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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 31 000 domácností 

BARDEJOVSKO
SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO

Č. 19 / 10. MÁJ 2019 / 23. ROČNÍK
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CHORVÁTSKO, BULHARSKO

V PONUKE: LETENKY, ZÁJAZDY FM DO CELÉHO SVETA 
– GAMBIA, OMÁN, KAPVERDY, TURECKO, GRÉCKO, EGYPT...

Poznávacie zájazdy:
TOSKÁNSKO A BOLOGNA    21.9. – 25.9.      249 €
RÍM A VATIKÁN s kňazom  19.10. – 23.10.    239 €

Dlhý rad 2561
(OD Centrum),BJ

0949 817 617
054/488 2636

info@tancin.sk
www.tancin.sk

 JARNÁ AKCIA! 
 25.6. – 4.7      od 329 €            

                 2.7. – 11.7      od 345 €
9.7. – 18.7      od 361 € 

 14.6. – 23.6.   od 309 €
 21.6. – 30.6.   od 319 €  

SLNEČNÉ POBREŽIE  od 335 €

TUČEPI

DRVENIK  49% termínov  vypredaných 

s polpenziou7 - 9 nocí

Ak k nám prídete, určite si niečo vyberiete
VÝPREDAJ

OBLEČENIE | MASKÁČE
OBUV
RUKSAKY, brašne, tašky
OUTDOOR & CAMPING
FISHING & HUNTING

www.armyvypredaj.sk

Máte otázky? Kontaktujte nás na tel.: 0905 837 485

Predajňa ARMY SHOP
Slovenská 5, Bardejov

pri OD BILLA

POZÝVAME VÁS NA NÁKUP
ZA PRIAZNIVÉ CENY

PRE NÁROČNEJŠÍCH KLIENTOV 

v našej predajni PONÚKAME TOVAR 

značiek: PENTAGON, HELIKON-TEX, 

LOWA a iné.

OTVÁRACIA DOBA: 
PONDELOK - PIATOK: 09:00 - 16:10  HOD.  -    OBEDNAJŠIA PRESTÁVKA: 12:00 - 13:00 HOD.
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4web: www.kickboxing-bardejov.eu

facebook: Edymax Kickboxing Bardejov

1. TRÉNING ZADARMO

Leto- Slnko - more
Bulharsko - Primorsko, Top zľavy - 35%

12 dní / 10 dní pri mori odchod z BJ

*penzióny od 20 m  do  120 m od pláže
termíny: 28. 6. - 9. 7. 2019

7. 7. - 18. 7. 2019, 16. 7. - 27. 7. 2019,
od 217,- € komplet cena / os.

*rodinné izby 3 + 1 
/ do 12 rokov ubytovanie zdarma /

posledné voľné izby s výhľadom na more,
od 231,- € komplet cena / os.

*Páter Pio a eucharistické zázraky
pútnický zájazd

termín: 19. 10. - 24.10.2019
cena:  280,- € s polpenziou

zľavy od 40% - júnové termíny
Chorvátsko, Bulharsko, Turecko, 

Taliansko a iné... letecká,autobusová 
a individuálna doprava 
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CK Rebeka, 
PARTIZÁNSKA 45

www.ckrebeka.sk

AKCIA trvá od 12. 5. 2019
do 19. 5. 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, 

85
-0

00
3

0,99€

OLEJ 
SLNEČNICOVÝ
1,0 L,

1,55€

VÍNO WAJDA
1,0 L, 3 DRUHY
10% FRANKOVKA
10,5% VELTLÍNSKÉ ZELENÉ
10,5% MULLER THURGAU 9,99€

GRANT’S
WHISKY
0,7 L, 40%

4,88€

VODKA 
KUTUZOV
0,7 L, 38 %

1,88€

MILKA ČOKOLÁDA
270 g, 280g, 300 g
3 DRUHY

0,55€

0,44€ LANZA BIELA 
300 g, 2 v1

SLAVIA
90 g, CUKRÍKY

POPRADSKÁ KÁVA 2+1
750g, EXTRA ŠPECIÁL, 6,99€

2,33€ KAKAO
100 g, CARLA

0,55€

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

0,55€

- suchá mokrá pedikúra
- pedikúra pre diabetikov
- vykonávaná zdravotnou sestrou
- AJ U VÁS DOMA
- Partizánska 6 (pri Bocianom hniezde) 
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Tel: 
0917 496 963
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OPRAVÍM VÁŠ 
POČÍTAČ
Preinštalovanie Windows
Prečistenie a opravy

Aj u Vás doma
0903 539 712

NOMITO 
AUTOŠKOLA

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

27.05.2019 

začiatok kurzu

Novotný Andrej  
0907 923 974

akcia - 590€ za kurz
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Klasické a relaxačné 
masáže

NOVINKA! 

 
masáže tváre 

3D ultrazvukom
v BNV

0948 025 835
hancova.terka@gmail.com
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HLAVU HORE / INZERCIA

InzercIa

 

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:
Jaroslav Geci               0905 719 137
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 20 
BarDeJOV

západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

Bardejov

Svidník

Stropkov

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 51.100 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 35.500 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 31.000 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 13.100 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 40.000 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.

