

0,89

1,19

0,99

2,69

2,29

2,49

1,29

1,59

1,19 6,99

1,29

1,09

0,89

1,99

5,49

0,55

1,69

0,69

0,89

1,99

4,49

0,69

3,49

3,99

1,99

2,39

1,99

500 ml

500 ml
40 ks

125 ml50 ml400 ml

250 ml

200 g

600 g
500 ml

500 ml

1 l1 l

250 ml

300 ml
750 ml

500 ml

200 ml

750 ml

500 ml 50 PD 20 PD48 ks
400 ml

250 ml

Použité ilustračné foto.  www.makos.sk

MakosPonuka platí od   11. 3. 2019  do  30. 3. 2019  alebo do vypredania zásob. 

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.

109,99 229,90

359,90

109,99

119,00

249,00

44,90

249,00 249,00

99,00

heCht 785 motorový kultivátor
4-taktným motorom hecht ohv  
s objemom 196 cm3/výkon 5,6hp 
voliteľný pracovný záber 32/50/84 cm

heCht 745  
elektrický kultivátor
elektrický kultivátor  
1500 w, záber 40 cm

heCht 547sxw motorová kosačka s pojazdom
obsah:135 cm3, výkon:3,3hp, záber:46 cm
kôš:60 l, centrálne nastavenie výšky,  
bočné vyhadzovanie, mulčovanie

heCht 142bts  
motorový krovinorez
43 cm3 výkon 2 HP, hmotnosť 6,8 kg, 
popruh, kotúč, strunová hlava

harry  
bicykel 16“ Cybro
detský bicykel,  
veľkosť kolies 16“,  
nožná zadná brzda

Mayo bicykel 26“ xC fit d
rám: hliník 6061, vidlica:sUntoUr - Zdvih 75mm, 
zadný menič:shiMano, predný menič:shiMano 
radenie:6/3 revoshift, počet prevodov:18,  
brzdy: diskové power vbr

petite&Mars  
športový kočiar so strieškou podľa výberu
vhodný od 6 mesiacov do 25 kg, jednoduché skladanie  
a rozkladanie, chrbtová opierka a opierka nôh s nezávislým  
polohovaním, 5-bodové bezpečnostné pásy 

1000 ot.

6 kg
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e Drogéria za výborné ceny

od 199,00

eta 2089  
šľahač ručný s miskou
350 w,  stojanček,  3,6 l otočná  
misa,  2 šľahacie metly,   
2 miesiace háky,  
nerezový tyčový mixér

eleCtrolUx ewt 1062ifv  
a++ 1000 ot/min 6 kg
a ++, náplň: 6 kg
otáčky: 1000 ot/min, fuzzy logic, 
time Manager / úspora času,  
odložený štart

eleCtrolUx ekk 51350ox  
kombinovaný sporák 
nereZ, typ ohrevu plynový,
elektrické zapaľovanie horákov,
rúra multifunkčná s kruhovým  
telesom, gril, teplý vzduch

rowenta ro 3786ea  
vysávač bezvreckový
výkon 750w,  
objem nádoby 1,5l, podlahová,  
štrbinová hubica,  
hubica na čalúnenie

orava ev-1  
kuchynská váha
váha s miskou,  
váživosť 1g,  
max.5kg

9,99
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DOMÁCNOSŤ

Energetická  
trieda

A++

ZADARMO DOPRAVA - u nás zakúpených výrobkov 

350 W

750 W

alex
čistič+leštidlo na podlahy laminát, 
750 ml; j.c.: 3,320/ 1 l

pronto
Classic na nábytok, 300 ml
j.c.: 0,763/ 100 ml

sanytol
Unievrzálny prostriedok s Mr 
500 ml; j.c.: 4,980/ 1 l 

doMestos
power 5 dezinfekcia, 55 g
j.c.: 1,618/ 100 g 

ajax
Univerzálny prostriedok 1l
j.c.: 1,290/ 1 l

palMolive
penové mydlo Magic soft,  
250 ml; j.c.: 1,076/ 100 ml 

sChaUMa
šampón na vlasy, 400 ml
j.c.: 0,398/ 100 ml

linteo
utierky univerzálné vlhké, 40 ks
j.c.: 0,022/ 1 ks

Cif
krém 500 ml, biely/lemon
 j.c.: 2,380/ 1 l

axe
deodorant stick, 50 ml
j.c.: 3,980/ 100 ml

diava
politúra na nábytok, 200 ml
j.c.: 0,645/ 100 ml 

doMestos
wC čistič, 750 ml
j.c.: 1,453/ 1 l

Clin
na okná, 500 ml Mr
j.c.: 2,380/ 1 l

finish
leštidlo do umývačky riadu,  
400 ml; j.c.: 6,725/ 1l

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

linteo
utierka z mikrovlákna 
40x40 cm

savo
Mr 500 ml, kuchyňa/kúpeľňa
j.c.: 3,380/ 1 l

okena
na okná, 500 ml Mr
j.c.: 1,380/ 1 l

persil
50 pd, prášok/gél
j.c.:  0,140/ 1 pd

signal
Zubná pasta, 125 ml
j.c.: 0,712/ 100 ml

airwiCk 
Freshmatick osviežovač  
+ 1náplň

toro  
pasta čistiaca, 200 g
j.c.: 0,345/ 100 g

vanish 
na záclony, 600 g
j.c.: 0,582/ 100 g

soMat 
all in one 48 ks, do umývačky
 j.c.: 0,114/ 1 ks

l'oréal 
Casting Cr�Me gloss 
farba na vlasy

tep
na koberce 500 ml
j.c.: 3,980/ 1 l

vanish
ružový na škvrny, 1L
j.c.: 2,390/ 1 l

bonUx
20 pd, prášok
j.c.: 0,100/ 1 pd

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

2,69

2,49

0,89

1,19

0,99

2,69

2,29

2,49

1,29

1,59

1,19 6,99

1,29

1,09

0,89

1,99

5,49

0,55

1,69

0,69

0,89

1,99

4,49

0,69

3,49

3,99

1,99

2,39

1,99

500 ml

500 ml
40 ks

125 ml50 ml400 ml

250 ml

200 g

600 g
500 ml

500 ml

1 l1 l

250 ml

300 ml
750 ml

500 ml

200 ml

750 ml

500 ml 50 PD 20 PD48 ks
400 ml

250 ml

Použité ilustračné foto.  www.makos.sk

MakosPonuka platí od   11. 3. 2019  do  30. 3. 2019  alebo do vypredania zásob. 

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.

109,99 229,90

359,90

109,99

119,00

249,00

44,90

249,00 249,00

99,00

heCht 785 motorový kultivátor
4-taktným motorom hecht ohv  
s objemom 196 cm3/výkon 5,6hp 
voliteľný pracovný záber 32/50/84 cm

heCht 745  
elektrický kultivátor
elektrický kultivátor  
1500 w, záber 40 cm

heCht 547sxw motorová kosačka s pojazdom
obsah:135 cm3, výkon:3,3hp, záber:46 cm
kôš:60 l, centrálne nastavenie výšky,  
bočné vyhadzovanie, mulčovanie

heCht 142bts  
motorový krovinorez
43 cm3 výkon 2 HP, hmotnosť 6,8 kg, 
popruh, kotúč, strunová hlava

harry  
bicykel 16“ Cybro
detský bicykel,  
veľkosť kolies 16“,  
nožná zadná brzda

Mayo bicykel 26“ xC fit d
rám: hliník 6061, vidlica:sUntoUr - Zdvih 75mm, 
zadný menič:shiMano, predný menič:shiMano 
radenie:6/3 revoshift, počet prevodov:18,  
brzdy: diskové power vbr

petite&Mars  
športový kočiar so strieškou podľa výberu
vhodný od 6 mesiacov do 25 kg, jednoduché skladanie  
a rozkladanie, chrbtová opierka a opierka nôh s nezávislým  
polohovaním, 5-bodové bezpečnostné pásy 

1000 ot.

6 kg
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e Drogéria za výborné ceny

od 199,00

eta 2089  
šľahač ručný s miskou
350 w,  stojanček,  3,6 l otočná  
misa,  2 šľahacie metly,   
2 miesiace háky,  
nerezový tyčový mixér

eleCtrolUx ewt 1062ifv  
a++ 1000 ot/min 6 kg
a ++, náplň: 6 kg
otáčky: 1000 ot/min, fuzzy logic, 
time Manager / úspora času,  
odložený štart

eleCtrolUx ekk 51350ox  
kombinovaný sporák 
nereZ, typ ohrevu plynový,
elektrické zapaľovanie horákov,
rúra multifunkčná s kruhovým  
telesom, gril, teplý vzduch

rowenta ro 3786ea  
vysávač bezvreckový
výkon 750w,  
objem nádoby 1,5l, podlahová,  
štrbinová hubica,  
hubica na čalúnenie

orava ev-1  
kuchynská váha
váha s miskou,  
váživosť 1g,  
max.5kg

9,99
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AUTO - MOTO

skoda-auto.sk

AKČNÉ MODELY 
          ŠKODA TEAM

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov ŠKODA FABIA, RAPID a OCTAVIA TEAM:  
4,312 – 7,159 l/100 km, 111,70 – 163,90 g/km. Ilustračné foto.

NASTÚPTE DO VÍŤAZNÉHO TÍMU
SVETELNÝ ASISTENT? JE TAM. ÁNO, AJ VYHRIEVANÉ SEDADLÁ, KLIMATIZÁCIA, TEMPOMAT, 

PARKOVACIE SENZORY A MNOŽSTVO ĎALŠEJ VÝBAVY V MODELOCH ŠKODA FABIA, RAPID 

A OCTAVIA Z EDÍCIE TEAM S CENOVOU VÝHODOU AŽ 2 000 €.  

CENOVÁ VÝHODA

2 000 € až do  

HRDÝ PARTNER 
REPREZENTÁCIE

Vaši autorizovaní predajcovia vozidiel ŠKODA:

 

61
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INZERCIA

 Vďaka okolnostiam som sa stal v roku 2016 
prezidentom nášho futbalového klubu. Som aj 
jeho častým sponzorom. Vlastných peňazí som 
do bardejovského futbalu dal už neúrekom. Ale 
bez srdca, zanietenia a vlastného presvedče-
nia sa to robiť nedá. Neustále oslovujem spon-
zorov a vybavujem peniaze na chod klubu. Na 
to, aby mohli hrať a trénovať dospelí a mládež, 
na to, aby bardejovský futbal prežíval a vzmá-
hal sa. Minulý rok bol náročný finančne aj psy-
chicky. Mužstvu sa nedarilo a fanúšikovia často 
odchádzali sklamaní. Vtedy som bol tiež naj-
väčším fanúšikom chlapcov, pretože viem, aké 
je dôležité fandiť aj vtedy, keď sa nedarí. Vedel 
som, že sa z toho dostaneme. Že sa nová zosta-
va odrazí od dna tabuľky a začne vyhrávať. Stalo 
sa. A stalo sa aj niečo iné, s čím sme nepočítali. 
 Začiatkom februára som sa na našom fut-
balovom štadióne stretol s novým konateľom 
spoločnosti Bardenergy. Spoločnosťou, ktorá bola 
hlavným sponzorom futbalového klubu. Barde-
nergy dlhé roky podporovala bardejovský futbal, 
za čo im patrí moja vďaka ako prezidenta klubu. 
S už bývalým vedením Bardenergy som na tento 
rok dohodol síce menšiu, no stále celkom slušnú 
sponzorskú sumu, ktorá by nám pomohla čiastoč-
ne eliminovať dopady zníženia dotácie zo strany 
mesta. Išlo o sumu 50 000 EUR. Túto dotáciu ur-
čenú pre náš futbalový klub nám potvrdil aj nový 
konateľ spoločnosti. Tieto peniaze mali priamo po-
slúžiť nielen našej mládeži, ktorá bojuje o postup 
do futbalovej akadémie na Slovensku, medzi TOP 
12 družstiev. Možno bude športových fanúšikov 
zaujímať, že v našich družstvách hráva 259 detí. 
 Na stretnutí mi bolo povedané, že barde-
jovský primátor dotáciu od Bardenergy, určenú 
pre bardejovký futbalový klub, navrhuje zrušiť a 
mládežníckym družstvám futbalistov nedať nič, 
čo on ako konateľ plne rešpektuje. Takéto roz-
hodnutie je likvidačné pre našich mládežníkov. A 
nielen to. Prostriedky ktoré sme mali dostať my 
sa rozdelili pre iné športy. Jedným chudákom sa z 
cudzieho zoberie a iným chudákom sa pridá. Nie 
z bohatého rozpočtu, ale z už predtým raz sľúbe-
ných cudzích peňazí. Nezávidím iným športovým 

klubom. V našom meste každý jeden potrebuje 
omnoho vyššiu podporu ako soľ a každý prežíva 
iba zázrakom. Táto správa ma doslova šokovala. 
 Týmto rozhodnutím pán primátor akoby vy-
riekol ortieľ smrti nad bardejovským futbalom. Je 
ohrozené samotné dohratie jarnej časti našich fut-
balových mužstiev. Toto konanie primátora ohrozí 
naše mužstvo v II. lige a našu mládež. Kandidoval 
som za primátora, aby som v tomto meste niečo 
zmenil, pretože informácie o takýchto praktikách 
vedenia mesta sa ku mne dostávali pravidelne. 
Chcel som, aby sa v našom meste neskloňovalo 
slovo korupcia ani iné praktiky, a aby doménou 
Bardejova neboli iba naše, turistami obdivované 
kultúrne pamiatky. Domnievam sa, že ide o ďal-
šiu formu pomsty. Dovolil som si kandidovať? Už 
mi bolo naznačené, že tak mi treba. Ale ak som 
niečím charakteristický, tak je to absencia stra-
chu. Nebojím sa a o veciach budem hovoriť vždy 
iba pravdu. Nech sa Bardejovčanom otvoria oči a 
nech sa Bardejov konečne začne meniť k lepšiemu. 
 Apelujem na športových fanúšikov, pred 
očami ktorých prebieha snaha likvidovať náš 
klub, tak ako boli výkonnostne zlikvidované há-
dzaná, hokej, atletika a iné. Apelujem na rodi-
čov, ktorí nám dôverujú, že ich deti budú špor-
tovať a nie sa flákať, alebo sedieť za počítačmi. 
 Prosím poslancov, aby sme spoločným úsi-
lím vytvárali našej mládeži podmienky pre šport.

Stanislav Soroka 
poslanec Mestského  zastupiteľstva

v Bardejove a prezident  futbalového klubu
Partizán Bardejov

Stratí sa Bardejov z futbalovej mapy?

LIKVIDAČNÉ DELENIE PEŇAZÍ
PRE PARTIZÁN BARDEJOV BŠK
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12
REDAKČNÉ SLOVO / INZERCIA

A už je tu pôst!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Škaredá streda je za nami, aj keď, 
napokon, bola celkom pekná. S reš-
pektom, že ide o jedno z liturgických 
pomenovaní popolcovej stredy, prvého 
dňa pôstneho obdobia. Do Veľkej noci 
od nej zostáva 40 dní. A zas sa teda je 
na čo tešiť. Ale nie iba pasívne. Popol-
cová streda má byť aj pripomienku cie-
ľa či smerovania vlastného života. Už 
o týždeň môžeme tomuto smerovaniu 
dať nový, nádejný impulz. Budeme si 
voliť hlavu štátu. Môžeme si vybrať, dať 
zelenú hlúposti, nemorálnosti, zlobe, 
nenávisti, ale práve tak rovnako náde-
ji, múdrosti, pokoju a hrdosti na seba 
samých. 