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

DISTrIBúcIa (31.000 domácností)

Starí manažéri z firiem odídu a nahra-
dia ich noví. Prinesú si so sebou inú 
stratégiu a  poradcov. Začnú kritikou 
svojich predchodcov a  radikálnymi 
zmenami. Pri neúspechu odídu s  od-
menami a potrestaní sú tí, čo zostali. 

Potrestaní sú tí, ktorí v minulosti firmu 
neviedli a  len  plnili príkazy. Napriek 
tomu musia strpieť ponižovanie za to, 
čo nespôsobili. Bol u mňa pán, ktorý mi 
popisoval výmenu vedenia na jednom 
regionálnom úrade. Noví sa správajú tak 
ako kedysi ich predchodcovia. Sami ni-
čomu nerozumejú a vyhadzujú tých, ktorí 
pracovali pod minulým vedením. 

Keď skončila vojna, ľudia sa tešili, že 
odchádzajú nemeckí vojaci. A  zbytočne 
ubližovali ženám, deťom a starcom, ktorí 
za nič nemohli. Trestali nevinných. Vo 
väzení sedia už aj politici. Ich šéfovia 
zostali bez trestu. Aj riaditelia štátnych 
podnikov bývajú trestaní, keď chránia 
majetok pred zlodejmi. Malí farmári 
na Slovensku sú trestaní za to, že štát 
ochraňuje mafiu. Slovenskí podnika-
telia sú zdieraní na daniach a odvodoch, 
aby mohli sponzorovať podnikanie zahra-
ničných korporácii na našom území. 

Svet trestá často nevinných. Aj Kristus 

bol ukrižovaný namiesto Barabáša. Vo 
vojnách si možno viac vytrpia civilisti 
ako vojaci a partizáni. Aj dnes mocní vy-
háňajú ženy a deti zo svojich domovov a 
ďalší na nich na úteku pokrikujú nech sa 
vrátia domov. Salezián Jurko Malý v Dorke 
Ružomberok podáva ruku mladým, ktorí 
nepoznali rodinné zázemie a často končia 
vo väzení. Nie vlastnou vinou. Adriana 
Fontányová so sestrou pomáhajú vyše 
150 ženám s deťmi, aby mali kde bývať 
a mohli zostať spolu. Mnohé deti, ktoré 
matkám zoberú, skončia neskôr v náprav-
ných zariadeniach. Nedávno sa „vyzna-
menala“ pracovníčka na sociálke, keď 
nazvala ľudí, ktorým má pomáhať, 
„odpadom“. 

Prečo s mocou prichádza toľko arogan-
cie a necitlivosti? Prečo 
si úradníci dovoľujú 
na najslabších a  da-
rebákom dajú pokoj? 
Raz sa však možno 
budú mocní tohto sve-
ta zdola pozerať na 
tých, ktorých 
okrádali a tý-
rali.

Trestanie nevinných je u nás tole-
rovaný fakt

» Ján Košturiak

61
_0

01
5

61
_0

01
1

16
5

859
3

7
8

1

2
5
93

9
1
8

6
75

865

2

7
S

U

D

O

K

U

85
_0

31
8

Ponúkame:
- veľkoobjemové kontajnery 
   na odvoz a likvidáciu odpadu
- búracie a zemné práce
- staré tehly na predaj  0,20€/kus
tel.: 0950 499 156
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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 

Inzerujte v najčítanejších
regionálnych novinách

Kontaktujte svojho 
obchodného zástupcu:

0905 719 137, 0907 727 206
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OKNÁ - DVERE- BRÁNY, ŠKOLY

PRIJÍMACIE SKÚŠKY 20. - 24.5 2019!PRIJÍMACIE SKÚŠKY 20. - 24.5 2019!
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0944 538 034
 
 
 
 
ŽALÚZIE
 
MARKÍZY
 
SIETE PROTI HMYZU
 

 

Diadoor Bardejov

diadoor1@gmail.com

V NAŠEJ PONUKE NÁJDETE :

 

SLOVENSKÁ 6, BARDEJOV     

 

Predajňa sa nachádza oproti Kostolu svätej Anny

 

Otvorené: Pon-Pia 9.00 - 17.00

OKNÁ
 
ROLETOVÉ SYSTÉMY
 
LÁTKOVÉ TIENENIE
 
PERGOLY

BEZPEČNOSTNÉ DVERE SHERLOCK
 
EXTERIÉROVÉ DVERE A DVERNÉ VÝPLNE
 
STAVEBNÉ PUZDRÁ
 
 

ponúkame
financovanie

cez
splátkový

systém

ponúkame
financovanie

cez
splátkový

systém
INTERIÉROVÉ DVERE A KĽUČKY
 
VLOŽKY A KOVANIA
 
GARÁŽOVÉ BRÁNY
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ZÁHRADA
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STAVBA, OKNÁ - DVERE - BRÁNY, INTERIÉR

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 719 137

tel. 0949 812 555, email: marek@interius-bj.sk

Kvalitné značkové okna  
SALAMANDER, 
BLUEVOLUTION 82 a 92, 
ALUPLAST, GEALAN 
5/6/7-komorové profily s 
trojitým tesnením
Rakúske kovanie MACO

Kvalitná, energetický-úšporná montáž. 