Existuje množstvo dôvodov, prečo 
sa obávať tohto výberu, najmä po nie-
koľkotýždňovom predchádzajúcom 
sledovaní „diskusií“ na sociálnych 
sieťach. Až sa nechce zdravým rozu-
mom prijať, koľko hlúpej prízemnej 
nenávisti je v mnohých okolo nás a 
medzi nami. Akoby z nej žili, akoby bez 
nej nastal koniec sveta. Vyberajte teda 
zodpovedne, nejde o futbalový zápas, v 
ktorom treba niekomu nakopať góly do 
bránky, ale ide o ďalšie štyri roky nás 
všetkých. Výber kandidátov je široký, 
pri čítaní niektorých mien spomedzi 
nich sa v nás vynárajú často aj negatív-

ne emócie, no dá sa vybrať aj opak.
Ozaj, zverili by ste vaše maloleté 

dieťa len tak, hocikomu, bez znalostí, 
skúseností, len preto, že rád by sa po-
vozil, do auta na výlet? Teraz budeme 
zverovať náš štát a jeho ďalšie a teda i 
naše osudy do rúk jeho hlave. Koľko-
krát už sme boli vo voľbách podvedení, 
oklamaní, koľkí nám toho už nasľu-
bovali, takmer raj na zemi. A keď boli 
zvolení, zaujímali ich už iba oni a ich 
vlastné a stranícke záujmy. Neurobme 
chybu, že to opäť dopustíme.

Na jar je čas aj na jarné upratova-
nie, bez výnimky, aj v paláci najvyššie-
ho ústavného činiteľa v štáte. Urobme 
to s rozmyslom a najmä – tak, aby bol 
výsledok vidieť i cítiť. Na poriadku v ce-
lom našom štáte. Nie iba v podobe do-
teraz večných a už naozaj otrepaných 
sľubov. Nie v mene záujmov niekoho, 
ale v mene nás, občanov.

Veľa šťastia milí čita-
telia a tentoraz mnohí z 
vás aj voliči. Dobrú ruku 
pri výbere – myslite pri 
tom na vaše deti a ich 
budúcnosť tu, na 
Slovensku.
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V ponuke viaceré 
druhy masáží, 
Uvoľňovanie krčnej 
chrbtice 
a odblokovanie 
stresov a psychických 
blokov.

DOBRÝ MASÉR-STROPKOV
V priestoroch krytej plavárne

0948 553 559

www.dobrymaser-stropkov.wbl.sk
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ČISTENIE A DEZINFEKCIA PAROU
PRÍDEME AJ K VÁM DOMOV

KACVINSKÉHO 3340, BARDEJOV
FACEBOOK: Tomiwash BJ

TEPOVANIE

0948 76 75 74

AUTO - DODÁVKY
GAUČ - KOBEREC
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AUTOKOMPLETBJs.r.o.
Náhradné diely

Príprava na STK, EK

Pneuservis

Diagnostika

OPRAVA
ÚDRŽBA

SERVIS

autokompletsro@gmail.com
Kľušov 206, vedľa OÚ 61
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0904 157 482
• prezutie od 8€

• akcia do 31. 3. pri kúpe min. 4l oleja+ ol. �ltra výmena grátis
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» 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  do-
hodou. Tel.0944 383 151
» Predám Audi A6 kombi 
0904320392 

» Kúpim Jawu 
90,175,250,350 a CZ 
125,150,175,250 aj nepo-
jazdné. 0949505827

» Prenájmem 2-izb. byt v BJ 
v blízkosti centra. Byt je za-
riadený. Dlhodobo. T: 0908 
339 684 

» Kúpim chalupu, pozemok, 
chatu okres BJ mimo mesta 
0918313387 

»Kúpim poľnohospodársku 
pôdu BJ-Zlaté-Mokroluh-
-Rokytov-Tarnov. Tel: 0911 
193 454
° Kúpim garáž pri Topli, ale-
bo za hotelom Artin, alebo 
na Fučíkovej ulici, alebo v 
ich blizkosti. 0949391689
°Predám poľ. a lesné po-
zemky v obci Krivé  tel : 
0908970890 

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 

»Predám váľandovú 
spálňu s rampou 90e Tel 
0902610106
»Predám vysokú kachľovú 
pec a drevené koryto, veľké. 
0910 534 856
»Predám lacno obýva-
ciu stenu. Cena dohodou. 
00421 904 812 331
»Predám staršiu veľmi 
zachovalú obývačku, roz-
kladací gauč, dub. stôl, 4 
stoličky, koberce, 2 valendy 
s ulož. priestorom. Ceny do-
hodou 0907274664

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na 14. strane

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

Hľadáme 

ČAŠNÍČKU 
do reštaurácie pri BJ 

Kúpeľoch. Plat 
3,75€/hod. brutto 

+ variabilná zložka. 
0950 589 575
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Prijmem do Prahy na stavbu:
Murár, Tesár  

plat 1000 eur a  pomocníkov plat 800 eur 
práca turnusová cca 200 h/mesiac. Poskytujeme zálohy, 

dopravu a ubytovanie hradene �rmou a iné .  
Živnostníkov podľa dohody.

0903 910 961
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EDITORIÁL / SLUŽBY

Folklór je naším národným bohatstvom a kul-
túrnou dušou Slovenska. Preto ho štát musí podpo-
riť výrazne viac ako doposiaľ, zhodli sa predseda 
vlády Peter Pellegrini a ministerka kultúry Ľubica 
Laššáková.

Na podujatí, ktoré sa symbolicky konalo v Očo-
vej, tradičnom a historickom mieste pre slovenský 
folklór, oznámili obaja štátni predstavitelia výrazné 
zvýšenie podpory štátu pre folklórne súbory i ľudo-
vých umelcov.

„Hádam niet na svete inej krajiny ako Sloven-
sko, kde na takom malom kúsku zeme môžeme vi-
dieť takú rôznorodosť folklóru, ktorý tu je najkrajší 
na svete,“ vyhlásil premiér Pellegrini. Zároveň oce-
nil postoj ministerky Laššákovej, podľa ktorej sa 
kultúra národa nemôže obmedziť na dve tri kamen-
né budovy v hlavnom meste, ale musí žiť s krajinou 
na každodennej báze.    

„Preto sme na podporu folklóru ako autentic-
kého zdroja tradičnej slovenskej ľudovej kultúry vy-
dobyli doteraz nevídanú sumu, ktorá bude odrážať 
všetky potreby slovenských folklóristov. A už dnes 
vravím, že ak to bude potrebné, na budúci rok túto 
sumu znásobíme,“ vyhlásil premiér Pellegrini. 

Ministerka kultúry Ľubica Laššáková pripo-
menula, že podpora tradičnej ľudovej kultúry je jej 
prioritou od nástupu do funkcie. „Folklór je feno-
mén, ktorý sa po stáročia odovzdáva z generá-
cie na generáciu a ktorý naším predkom po-
máhal vyrovnať sa s ich životnými údelmi. Aj 
dnes prežíva najmä vďaka nadšencom, ktorí 
ho šíria bez nároku na odmenu či spoločenské 
uznanie. Môžeme mať rôzny vkus, no nikto fol-
klóristom nepoprie, že do svojej záľuby dávajú kus 
srdca. Aj preto som presvedčená, že folklór je sku-
točnou kultúrnou dušou Slovenska,“ povedala mi-
nisterka kultúry.

V rámci nového projektu „Folklór duša Sloven-
ska“ vyčlenil štát osobitnú sumu 1,5 milióna eur na 
podporu folklórnych aktivít a ľudových umelcov.    

Projekt „Folklór – duša Slovenska“ prináša 
podporu aktivít v oblasti tradičnej slovenskej kul-
túry v celkovej sume 1,5 milióna eur

S podporou predsedu vlády Petra Pellegriniho 
projekt pripravilo ministerstvo kultúry vedené 
Ľubicou Laššákovou, výzvu 26. februára vyhlásil  
Fond na podporu umenia

O  túto podporu sa môžu do 25. marca 2019 
uchádzať profesionálne i neprofesionálne folklór-
ne telesá, ale aj individuálni ľudoví umelci

Profesionálne nekomerčné folklórne zosku-
penia sa môžu uchádzať o podporu od 5000 do 
60  000 eur. Povinné spolufi nancovanie predsta-
vuje 5 percent rozpočtu

Neprofesionálne folklórne zoskupenia sa 
môžu uchádzať o podporu od 2000 do 60 000 eur 
s povinným spolufi nancovaním 5 percent

Individuálni umelci, napríklad ľudoví reme-

Na priamu podporu folklóru je vyčlenených 
1,5 milióna eur

Skutočná pomoc folklóru

l-
kus

sku-
mi-

ven-
ur na 
v.    

ripo-
e jej
eno-

selníci, môžu požiadať o štipendium v maximálnej 
výške 5000 eur. Pri štipendiu sa nevyžaduje žiad-
na spoluúčasť umelca

Výzvy treba predložiť elektronicky do 15:00 h 
25. marca 2019. Všetky projekty musia byť zreali-
zované od 1. júna tohto roka do 31. mája 2020.