Kvalitne výrobky pre Vašu spokojnosť

Oficiálny predajca výrobkov firmy WISNIOWSKI 
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5 - 6 komorové profily

PLASTOVÉ A HLINIKOVÉ 

MIEŠAME OMIETKY A FARBY PRIAMO U NÁS

PR
ED
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KVALITA ZA
NAJLEPŠIE CENY
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 KACVINSKÁ ULICA 3219 /PRI NAKLÁDKE VAGÓNOV/  e-mail: ekodatbj@gmail.com
web:www.ekodat.sk tel.: 0907 697 303  - 0908 402 947 - 054 488 10 76 

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

Predaj:

MIEŠANIE OMIETOK 

v cene je zahrnuté:
materiál, lešenie, práca

DOMOV

26,50 eur/m2

NAJDETE NÁS: 
KACVINSKÁ ULICA /PRI NAKLÁDKE VAGÓNOV/

e-mail:  ekodatbj@gmail.com, www.ekodat.sk
tel.: 054 488 10 76, 0908 402 947 - 0907 697 303

-10%na OKNÁ

JARNÁ

AKCIA
FASÁDNE ŠTÚDIO

- lepidlá-lišty-arm. sieťky
- zatepľovací materiál, 
- rohovníky-polystyrén 
a kompletné príslušenstvo

- Fasádne omietky 
už od 26.50€

- akrylové
- silikónové
- silikátové
- siloksanové

OKNÁ A DVERE

E K O D A T  BJ

DVOJSKLO - TROJSKLO - TEPLÝ RÁMIK, 3 TESNENIA

PARAPETY, ŽALÚZIE, SIEŤKY, ROLETKY

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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ZÁBRADLIA
tel.: 0918 896 779fb: Svetnerezu.eu
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REDAKČNÉ SLOVO/ SLUŽBY

Cestou do záhrady často cez ne prej-
deme. No nejde len o prechod. Terasa 
pri dome predstavuje ďalší obytný 
priestor, ktorý počas sezóny naplno 
využívame.

Stolovanie s rodinou, grilovačky s 
priateľmi, posedenia s priateľmi. To je 
len časť možností, ktoré terasy ponúkajú. 
Nejde len o spoločenské podujatia. Aj vo 
chvíľach, keď si chceme oddýchnuť od 
celého sveta, je terasa počas sezóny to 
najkrajšie miesto, aké v celom dome 
nájdeme.

Pri rannej káve, pri sieste po nedeľnom 
obede, popri čaji o piatej, pri dobrej kni-
he podvečer či pri pohári dobrého vínka 
počas teplého letného večera – vždy sa 
môžeme kochať výsledkami svojej práce. 

Mimochodom, kto povedal, že terasy 
musia byť obdĺžnikové? Práve naopak. 
Moderná architektúra pracuje s ovál-
mi, mnohouholníkmi, lichobežníkmi 
aj kruhmi. Takto si môžete navrhnúť 
prakticky akýkoľvek tvar, ktorý bude 
„nakonfigurovaný“ vzhľadom k vášmu 
domu a rozlohe okolitého pozemku. Mô-
žete využiť rôzne úrovne terasy. Členitosť 
pozemku sa tak nestane prekážkou. Prá-
ve naopak.

Správne vykonať montáž drevenej 

terasy vyzerá byť na prvý pohľad jed-
noduché. Špeciálne v dnešnej dobe, keď 
nám reťazce ponúkajú jednostránkové 
návody na montáž. Keď urobíte svoju 
prvú terasu na základe takéhoto návodu 
svojpomocne a následne uvidíte susedo-
vu, ktorú mu robil skúsený terasár, po-
chopíte ten rozdiel na vlastnej koži.

Výber terasovej dreviny je veľmi 
dôležitý. Pri dreve platí, že čím tvrdšiu 
drevinu vyberieme, tým bude mať dlhšiu 
životnosť. Tu je základný prehľad orien-
tačných cien terasových drevín. Terasy 
pod prístreškom zvýšia ochranu aj život-
nosť. Rovnako aj farby na drevo, tie kva-
litné však nie sú až také lacné.

Ak chcete terasu s krátkou život-
nosťou cca 5-7 rokov, postačia aj dosky 
z domáceho smreku.

Ak rátate so životnosťou cca 15-30 
rokov, použite sibírsky smrekovec alebo 
termizovanú borovicu.

Ak trváte na dlhej životnosti, voľte 
exotiku, kvalitnejšiu termodrevinu (ako 
termojaseň) alebo agát.

Terasové dosky nekupujte od firiem, 
ktoré ich predávajú a skladujú ako bežné 
drevo ale ako terasové dosky. Terasové 
dosky sa totiž musia správne sušiť aj 
skladovať!

Terasy spájajú dom so záhradou 
a ponúkajú ďalší rodinný priestor

» ib

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.

• repasované 
  tonery 
• atramentové kazety 
• plniace sady 
• spotrebný materiál 

Slovenská 1, Bardejov  tel.: 0907 25 66 66
e-mail: quamp@quamp.sk www.quamp.sk

QUAMP
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STOLÁRSTVO 
NA MIERU
INTERIÉR
EXTERIÉR

0944 937 521
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» Dám do prenájmu 3-izb. 
byt v BJ na Komenského ul. 
pri OC-AB. č.t. 0944423935 
Volať po 17hod.
» Dam do prenajmu 1-izb.
byt prerobeny na 2-izbovy 
na Druzbe. tel: 0907 777 
555
» Dám do prenájmu 2 iz-
bový byt BJ. Volať po 16.00. 
0940712161

» Predám chatu v Bardejov-
ských kúpeľoch. Tel. 0903 
»Predám záhradu na Gró-
nery, 3,5 árov ,oplotená, s 
malou chatkou. Tel. 0948 
229 455, volať večer

» Predám pozemok v Bar-
dejovskej Zábave 3.319m2 
vhodný na výstavbu rekre-
ačnej chaty 75m2 + podkro-
vie. Cena 21.990€ Kontakt: 
0903738901 

° Kúpim pozemok, ornú 
pôdu,les, chalupu. Barde-
jov-obce 0918313387

» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682
» Predám miešačku 125l 
štiepaný kameň - Fintice. 
Š120 Garde-predné blatní-
ky, prahy + iné ND. Š11-ND, 
Š130 Favorit, Felicia zabrú-
sená hlava. 0915320848 

° Predam zemiaky 0,40 / kg 
Tel: 0907 624 386

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

06 POZEMKY / predaj 

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 2 v 
zelených novinách BSS.

01 AUTO-MOTO / predaj        

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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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

-0
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STOLÁRSTVO
Výroba nábytku na mieru

/vstavané skrine, kuchyne a iné .../

Bardejov a okolie 

 0901 713 995

85
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0948 300 988  

Realizujeme

Mobil:

STROJOVÉ
 POTERY 

A OMIETKY

PIESOK - ŠTRK
 KAMENIVO - ZEMINU

Dovoz zdarma

PLOTY A MÚRY 
Z GABIÓNOV

TEPOVANIE
ČISTENIE
KOBERCE - SEDAČKY 
POSTELE - MATRACE 
VANKÚŠE -STOLIČKY
KANCELÁRIE A INÉ...

0917 969 466

aj
 u

 v
ás

 d
om

a
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Maliarské 
služby

maľovanie a 
tapetovanie

0940 572 389
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www.strechybj.skTEL.: 0911 52 51 52
PREDAJ STREŠNÝCH KRYTÍN

61
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11 HOBBY A ŠPORT   

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

12 DEŤOM    
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POLITICKÁ INZERCIA

0901 712 616

TRAKTORBAGER 
a MINIBAGER   ZN. CAT

ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ
PRÁCE

85
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NOVINKA

4v1

339€
399€

STIGA COMBI 48 SQB
Benzínová kosačka s pojazdom
Motor: B&S 550 alebo B&S 575

Záber: 48 cm
Výkon: 2,13 kW/3,0k

Guličkové ložiská
Mulčovanie + bočné vyhadzovanie

VYROBENÉ NA SLOVENSKU

S  l  o  v  a  k  i  a   s  .  r  .  o

VEĽKÁ JESENNÁ AKCIA

HUMEX
Kpt .  Ná lepku  3 ,  Barde jov ,  
za  p reda jňou  C ITROEN na  k ruhovom ob jazde  
Kon tak t :  054  472  25  86  -  0911  803  590

H U M E X

61
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VEĽKÁ JARNÁ AKCIA
STIHL FS 38

Benzínový vyžínač
Výkon: 0,65kW/0,9k

2 - MIX motor
Hmotnosť: 4,2 Kg

149€
169€

KROVINOREZY STIHL

od 199 € 

679€
699€

BDR 581 STELLA
GARDEN
Bubnová kosačka

Motor: B&S 675
Výkon: 2,6kW/3,55k
Šírka záberu: 60cm

2049€
2749€

Záhradný traktor
B&S 344cm3
Výkon: 13 HP

Prevodovka: Hydrostat
Záber: 84cm, 2 nože

HYDROSTAT
+ mulčovacia sada
a ťažné zariadenie

zdarma

2499€
3499€

MTD LE 180/92
Záhradný traktor

B&S 656cm3, 
Výkon: 18HP

Prevodovka: Hydrostat
Záber: 92cm, 2 nož

1879€
2249€

CUB CADET LT2 NR92
Záhradný traktor

CUB CADET OHV 439 cm3
Výkon: 12,7 HP

Prevodovka: Hydrostat
Záber: 92cm, 2 nože

HYDROSTAT
motor s tlakovým 

mazaním

HYDROSTAT

2 valec-18HP

+
ZDARMA

IHNEĎ
K ODBERU

IHNEĎ
K ODBERU

IHNEĎ
K ODBERU

0905 186 889, www.kopaniestudni.comZe
m

né
 v

ýk
op

ov
é 

pr
ác

e

Ze
m

né
 v

ýk
op

ov
é 

pr
ác

e

HĽADANIE VODY
VŔTANIE STUDNÍ

STROJOVÉ KOPANIE 
STUDNÍ do 13 m
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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 €