Projekt musí zahŕňať viacero umeleckých 
aktivít a podujatí, napríklad uvedenie a  reprí-
zy nového predstavenia, účasť na seminároch 

a sústredeniach, spoluprácu so zahraničnými 
partnermi a podobne. Podporu môžu žiadate-
lia využiť aj na nákup krojových kostýmov, 

rekvizít či hudobných nástrojov alebo na prezen-
táciu svojej tvorby prostredníctvom zvukových 
alebo multimediálnych nosičov. Takisto môžu 
využiť tieto fi nancie na cestovné náklady

Všetky potrebné informácie nájdu záujemco-
via na webovej stránke 

   www.folklordusaslovenska.sk

Pellegrini a Laššáková:  
Folklór je naším národným bohatstvom
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Firma ENERGOSPOL prijme do TPP 
pracovníkov na pozície: 

INŠTALATÉR / VODÁR / KÚRENÁR 
Plat: od 5,00 €/ hod. + odmeny 

Viac informácii nájdete na www.energospolsk.sk
 alebo na tel. čísle 0908688739.
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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

Stavebná spoločnosť v Bardejove
prijme INTERNÚ ÚČTOVNÍČKU 

pre vedenie komplexného účtovníctva,
 s min.praxou 3 roky.

Čistý mesačný plat 700-800€.
Tel. kontakt 0944 199 770
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Obuvnícka firma príjme do zamestnania ženu na pozíciu

Plat: 635 EUR/BRUTTO
Operátor výroby - Finiš obuvi

Životopisy zasielajte:

  e-mail: slovakia@elten.com
Elten Slovakia s.r.o., Priemyselná 1379/71, Bardejov, 08501

Slovakia s.r.o.
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sieť 39
regionálnych
novín

bardejovsko@regionpress.sk

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 719 137

Prešovské internátne 
rádio oslavuje 
polstoročie    

Internátne rozhlasové štúdio Prešovskej uni-
verzity v Prešove (PU) Rádio PaF sa už 50 rokov 
prihovára svojím univerzitným poslucháčom. Po-
čas tohto obdobia prešlo značnou modernizáciou, 
uspelo vo viacerých súťažiach a vystriedalo sa v 
ňom viac ako tristo členov na rôznych pozíciách. 
Polstoročie oslávilo veľkolepo, s bývalými členmi 
a odhalením nového loga. TASR o tom informova-
la hovorkyňa univerzity Anna Polačková.

      V akademickom roku 1968/1969 sa skupina 
mladých a šikovných študentov Prešovskej uni-
verzity rozhodla zrealizovať svoje študentské vízie 
a založila Internátne rozhlasové štúdio. „Najskôr 
sa vysielalo z priestorov terajšej vrátnice Študent-
ského domova a jedálne na ulici 17. novembra, v 
takzvanom starom internáte a neskôr sa vysiela-
cie štúdio premiestnilo do súčasných priestorov,“ 
povedal súčasný riaditeľ internátneho rádia Peter 
Tarasovič, študent Fakulty manažmentu PU. Ako 
doplnil, po výstavbe Študentského domova č. 
11  sa vysielanie rozšírilo aj na dodnes nazývaný 
nový internát.

      „Vo vtedajšom štúdiu pribudla nová techni-
ka, ktorá bola na svoje obdobie veľmi vyspelá,“ 
doplnil Peter Tarasovič. Podľa jeho slov bolo rá-
dio vždy apolitické a aj v čase pred revolúciou sa 
snažilo formou kontroverzného humoru a satiry o 
slobodu prejavu.

      V roku 1993 rádio zmenilo svoj názov, keď 
sa premenovalo na Rádio PaF, Rádio Pedagógov a 
Filozofov, neskôr prišlo aj prvé logo. „Po prelome 
tisícročí došlo k ďalším významným zmenám, za-
čalo sa vysielať digitálne, v štúdiu pribudla zvuko-
vá pena, v roku 2005 nový vysielací mix,“ pozna-
menal Tarasovič.

      Pri príležitosti výročia založenia rádia zor-
ganizovali jeho terajší členovia v prvý marcový 
týždeň oslavu, na ktorej predstavili nové logo. 
„Internátne rozhlasové štúdio je neodmysliteľnou 
súčasťou nielen študentského, ale aj celého uni-
verzitného života. Som rád, že sa aj po 50 rokoch 
teší veľkej obľube zo strany poslucháčov, má stále 
čo ponúknuť svojimi reláciami, spravodajstvom i 
hudbou,“ uviedol rektor PU Peter Kónya na sláv-
nosti, ktorej sa zúčastnilo vyše 80 hostí z radov 
bývalých členov rozhlasového štúdia.

      „V Rádiu PaF som vysielala ráno, každý uto-
rok a štvrtok, a to ranné vysielanie sa so mnou 
vezie celý čas, nakoľko pôsobím v rádiu, vrátane 
Pafka, už 11 rokov,“ zaspomínala si bývalá člen-
ka Oľga ‚Oli‘ Džupinková. Dnes sú viacerí bývalí 
členovia tohto internátneho rozhlasového štúdia 
zamestnaní v rôznych profesionálnych médiách.

      Rádio PaF bolo úspešné počas svojho 
pôsobenia aj v medzinárodnej súťažnej prehliadke 
tvorby internátnych rozhlasových štúdií a 
univerzitných rádií s názvom Rádiorallye. Súťaž 
sa mu podarilo vyhrať celkovo dvakrát po sebe, 
čo sa zatiaľ žiadnemu inému internátnemu rádiu 
doteraz nepodarilo. Bolo to v roku 2009 v Nitre a v 
roku 2010 v Prešove. Celkové prvenstvo získalo aj 
v roku 2014 v Trnave.

» TASR

» Darujem šteniatká. Tel. 
0917 115 485
» Predám rotovátor  - kulti-
vátor ku T2 - 4K - 14, všetko 
perfektne pasuje.  Roto-
vátor KIR - 100, cena 470€. 
Kultivátor - 320€, namon-
tovať a všetko ide. Tel. 0911 
819 719 

» Kúpim papierové peniaze, 
mince, vyznamenania. T.č.: 
0903 548 208 

»Predám zemiaky 30 kg / 
10€. Tel: 094800717
»Predám 96 basový akor-
deón 180e Tel.0902610106
»Predám robený cirku-
lár 4KW. Cena 220 EUR. 
0944971852
»Predám seno, 0908254814 

»Opravujem odevy 
0910484492 

» Si žena sama a chceš 
byť milovaná? Máš do 55r. 
nefajčíš, nepiješ a si taká 
akurát-do voza aj do koča? 
Zavolaj a bude nám spolu 
fajn. 0949590664

Občianska
riadková
inzercia

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

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

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

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

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

Hotel Bellevue v Bardejove
ponúka pracovnú pozíciu 

RECEPČNÁ - RECEPČNÝ
550 - 600 € v čistom

manager@hotelbellevue.sk
0911 997 038
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Bardejovsko-Svidnícko 
- Stropkovsko

Bardejovsko-Svidnícko 
- Stropkovsko

Elektrikári
pre dlhodobú prácu do 
        Švajčiarska 

20-22 €/hod na zmluvu
- mesačne cca 200-220h
- 4 týždenné turnusy
- ubytovanie a doprava           
  zabezpečenné
- týždenné zálohy 100€

0950 301 301
sokolova@granila.eu
NÁSTUP
IHNEĎ!