85
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za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458

61
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PEKNÁ STRECHA
nátery striech

nátery kostolov
oprava a výmena 

striech
lacno a kvalitne

tel.: 0908 842 631

61
_0
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KULTÚRA
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AUTO -  MOTO, SLUŽBY

85
_0

34
0

85
_0

32
3

PREPRAVA NA LETISKÁ

KRAKOW - VIEDEŇ - RZESZÓW - KATOWICE 

BUDAPEŠŤ - BRATISLAVA
+421 903 385 843

www.pali-transport.sk

PRENÁJOM AUTA NA DOVOLENKY

85
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www.avvauto.sk
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ZAUJALO NÁS / ZAMESTNANIE

Bardejovsko-Svidnícko 
- Stropkovsko

JAROSLAV GECI 
geci@regionpress.sk 
0905 719 137
MGR. DANIELA LAZUROVÁ 
lazurova@regionpress.sk 
0907 727 206

OZVITE SA NÁM

Týždenníky siete REGIONPRESS sú 
prvým regionálnym médiom, ktoré na 
základe zmluvy s UPSVAR zabezpečia 
pre svojich inzerentov splnenie všeo-
becných zákonných povinností.

Ponuka prace v ČR 
pre 

MURÁROV 
pokládla obrubníkov 

    a zámkovej dlažby a iné 
stavebne prace. 

Doprava a ubytovanie 
zabezpečene.  

Zálohy na turnus. 
Plat načas 

a podľa zručnosti
- HPP  5 až 7 EUR/ hod  .

 ŽL 6 až 8 EUR/ hod.   

 Tel.: 

0903 910 961 
p. Seman

85
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Prijmeme

ČAŠNÍKA/ČKU
do reštaurácie 

Mzda: 3,80 eur/hod.

v hrubom + strava 

zdarma + variabilná 

zložka

0908 991 023

85
_0
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TU
mohla byť Vaša

reklama

Info: 0905 373 406

PRENÁJOM 
LEŠENIA 

0917 584 364 

61
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PRIJMEM 
POMOCNÍKA 
NA STAVBU. 
VODIČSKÝ VÝHODOU. 
Práca s tesármi v Prešove. 
TEL.: 

0917 584 364

61
_0
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2
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ZAMESTNANIE

0905 719 137 - 0907 727 206

Cactus Restaurant&Grill prijme

POMOCNÚ SILU 
DO KUCHYNE 
práca vo výdajni jedla, 
čistenie zeleniny, umývanie riadu,
na TPP, dohodu, 
nástup možný ihneď.

Životopisy posielať na o�ce@cactus.sk. 
Bližšie info na tel. 054/4880147
alebo emailom.

mzda: 3,00 - 4,00 € / brutto/ hod.
pracovný čas: pon-pia/ 8hodín/ deň

www.cactus.sk

85
_0
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www.pss-svidnik.sk 
info@pss-svidnik.sk
+421 54 78 62 338

Pre viac info nás kontaktujte: PSS SVIDNÍK, a.s.
Sovietskych hrdinov 460/114
089 01 Svidník

PSS SVIDNÍK, a.s. hľaDá 
ŠIKOVNÝCh KOlegOV Na POzÍCIe:

zVáRaČ TIg
 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: 3,60 € - 8 € / hod., podľa úkolu

SUPeRVÍzOR
 SŠ/VŠ vzdelanie technického zamerania,
 prax v odbore vítaná,
 znalosť čítania výkresovej dokumentácie vítaná,
 mzda: 730 € mesačne (brutto) + variabilná zložka

NáKUPCa MaTeRIálU
 SŠ/VŠ vzdelanie technického zamerania,
 prax v odbore vítaná,
 aktívna znalosť anglického jazyka,
 mzda: 730 € mesačne (brutto) + variabilná zložka

OBSlUha zVáRaCIehO aUTOMaTU
 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: 3,60 € - 8 € / 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 uchádza-
čov o zamestnanie po dobu 3 rokov a následne budú zlikvidované. Nevyžiadané dokumenty likvidujeme skartovaním. V prípade žiadosti o ukončenie spracúvania pred uve-

deným termínom, nám to písomne oznámte.

85
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RENEWAL AGENCY S.R.O. 
Pri štepnici 1, 085 01 Bardejov

T O P 
P R A C O V N É 

P O N U K Y

PRÍJME ĽUDÍ DO NEMECKA AJ 
BEZ ZNALOSTI NJ NA POZÍCIE
- SKLADNÍK ...........9,79 EUR
- VZV, RETRAK ...........9,79 EUR 
- OPERÁTOR VÝROBY ..9,49 EUR
TURNUSOVÁ PRÁCA
INFORMÁCIE NA TEL. Č.:
0948 443 426 - 0948 464 487 
0949 231 273 - renewal.adz@gmail.com 

61
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Hľadáme samostatných 
MURÁROV 
a ZATEPĽOVAČOV.
Práca v BJ a okolí. 
Plat 5,50€ /hod brutto.
tel.: 0950 499 156.

61
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Prijmeme 

FYZIOTERAPEUTA, 
nástup ihneď. 
Informácie na 
t.č.: 0911 680 018.

85
_0
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NA VOĽNÝ ČAS/ INZERCIA
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Cena zahŕňa:
6 x pohodlné ubytovanie, plnú penziu, čaj o piatej s domácimi
koláčikmi, folklórne vystúpenie, táborák a tanečný večierok,
100 % zľava z dopravy k Oravskému hradu, Múzeum kočov, plte,
30 % zľava na vstup do sauny a ochladzovacieho bazéna,
50 % zľava na dopravu celodenného výletu na návštevu Múzea Oravskej
dediny v Zuberci a prehliadku Oravskej priehrady
Voľné termíny:
7.7. - 13.7. | 28.7. - 3.8. | 4.8. - 10.8. | 11.8. - 17.8. | 18.8. - 24.8. | 25.8. -  31.8. | 1.9. - 7.9. | 8.9. - 14.9.2019

NOVINKA  ��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������iba za 125€ / 1 osoba a pobyt
Rezervácie na: recepcia@oravskahoraren.sk | 0918 591 942 | www.oravskahoraren.sk
Teší sa na Vás | Penzión *** Oravská horáreň | Oravský Podzámok č. 396 | lokalita Hruštín-Zábava

SENIORSKÝ POBYT  " LETNÁ DOVOLENKA v Oravskej horárni "
so štátnou dotáciou iba za 178€ ������������������������������������������������������

ORAORAORAORAORORORAOORAORAOORAOORARARARARARAAAAAORAORORAORAARAAAAAORORAOORARAORAOORAORAOROORORAOORAORAORARRARAAORAORAORAORORARRAORARAAARAAORAORAORAORAORAORAO AORAORAOOORORRRAOOO VVVAVAVAVAVAVVVVAVAVAVAVAVAVAVAAVVAVAVAAAAAVVAVAAVVAVAVAVAAAAVVAVAAAAAAAAAVVVVVVAAAAAAAAAAAVVVVAVAVVAVAAAAAAAAAVVVAVAVAAAAAAAAAAAVAVVAVAAAAAAAAAAAAVAVVAVAVAAAAAAVAAAVAVAAVAAVVAV
ZDRZDRZDRZDZDRZDRZDRZDZDRZDRZDRZDRZDZDRZDRDRZDRZZZDRZDRDRZDRDRZDRRZDRZDRDRDRZDZDZDDDD AVIAVIAVIAVIAVIAVIAVIAVIAVIAVIAAVIAVIAVIAAVIAVIAVIAVAVIAVIIAAAVIIAVV E ZE ZE ZE ZE ZE ZE ZE ZE ZE ZE ZE ZE ZE ZE ZE ZEEEEE  PR PRPR PRPR PRPRPRPR PRPRRRR PRPRRRRRRPRÍROÍROÍROÍROÍROÍROÍROÍROÍROÍROÍRÍROÍROÍÍRORRORÍ DY DY DY DY DY DYDY DYDYDY DYDDYDY DYDYDY D  RO RO RORORO RO RORO RO ROORORRROO ROROR ZDÁÁÁZDÁZDÁZDÁZDÁZDÁÁÁÁZDÁZDÁZDÁZDÁÁÁDÁÁÁZ VA VA VA VA VA AAAVAVA VA AVAVA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ORAVA
ZDRAVIE Z PRÍRODY  ROZDÁVA !!

32
-0

06
3

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

neustále dostatok ponúk
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár brutto 75 €,  80 €, 90 €  za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

www.konstrukter.sk
info@konstrukter.sk

Tel.: 0908 914 180 - 0905 218 177

OPERÁTOR VÝROBY 

800 - 1000 EUR/netto

���������
900 - 1100 EUR/netto

�������������� 

11 EUR/hod.

����������������� 

(príjem tovaru, štítkovanie)

 nutné stredoškolské vzdelanie

900 - 1100 EUR/netto

����������������������
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PRÁCA V NEMECKU 
��������������
dlhodobá a stabilna práca

výhodné platové podmienky

10 - 20 €/hod. netto
ubytovanie a doprava hradené

ELEKTRIKÁRI 
SADROKARTONISTI

sokolova@granila.eu
0950 301 301 85

_0
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DUBOVÉ 

PODLAHY
www.trinitywood.eu

mail: pg@trinitywood.eu

www ywo

tel.: 0915 888 702

facebook
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_0
33
2

zimné záhrady zasklievanie terás
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0918 477 323  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

AKCIA ZĽAVA DO 30% Možnosť výhry 300 €

bezrámovérámové bezrámové rámové

OPERÁTOR VÝROBY
/montážnik/ od 4,50 do 5 Eur čistého

Prijmeme šikovných pracovníkov na pozíciu 
operátor/ka výroby chladičov. Druh pracovného pomeru: 
TPP alebo živnosť. Mzdové podmienky: pracovná zmluva 

od 4,5 - 5 eur v čistom , živnosť 7 eur v čistom. 
Možnosť týždenných záloh. 