Elektrikári
pre dlhodobú prácu do 
        Švajčiarska 

20-22 €/hod na zmluvu
- mesačne cca 200-220h
- 4 týždenné turnusy
- ubytovanie a doprava           
  zabezpečenné
- týždenné zálohy 100€

0950 301 301
sokolova@granila.eu
NÁSTUP
IHNEĎ!
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Hľadáme 

STAVBÁROV/MURÁROV,
 skúsení stavbári/murári volajte,

 ponákame dlhodobú prácu 
pre Žilinskú zabehnutú firmu, 

ktorá sa zaoberá rekonštrukciou 
a prerábkami domov a stavebných objektov. 

Jedná sa o prácu v žiline a okolí, PO-PIA. 
Ponúkame plat v čistom od 4,50 Eur/hod. 

a samozrejme ubytovanie a stravu zadarmo.
Tel.kontakt: +421 903 131 263.
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Statex, s.r.o.
Štefaniková 62
085  01  Bardejov

STAVEBNÁ FIRMA PRIJME 
PARTIE STAVBÁROV S PRAXOU. 

Práca v BJ na celý rok. 0905 908 800

Prijme

AUTOMECHANIKA
Mzda + benefity + firemné vozidlo
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možnosť zárobku až do 1000 eur/mesačne630 EUR
Žiadosti posielať na riaditel@pillar.sk

tel.: 054-4726781

F&M CATERING S.R.O.

príjme 

KUCHÁRA/KU DO TPP
600€ NETTO nástup ihneď

Tel.: 0908 855 232
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0905 594 814
KULL, s.r.o, Hurbanova 11 Bardejov

Prijmeme na prácu v BJ a okolí
šikovných a spoľahlivých

MURÁROV
plat: úkolová alebo hodinová mzda 
( podľa dohody)
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0905 732 953

do reštaurácie
pri Bardejovských Kúpeľoch.

 Plat: 
4,50 €/hod brutto.

príjmeme
KUCHÁRA/KU
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U Firma ������������� Vám ponúka prácu

s nástupom IHNEĎ na prácu v Č.R.

MY JU PONÚKAME! PRE ŽENY A MUŽOV,

PRAVIDELNÝ TURNUS.  
UBYTOVANIE ZDARMA, DOVOZ ZO SLOVENSKA

AŽ NA PRACOVISKO - TIEŽ ZDARMA

054 788 274 - 0911 618 499
saludosro@gmail.com

HĽADÁTE PRÁCU? 

ZAŠLITE ŽIVOTOPIS
MAILOM ALEBO ZAVOLAJTE

KOVOOBRÁBAČOV A BRÚSIČOV 
(NA GUĽATO, PLOCHO), 

SÚSTRUŽNÍKOV, FRÉZAROV
 AJ BEZ PRAXE(ABSOLVENTI SOU)

MONTAŽNIKOV/ ČKY
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PROFI STAV BARDEJOV s. r.o.
Kpt. Nálepku 2901/64
085 01  Bardejov
príjme do pracovného pomeru
- MURÁROV 
- TESÁROV
- STROJNÍKA S PLATNÝM OPRÁVNENÍM
- VODIČA NÁKLADNÉHO AUTA 
   S PLATNÝM OPRÁVNENÍM
Mzda: 800 € 
Kontakt: 054/488 21 60
profistavbardejov@gmail.com
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Voľné termíny:  31.3 – 6.4.  |  7.4 – 13.4.  |
 28.4 – 4.5.  |  5.5 – 11.5.  |  12.5 – 18.5.2019 

Pobyty sú podporované štátnou
dotáciou pre nepracujúcich dôchodcov.

V cene pobytu: plná penzia, 
2 x fakultatívny výlet, Čaj o piatej,

folklórne vystúpenie a iné BONUSY !!!

Rezervácie na čísle  0918 591 942
Informácie na  www.oravskahoraren.sk

Penzión *** Oravská horáreň,
Oravský Podzámok č. 396, Vám 
ponúka pobyty na 7 dní/6 nocí
iba za 138.- EUR/1 osoba

ORAVA - zdravie
z prírody rozdáva
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Lešenári
   a stavbári pozor!

+421 948 672 122 
+421 907 780 698

cesta a bývanie ZADARMO

www.facebook.com/alukogroup

ponúkame celoročnú
     prácu na turnusy

plat od 13,50 - Nemecko
alebo od 15,50 - Švédsko

������������������������
www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk

OPERÁTOR VÝROBY 
������
	�������

���������
�������
	�������
���������������
 �������
	�������

�������������� 
���
	������

�
����������������
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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)

Firma REMIREL s.r.o., CZ

prijme

Práca v Českej republike 
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VÝBORNÉ  PLATOVÉ PODMIENKY
+421 918 607 897  +421 917 650 018

+421 905 775 463

VODIČ VZV

ZVÁRAČ CO2

OPERÁTOR VÝROBY

ELEKTRIKÁROV

PRACOVNÍKOV 

DO PLASTOVEJ VÝROBY

0915 863 227 - 0911 168 982

DOVEZIEM

www.perodrazka.sk
TATRANSKÝ PROFIL, ZRUBOVÝ 

OBKLAD, DLÁŽKOVICA, 
TERASOVKA, LIŠTY A ÚCHYTKY

DREVENÉ
OBKLADY
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VÝROBA
PIVNÝCH 
SUDOV

Ledeč nad Sázavou, 
ČR Nastup ihneď !

PRÁCA AJ
 PRE PÁRY 

na krátky / dlhý týždeň 
s možnosťou nadčasov

mesačná mzda 
pre pár 

od 2000 € v čistom

KONTAKT: 
+ 421 949 300 345
+ 421 944 045 999
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CENY SÚ KOMPLET BEZ ĎALŠÍCH PRÍPLATKOV

tel.: + 421948 164 414 
mail: ckkrystal@gmail.com, www.cakrystal.sk
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Slovenská 18 (areál SAD), 
Bardejov

VYBER SI TÚ 

SRÁVNU DOVOLENKU
AUTOBUSOM:
TALIANSKO - Rimini *** - polpenzia = 21.06. - 30.06.2019 = 298 €
BULHARSKO - Primorsko ***+, all inclusive = 25.06. - 04.07.2019 = 352,70 €
GRÉCKO - Magnesia ***, polpenzia = 13.07. - 26.07.2019 = 357,30 € (14 dní)
ALBÁNSKO ***+, all inclusive = 26.06. - 05.07.2019 = 408,50 €

Letecky z KE:
EGYPT - Hurgada*****, all inclusive = 21.06. - 28.0.6.2019 = 535 €  
KORFU****, all inclusive = 20.06. - 27.06.2019 = 570,60 €
BULHARSKO - Zlaté Piesky***+, all inclusive = 29.06. - 06.07.2019 = 582 €
TURECKO - Alanya****, all inclusive = 27.06. - 04.07.2019 = 600,60 €
TALIANSKO - Kalábria****, ultra all inclusive = 19.06. - 26.06.2019 = 612,60 € 
RHODOS ****, all inclusive = 20.06. - 27.06.2019  = 630,60 €
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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 29 000 domácností a firiem 

BARDEJOVSKO
SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO

Č. 10 / 8. MAREC 2019 / 23. ROČNÍK

U nás v predaji
ul. Nový sad 10, Bardejov

predajnatrtechnic@gmail.com

•záhradná technika•autoservisná technika
•zváracia technika•brusivá•ručné náradie

•ochranné a pracovné pomôcky•rezivá
•meracia technika•vzduchotechnika
•spojovací materiál•meracia technika

•strojárske náradie a nástroje

0948 229 600 - 0948 229 500

www.trtechnic.sk
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Nový sad

Nový sad

MAKOS
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V nedeľu 17. marca od 7.00 do 10.00 hod.

Výkup králičích kožiek
aj z líšok, kôz, oviec...

Info: 0905 350 531, kožušníctvo Jamník, www.mtl.sk

pozVánka:
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80918 217 665

BETÓNOVÉ PLOTY
obojstranné za cenu

jednostranných

VODA - PLYN - VYKUROVANIE - SERVIS

EKOLOGICKÝ, 
ÚSPORNÝ
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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.
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za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458

Príjmeme na prácu v SR

PLAT: 7,00€/hod. 
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ZATEPĽOVAČOV 
MURÁROV

tel.: 0917 393 957

PREDÁM POĽ. A LESNÉ 
POZEMKY v obci Krivé.  

Tel.: 0908 970 890

85
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7 Bardejovsko-Svidnícko 

- Stropkovsko



BJzel19-10_strana- 2

2
POLITICKÁ INZERCIA / STAVBA

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

bardejovsko@regionpress.sk

redakcia: Stöcklova 32 
bardeJOV

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

Referendum Za lepšie Slovensko

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Politici nemajú 
záujem riešiť skutoč-
né problémy ľudí a 
preto sme sa rozhod-
li poprosiť ľudí, aby 
nám pomohli zmeny 
presadiť cez referen-

dum. Prečítajte si otázky a rozhodnite, či 
súhlasíte:

1. Aby politici a štátni úradníci za nezá-
konné a zjavne nevýhodné rozhodnutia za-
platili z vlastného. 2. Aby si každý okres 
mohol zvoliť svojho poslanca do NR SR. 3. 
Aby každý občan získal za účasť na kaž-
dých voľbách a referende jeden deň do-
volenky v práci navyše. 4. Aby sme mohli 
voliť aj cez internet bez ohľadu na to, kde 
sa práve v čase volieb nachádzame. 5. Aby 
pracujúce a študujúce matky mali nárok na 
príspevok od 4. mesiaca tehotenstva vo 
výške rodičovského príspevku. 6. Aby rodič 
dieťaťa do 6 rokov mohol požiadať banku o 
plný odklad splátok hypotéky. 7. Aby si 
matka a otec mohli 3 roky „materskej“ 
rozdeliť medzi seba podľa ľubovôle, aby ju 
mohli čerpať napríklad aj zároveň po jeden 
a pol roku. 8. Aby každé dieťa od 3 rokov 
malo nárok na bezplatné miesto v škôl-
ke. Inak by rodič každý mesiac získal od-
škodné vo výške príspevku na starostlivosť 
o dieťa. 9. Aby administratívu a náklady na 

vymáhanie výživného na dieťa mohla 
matka zveriť centru právnej pomoci. 10. 
Aby štát umožnil odchod do predčasné-
ho dôchodku tomu, kto odpracoval 40 
rokov a materská i rodičovská dovolenka 
sa počítala do odpracovaných rokov. 11. 
Aby deti, dôchodcovia a osoby so zdra-
votným postihnutím boli oslobodení od 
doplatkov na lieky. 12. Aby zdravotné po-
isťovne zaviedli bezplatné objednávanie 
na lekárske vyšetrenia. 13. Aby opatro-
vateľ ťažko zdravotne postihnutého prí-
buzného mal nárok na príspevok vo výške 
aspoň minimálnej mzdy. 14. Aby tomu, 
kto splatí svoj dlh voči štátu, boli odpuste-
né úroky z omeškania. 15. Aby sa zaviedla 
trestnosť bezdôvodného nezaplatenia 
faktúry. 16. Aby sa zakázalo prevádz-
kovanie hazardných 
hier na výherných 
prístrojoch a auto-
matoch. 17. Aby si 
zdravotné poisťov-
ne nemohli vyplatiť 
zisk, ak nezabezpe-
čia kratšie čakacie 
doby na onkologické 
operácie ako dva 
týždne?
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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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0905 186 889, www.kopaniestudni.comZe
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HĽADANIE VODY
VŔTANIE STUDNÍ

STROJOVÉ KOPANIE 
STUDNÍ do 13 m
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www.strechybj.skTEL.: 0911 52 51 52
PREDAJ STREŠNÝCH KRYTÍN
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PEKNÁ STRECHA
nátery striech

nátery kostolov
oprava a výmena 

striech
lacno a kvalitne

tel.: 0908 842 631

Vrátiť 
dôveru 

ľudí v štát

Zmeniť 
morálku

v spoločnosti

BohumilaTauchmannová Záborská 
kandidátka na prezidentku SR

Objednávateľ :  Ing. Bohumila Tauchmannová, Prvosienkova 3, 811 02 Bratislava 
Dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2 917 01 Trnava, IČO: 36252417 85
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STAVBA. SLUŽBY

Najlepšie ceny a doprava po celej SR!
Ďalšie akciové ponuky na www.zenitsk.sk

Prievidza – obec Koš – 046 / 5430 771, zenit@zenitsk.sk
Košice – 055 / 6254 006, kosice@zenitsk.sk

Frost 2/10 číra
9,91 €/m2 s DPH

Kvalitný materiál pre nerozbitné
zasklievanie a prestrešovanie 

polykarbonát
plexisklo
hliník

Macrolux 7/16 bronz
17,35 €/m2 s DPH
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Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

 

BEZ DEMONTÁŽE

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová kalkulácia ZADARMO!

Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

NAJ - STRECHA s.r.o.

Materiál - prvotriedna kvalita

0940 776 203
Pre dôchodcov špeciálna zľava! 85

_0
15
8

NEREZOVÉ 
ZÁBRADLIA

mail: svetnerezu@gmail.com

tel.: 0918 896 779
fb: Svetnerezu.eu
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 20 ROČNÁ ZÁRUKA
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka0944 720 932

 zameranie   odborné poradenstvo
 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH 

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ 
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
min. záruka 20 rokov

Slovenská firma
NAJLEPŠIA

CENA
NA TRHU

už 10 rokov

Bardejovsko-Svidnícko 
- Stropkovsko

0901 712 616

TRAKTORBAGER a MINIBAGER  
ZN. CAT

ZEMNÉ a VÝKOPOVÉ
PRÁCE

NAJLEPŠIE CENY V MESTE
85
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Inzerujte v najčítanejších
regionálnych novinách

Kontaktujte svojho 
obchodného zástupcu:

0905 719 137

0918 881 874

Prijmem
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MONTÁŽNIKA 
PLASTOVÝCH OKIEN

NA DLHODOBÝ PRACOVNÝ UVÄZOK
 --- úkolová mzda --- práca v Bardejove ---

0905 719 137
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ZAUJALO nás

Trnavčan Vlado Chrapčiak si zau-
mienil zdolať jeden z najnáročnej-
ších trailov sveta známy ako Paci-
fic Crest Trail. Ide o vysokohorskú 
trasu, ktorá vedie po hrebeňoch 
hôr a tiahne sa z Mexika cez tri štá-
ty USA až do Kanady.

Odvážny muž putoval divočinou spo-
lu s ďalšími hikermi, len s batohom na 
chrbte celých 183 dní. Prekonať musel 
sneh, zhoreniská, veľké lávové polia, 
neutíchajúce niekoľkodňové dažde a 
nevyhol sa ani stretnutiu s hadmi či 
medveďmi. Svoju cestu dlhú 4282 kilo-
metrov začal na hranici USA-Mexiko 18. 
marca tohto roka a skončil v Manning 
parku v Kanade 16. septembra. Skoro 
celú trasu prešiel pešo, pre vysoký sneh 
vynechal len časť High Sierry. Namiesto 
toho bol v Yosemite Valley, kde vyšiel na 
Half Dome a spravil nástup na cestu The 
Nose na El Cap. Svojim pozoruhodným 
výkonom sa stal Vlado len druhým Slo-
vákom, ktorému sa podarilo zvládnuť 
túto náročnú cestu.

Inšpiroval ho článok aj film
Je to asi päť rokov, čo sa Vladimírovi 

do rúk dostal český časopis, v ktorom 
ho upútal článok o Pacific Crest Trail. 
Vtedy však ešte chodil do práce a pol-
ročnú dovolenku si nemohol dovoliť. 
„Idea skúsiť si túto cestu na vlastnej 
koži však vo mne neustále tlela. Asi 
poslednou kvapkou bol film natočený 
podľa predlohy Cheryl Strayed Divoči-
na. Vtedy som sa začal vážne zaoberať 
myšlienkou, že cestu podniknem,“ 
spomína Vladimír. Nastalo obdobie vy-
hľadávania informácií na internete, kde  

získal aj mapy a popisy jednotlivých 
úsekov trasy či prihlasovací formulár. 
„Na cestu sa nemôžete vybrať kedy sa 
vám zachce. Sú dané presné termíny a 
na každý z nich pustia maximálne 50 
ľudí,“ vysvetľuje.