Turnusová práca. Ubytovanie zdarma. 
Presun do práce je zabezpečený zdarma kyvadlovou 

dopravou. Zaškolenie na pozície v príjemnom kolektíve . 
Miesto výkonu práce Čachtice. /Trenčiansky kraj/

- viac info na info@tonix.cz , 

0948 259 552

61
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VÝROBA
 PIVNÝCH SUDOV

Ledeč nad Sázavou, ČR
Nástup ihneď ! PRÁCA PRE MUŽOV!

Náplň práce:  zakladanie a odoberanie materiálu 
do a zo stroja, ohýbanie a tvarovanie, razenie loga 
a kódov, tlakovanie sudov, lakovanie, balenie a 
expedícia.
Turnusy: 14 dní v práci, 7 dní voľno, 12 hodinové 
zmeny
Ubytovanie: zabezpečené v rodinných 
domoch ZDARMA
Stravovanie: zabezpečené na pracovisku, 
príspevok na stravu
Mzda: od 1000€ do 1300€ v čistom/ mesačne/ 
práca na TPP

Kontakt: + 421 949 300 345
+ 421 944 045 999

61
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Firma REMIREL s.r.o., CZ
Práca v Českej republike 

85
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VÝBORNÉ  PLATOVÉ PODMIENKY

VHODNÉ PRE MUŽOV, ŽENY AJ PÁRY
CALL CENTRUM: 0905 552 537

VODIČ VZV

ZVÁRAČ CO2
OPERÁTOR 
VÝROBY
ELEKTRIKÁR
PRACOVNÍK
DO PLASTOVEJ 
VÝROBY

DUBOVÉ 

PODLAHY
www.trinitywood.eu

mail: pg@trinitywood.eutel.: 0915 888 702

facebook
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BARDEJOVSKO
SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO
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www.hrdarchitekti.sk

projekty stavieb

rozpočty, stavebný dozor

návrh pasívnych domov

Komplexné projektové a inžinierské služby

pre stavebné povolenie

Inteligencia stavieb

tel. 0948 718 078

staviame vzorový “smart home”
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DONBAS:
Svadobný
apartmán 
v hoteli Vojna
 
17/5/2019 | 18:00 | Stará synagóga
Bardejov | VSTUPNÉ DOBROVOĽNÉ 
 

 

DISKUSIA S REPORTÉROM || TOMÁŠOM FORRÓ

Pravda býva často menej uveriteľná než fikcia.
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ZDRAVIE

InzercIa

BARDEJOVSKO
SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO

Jaroslav Geci  0905 719 137
Mgr. Daniela Lazurová 0907 727 206
Distribúcia:
Jaroslav Geci  0905 719 137
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 20 
BarDeJOV

západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

Bardejov

Svidník

Stropkov

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 51.100 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 35.500 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 31.000 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 13.100 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 40.000 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.

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

DISTrIBúcIa (31.000 domácností)
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Pozorne so prečítajte písomnú informáciu pre použivateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. 
Akcia platí od 1. 5. 2019 do 31. 5. 2019 alebo do vypredania zásob. 

1) Liek na vnútorné použitie 2) Liek na vonkajšie použitie

AKCIOVÁ PONUKA NA MESIAC  MÁJ  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 - NE: 

7:00  - 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

Liek obsahuje liečivo simetikón, ktoré má 
protipenivé vlastnosti a používa sa pri 
žalúdočno-črevných poruchách.

Výživový doplnok s komplexom horčíka, vitamínov B1, 
B6, B12 a draslíka. Jedna tableta obsahuje vitamín B1 
0,170 mg; vitamín B6 0,23 mg; vitamín B12 0,42 mcg; 
horčík 82 mg; draslík 70 mg.
Horčík prispieva k zníženiu miery únavy a vyčerpania, 
k normálnej činnosti svalov a nervovej sústavy, k 
normálnemu stavu kostí. 

- Obsahuje komplex vitamínov B1, B6, B12
- Denná dávka 3 - 4 denne
- Mg vo forme citrátu

Výživový doplnok s obsahom bylinného
extraktu zo zmesi 5 rastlín a vitamínu C.

- Skorocel, ibiš, tymián, lipa, eukalyptus
- Podporuje funkcie dýchacieho traktu
- Vhodný pre deti od 4 rokov
a dospelých pri kašli a bolesti hrdla

Výživový doplnok je vhodný pre 
dojčatá a deti.
Ochrana pre detské bruško. 

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

Liek sa používa na liečbu ťažkostí s močením (sťažené 
vyprázdňovanie močového mechúra) u dospelých 
mužov pri nezhubnom zväčšení prostaty (benígna 
hyperplázia prostaty, nie rakovinového pôvodu) v I. 
a II. štádiu. Liek pôsobí preventívne proti ďalšiemu 
zväčšovaniu tkaniva prostaty.

Liek obsahuje liečivo diklofenak, ktoré patrí do skupiny 
liekov označovaných ako nesteroidové protizápalové 
liečivá (NSAIDs). Je špeciálne vyvinutý na vtieranie do 
kože a vyznačuje sa zvýšeným vstrebávaním. Liečivo 
pôsobí aj na hlboko uložené zapálené tkanivá.  Gél je 
určený na úľavu od bolesti, na zmiernenie zápalu a opu-
chu pri bolestivých stavoch postihujúcich kĺby a svaly. 