Príprava na cestu
Odchod do penzie urýchlil Vladimí-

rovo rozhodnutie vydať sa na vytúženú 
Pacific Crest Trail. Ako rodák z Liptov-
ského Mikuláša sa turistike venuje od 
detstva. Priviedol ho k nej otec, rovnako 

ako k láske k horám či horolezectvu. A 
hoci už roky žije v Trnave, turistike zo-
stal verný. Je členom Klubu slovenských 
turistov a pôsobí tiež v horolezeckom 
oddieli Skoba a po horách chodí už 
viac ako 55 rokov. Aj to všetko rozhodlo 
o tom, že príprave na pol roka trvajúcu 
cestu nevenoval príliš veľa času. „Keďže 
som bol donedávna zamestnaný, pod-
nikal som zvyčajne kratšie, najviac tak 
týždňové trasy. A tak som si v rámci prí-
pravy na Pacific Crest Trail vyskúšal troj-
týždňový pochod. Šiel som z Kremenca 
čo je najvýchodnejší bod Slovenskej re-
publiky, pokračoval som na Dukliansky 
priesmyk, tam som sa napojil na Cestu 
hrdinov SNP a išiel ďalej až na Kráľovu 
hoľu,“ popisuje. Po skončení tohto po-
chodu uveril, že výpravu v Spojených 
štátoch zvládne.

Kráčal pol roka divočinou
Vladimír sa do divokej prírody vydal 

zo Slovenska sám. Pacific Crest Trail 
je však veľmi populárna a navštevuje 
ju každoročne veľa ľudí, takže o spo-
ločnosť nebola núdza. Jeho cesta sa 
začala na hranici USA-Mexiko. Viedla 
popri Mohavskej púšti, po hrebeňoch 
hôr. „Dorazil som k Yosemitom a v High 
Sierra bolo ešte niekoľko metrov snehu. 
Pred brodením sa v hlbokom snehu 

som uprednostnil radšej splniť si ďalší 
sen – žulové steny v Yosemite Valley a 
tak som sa tam vydal. Je to chýrna žu-
lová skalnatá oblasť obľúbená najmä 
u horolezcov. Ja som urobil výstup na 
Half Dome a spravil nástup na cestu 
The Nose na El Cap. Bolo to v období, 
keď sa topil sneh a vodopády, ktoré som 
tam videl boli vďaka tomu prekrásne. 
Po týždni, som sa pri nádhernom jaze-
re Tahoe opäť napojil na vytýčenú trasu 
Pacific Crest Trail a pokračoval hustými 
lesmi severnej Kalifornie. Bolo tam veľ-
ké množstvo jelenej zveri, ktorú som 
musel aj od stanu odháňať. Ďalej som 
prešiel Lassen Volcanic National Park, 
čo je vulkanický národný park a záro-
veň je jednou z mála oblastí na svete, 
kde možno nájsť všetky štyri typy sopiek 
- zásuvnú dómu, štít, škvárový kužeľ a 
stratovulkán. Dominantou parku je Las-
sen Peak, najväčšia sopka na kopci na 
svete. V tých miestach žije veľa medve-
ďov, a ten, na ktorého som tam natrafil, 
mi bol skutočne blízko. Našťastie ma 
ignoroval a venoval sa svojmu obedu, 
tak som si ho mohol aj pokojne obzrieť 
aj odfotiť,“ rozpráva Vlado.

Čakali ho lávové polia
Cestu po Kalifornii vystriedala zhru-

ba mesiac trvajúca púť po štáte Oregon. 

Zažil neopakovateľný pocit slobody a voľnosti 
Kráčal divočinou len s batohom na chrbte

Štart na hranici USA - Mexico

Krajina okolo Mohavskej púšte
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ZAUJALO nás

Vladimíra uchvátili prekrásne jazerá, 
pri ktorých táboril a v ich vodách na-
chádzal aj príjemné osvieženie. Chod-
ník ďalej viedol tesne okolo fascinujú-
cich horských štítov Three Sisters, čo 
sú vlastne tri sopky v okolí ktorých sa 
rozprestierajú obrovské lávové polia aj 
veľké plochy spálených lesov. „Išiel som 
tým územím niekoľko dní a bol som celý 
čierny od lávového prachu a popola“, 
zaspomína dobrodruh. Ďalšie dni sme-
rovali jeho kroky okolo sopky Mount 
Hood, ktorá je svojou výškou 3 426 met-
rov zároveň najvyššou horou Oregonu. 
Na jej južnej strane sa nachádza chýrna 
horská chata Timberline Lodge, ktorú 
v roku 1937 otváral americký prezident 
Roosevelt a filmári tam natáčali horor 

podľa predlohy Stephema Kinga, v kto-
rom hlavnú postavu stvárnil legendárny 
Jack Nicholson. Odvtedy tam vyrástlo 
veľké lyžiarske stredisko. „Medzi účast-
níkmi Pacific Crest Trail je chata veľmi 
obľúbená pre bohaté raňajky, ktoré tam 
návštevníkom ponúkajú. Každý môže 
zjesť, koľko sa doňho vojde,“ povie s 
úsmevom.

Washington priniesol 
požiare aj dlhotrvajúce dažde

Kým od marca, kedy Vladimír vyra-
zil na cestu až do konca augusta mal 
šťastie na pekné počasie, tak po prícho-
de do štátu Washington, nastala rapíd-
na zmena. „Pršalo mnoho dní takmer 
bez prestávky. A čo bolo ešte horšie, 
nepodarilo sa mi vyhnúť sa požiarom. 
Prvý z nich som síce obišiel ale ďalšie 
tri ma čakali pred kanadskou hranicou. 
Napokon som sa rozhodol vynechať 
posledných asi 160 kilometrov, obišiel 
som toto územie a do Manning parku v 
Kanade, kde sa mala moja púť skončiť 
som sa vrátil späť ale z kanadskej stra-

ny a svoju cestu som tam 16. septembra 
úspešne zavŕšil,“ povie spokojne.

Spával v stane a pil
z horských prameňov

Vlado vstával vždy zavčas rána a líhal 

si okolo siedmej večer. Denne prešiel 
25 až 30 kilometrov a na nohách bol od 
osem do jedenásť hodín. Na chrbte no-
sil batoh vážiaci od 16 - 26 kilogramov. 
„Jeho váha sa menila podľa toho, či 
som práve doplnil zásoby jedla a koľ-
ko som niesol vody. Väčšinou som pil 
vodu priamo z horských prameňov, ale 

boli miesta, kde voda nebola, napríklad 
oblasť Mohavskej púšte a vtedy som jej 
niesol v batohu aj štyri litre. Okrem toho 
som tam mal stan, spacák a najnutnej-
šie oblečenie. Neskôr, keď som stretával 
ďalších účastníkov pochodu, som zistil, 
že nosím najväčší batoh. Keď som sa 
zastavil v jednom meste doplniť zásoby, 
objavil som tam športový obchod. Na-
kúpil som si v ňom ultraľahkú výstroj a 
vymenil batoh, stan aj obaly na obleče-
nie,“ hovorí Vlado.

V meste si vždy oddýchol,
doplnil zásoby aj opral

Celých šesť mesiacov prežil na suchej 
strave. Jedol zväčša chlieb, suché salá-
my, syry, energetické tyčinky a rozličné 
zmesi orechov. Hlad však nepociťoval. 
Zásoby dopĺňal každé tri až šesť dní 
podľa možností trasy. „Chodník vedie 
divočinou, no na niektorých miestach 
križuje cesty, ktoré vedú do miest vzdia-

lených 15 aj 20 kilometrov. Tam sa dá z 
chodníka odpojiť, zájsť do mesta a po-
tom sa vrátiť na rovnaké miesto a po-
kračovať ďalej. Na týchto križovatkách 
nám veľmi pomáhali aj dobrovoľníci, 
ktorých nazývajú anjeli. Autom nás 
odtiaľ zviezli do mesta a na druhý deň 
zasa odviezli späť. Niekedy ma necha-
li u seba doma prenocovať, inokedy 
som sa na jednu noc ubytoval v hoteli 
či hosteli. Deň v meste som vždy veno-
val najmä oddychu, ale stihol som si aj 
oprať všetko oblečenie a doplniť zásoby 
jedla, prípadne vody.

Dosiahol po čom túžil
Počas svojej púte schudol Vlado o tri 

dierky na opasku, teda asi 15 kíl. Ako 
však hovorí, zvládol ju úplne v pohode a 
dosiahol, po čom túžil. Overil si, že takú 
dlhú trasu dokáže prejsť, mohol sa ko-
chať prekrásnou prírodou a zažiť neopí-
sateľný a neopakovateľný pocit voľnosti 
a slobody. „Do budúcna už nič také veľ-
ké neplánujem, ale s kamarátmi z Klubu 
slovenských turistov by sme o rok chceli 
ísť na dva – tri týždne na Aljašku a vy-
dať sa po stopách zlatokopov,“ uzatvára 
svoje rozprávanie odvážny muž.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ
foto: archív Vladimíra Chrapčiaka

Vodopád v Yosemite Valley

Medveď v Lassen Volcanic NP

Mirror lake vo Washingtone

Krajina vo Washingtone

Radosť na hranici USA - Kanada
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POLITICKÁ INZERCIA

JUDr. Štefan Harabin: 
Kresťanský a národný hlas nesmie prepadnúť
Moji milí priatelia, 
Kresťanský a národný hlas nesmie prepadnúť.  Som jediný kresťanský a národný kandidát na 
funkciu prezidenta Slovenskej republiky. Preto volám po mobilizácii národných a kresťanských síl. 

Budem priamy. Vážení  voliči  SNS a Smer-SD.

    Chcem sa poďakovať všetkým tým voličom 
oboch strán, ktorých podporu cítim už teraz, či pro-
stredníctvom sociálnych sietí, alebo na osobných stretnu-
tiach po Slovensku.
Verte mi, veľmi si vážim každý Váš hlas.
   Zároveň však chcem osloviť aj ďalších priaznivcov a 

sympatizantov strán SNS a strany Smer-SD, ktorí ešte vá-
hajú a nie sú rozhodnutí.

     Slovenská  národná  strana  do  prezidentského  súboja 
nepostavila  svojho  kandidáta.  Oceňujem   tento  štátnic-
ký  akt  od  predsedu  SNS Andreja Danka. Som presvedče-
ný, že moje  hodnoty  sú  aj  hodnotami  SNS ktorá vznikla 
pred  148 rokmi  s jej  prvým  predsedom  Viliamom  Paulí-
nym-Tóthom.
      Chcem voličov a sympatizantov strany SNS ubezpečiť, 
že týmto    hodnotám    som     verný    celý     svoj   život a 
aj naďalej budem.
     Budem  mať  na  pamäti  vašu  podporu  a  garantujem 
Vám,  že  hodnoty ktoré  spoločne zdieľame, budú mojím 
krédom vo funkcii  Prezidenta Slovenskej republiky.
     Budem si vážiť každý Váš hlas.

     Áno, aj  mnohí  voliči strany Smer-SD a jej sympatizanti 
sú dnes  postavení pred  otázku koho voliť.  Chcete naozaj 
to, aby sa  o  prezidenta  Slovenskej  republiky  uchádzala 
Zuzana  Čaputová?  Stelesnenie  liberálneho  zla?

  Chcete eurobyrokrata Maroša Šefčoviča, nositeľa bru-
selských hodnôt globalizácie, multikulturalizmu, pod-
porovateľa migrácie, istanbulského dohovoru, či postup-
nej straty suverenity v prospech Bruselu? Podporovateľa 
nenápadného postupného zániku našej štátnosti, či po-
malého vymierania kresťanských hodnôt na Slovensku?
Alebo Štefana Harabina s jasnými hodnotami?
  Nie je čas dávať do popredia vlastné ambície či ego.
Nehanbím sa, že oslovím aj voličov Mariána Kotlebu.
    Verím, že sú medzi nimi ľudia, ktorí naozaj ctia kresťan-
ské a národné princípy a dokážu byť tolerantní k ľuďom.

Priatelia, v prezidentskom súboji ide o viac ako o 
Mariána Kotlebu, ide o náš hrdý slovenský národ.

Kresťanský a národný hlas v tomto boji nesmie 
prepadnúť. Slovenskí vlastenci a kresťania majú na 

to a zaslúžia si prezidenta s hodnotami, ktoré všetci spo-
ločne zdieľame.
 Hrdé a  sebavedomé Slovensko,  rodina ako základ 
národa,  spravodlivosť  pre  všetkých, to súhodnoty,  ktoré 
sú hodnotami voličov  a  sympatizantov  všetkých kresťan-
ských a národných strán.
 
Áno, aj vy, voliči KDH, voliči  Kresťanskej demokra-
cie-Život a prosperita, aj Vás sa táto výzva týka.

     Budem  si  vážiť  každý  Váš hlas, hlas ktorý nebude len 
hlasom pre  Štefana Harabina, ale bude  hlasom pre hrdé, 
sebavedomé, demokratické, právne  a  kresťanské Sloven-
sko.
     Verím, že vám na našej krajine záleží rovnako  ako mne 
a budem sa tešiť spolu s Vami, ak  naše hlasy neprepadnú 
a Slovensko bude môcť napredovať so vztýčenou hlavou.
     Prezidentské voľby nie sú politickým bojom strán.  Je to 
voľba občanov. Nezabudnime na to.
     Prihováram sa Vám aj slovami  Martina Rázusa : 
„Opravdivo milovať vlasť môže len ten, kto cíti, že korene 
jeho bytosti sú zapustené v milovanej pôde.“ 

Váš Štefan Harabin,

jediný kresťanský a národný
kandidát na funkciu   
prezidenta Slovenskej
republiky

www.harabin-2019.sk    VOĽTE č.4
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INZERCIA

AKCIA trvá od 10. 3. 2019
do 17. 3. 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, 

0,33€

ĽADOVÉ 
KAŠTANY
45g, 
SLANÝ KARAMEL

0,99€

HALUŠKY 
NOKEDLI
500g, TOP mlynská
múčna zmes

2,66€

CHARDONNAY
RULADNSKÉ MODRÉ
0,75l,  11,5% 

7,77€

VODKA STOCK
PRESTIGE
0,7 L, 40% 

3,99€

ČEREŠŇOVICA 
0,5 L, 40%, 

0,44€

ČOKOLÁDA 
NA VARENIE
100g, 44%, CARLA 3,77€

VELVET
200g, KÁVA

0,27€

KAKOVÉ REZY
KÁVENKY
50g

0,44€

EIDAM 45%
100g, NA VYPRÁŽANIE
KRAJINA PÔVODU: NEMECKO

1,77€

MILKA PRALINKY
110g, 2,99€

OMŠOVÉ VÍNO
0,75 L,11,5%, TOKAJ 

0,99€

POPRÁDSKA KÁVA
100g, EXTRA ŠPECIÁL

1,77€

MOZARTOVÉ TYČINKY
200g, HORKÁ ČOKOLÁDA 
S MARCIPÁNOM 0,44€

KAKAO
100g,MANYA
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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
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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.

Urbárske spoločenstvo 
- pozemkové spoločenstvo Dlhá Lúka

Pozvánka:
na valné zhromaždenie členov spoločenstva Urbárske 

spoločenstvo - pozemkové spoločenstvo Dlhá Lúka

Výbor  Urbárskej spoločnosti - pozemkovéhospoločenstvo Dlhá Lúka 
pozýva všetkých svojich členov na zasadnutie valného zhromaždenia, 

ktoré sa uskutoční 04.04.2019,
 

Valné zhromaždenie sa uskutoční 04.04.2019 o 17 hod. 
v jedálni HASPRO s. r. o., Slovenská 5, 085 01 Bardejov.

Odchod autobusu od Klubu Seniorov Dlhá Lúka o 16 hod.

Prezentácia od 16 hod. do 17 hod.
Začiatok zhromaždenia je o 17 hod.

Zástupcovia členov spoločenstva sa musia preukázať splnomocnením.
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0915 052 025Poukážky 2+1 a 5+1 si zakúpite na adrese: Relax u Mariky, Stöcklova 17, 085 01 Bardejov

Odmeňte svojho zajačika

Veľkonočnou Poukážkou
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