JC: 99,33 €/kg

1) 1) 2)

9,46 €
AKCIOVÁ CENA

7,10 € 

19,60 €
AKCIOVÁ CENA

15,80 € 

18,00 €
AKCIOVÁ CENA

14,90 € 

GASTROINTESTINÁLNY TRAKT

VÝŽIVOVÝ DOPLNOK

PROSTATA, POTENCIA

BOLESŤ

Espumisan® 100 kapsúl

Magnesium Komplex, 60 tabliet TUSIKOL, 250 ML PRO-BIO, 1x 10 ML

Prostamol® uno 60 kapsúl Volatren® Forte 2,32% gél 150g

PRI NÁKUPE PRODUKTOV
RADY PHOTODERM

AKCIA PLATÍ OD 1. 4. - 30. 6. 2019.  AKCIA NEPLATÍ PRE BALÍČKY
NA VŠETKY PRODUKTY

AKCIA PLATÍ OD 1. 5. 2019 DO VYPREDANIA ZÁSOB

ZĽAVA 4 €
ZĽAVA 6 €

     100 x 100
kontrolní ètverec
   check square

Magnesium Komplex
horčík + B vitamíny 
+ draslík

60 tbl./ 60g

Mg  vyčerpanie, únava, psychická činnosť

Vhodné aj pre športovcov

Magnesium 
Komplex

Magnesium 
Komplex

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

Magnesium 
Komplex
horčík + B vitamíny 
+ draslík
Výživový doplnok

60 tbl./ 60g

SP-M
AGN

ESIU
M

-08-2017

Slovakiapharm Magnesium Komplex je komplex horčíka, vitamínov B , B , B  a draslíka.
Výživový doplnok sa odporúča pre doplnenie horčíku v období zvýšenej psychickej a fyzickej námahy, 
pri pocitoch vyčerpania a únavy.

 

 

 

VÝŽIVOVÝ DOPLNOK OBSAHUJE:
Horčík - prispieva k zníženiu miery únavy a vyčerpania, k normálnej činnosti svalov a nervovej sústavy, k udržaniu
normálneho stavu kostí.
Vitamín B  - prispieva k normálnej psychickej činnosti.
Vitamín B  - prispieva k normálnej činnosti nervovej sústavy, k normálnemu energetickému metabolizmu. 
Vitamín B  - prispieva k zníženiu miery únavy a vyčerpania a tiež k normálnej funkcii imunitného systému.
Draslík - prispieva k správnemu fungovaniu svalov a nervového systému.
ZLOŽENIE: citrát horečnatý, mikrokryštalická celulóza, 
chlorid draselný, kukuričný škrob, polyvinylpyrrolidon, 
mastenec, stearan horečnatý, pyridoxín hydrochlorid, 
tiamín hydrochlorid, kyanokobalamín.
DÁVKOVANIE: 1 až 3 tablety denne. Tablety sa užívajú v celku a zapijú sa potrebným množstvom vody.
UPOZORNENIE: Prípravok nie je určený ako náhrada vyváženej a pestrej stravy. Neužívajte ho ak ste precitlivený 
na akúkoľvek zložku prípravku. Nie je vhodné pre deti do 3 rokov.  Ustanovená odporúčaná denná dávka 
sa nesmie presiahnuť.
SKLADOVANIE: Skladujte mimo dosahu detí, v suchu a tme pri teplote do 25 °C!
HMOTNOSŤ OBSAHU: 60 g

Magnesium 
Komplex

Vitamin B  (tiamín)
Vitamin B  (pyridoxín)

Vitamin B   (kyanokobalamín) 
Horčík
Draslík

0,170 mg
0,23 mg
0,42 μg
82 mg
66 mg

15,5 %
16,4 %
16,8 %
21,8 %
3,3 %

Obsah v jednej tablete*RHP

*RHP = referenčná hodnota príjmu

Výživový doplnok
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8,09 €
AKCIOVÁ CENA

7,10 € 

11,65 €
AKCIOVÁ CENA

9,89 € 

VÝŽIVOVÝ DOPLNOK

6,20 €
AKCIOVÁ CENA

5,75 € 

VÝŽIVOVÝ DOPLNOK
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Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera BJ 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, BJ zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

Vtipy 
týždňa

» Čo je to ovca? 
Ovca je koza, ktorá sa dala 
spraviť trvalú.

» Prečo má bocian také 
dlhé nohy? 
Aby ho žaba nekopla do 
zadku.

» Prechladne žirafa,keď 
stojí v studenej vode? 
Áno, ale až po týždni.

» Príde zlodej v noci do 
domu a počuje papagája 
ako mu vraví: 
- Ferri, ťa vidí, Ferri ťa vidí. 
Zlodej vezme deku zakryje 
klietku 
a papagáj znova škrieka: 
- Ferri, nie je papagáj, Ferri 
je pitbul.

» Tri sliepky sa hrajú na 
schovávačku. Prvá sa 
schová do kurníka a druhá 
do šopy. Tretia hovorí: 
- 1, 2, 3 už idem. 
Zakopne a povie: 
- Kurník šopa. 
- Do kelu, našla nás

» Malá mola sa vybrala v 
jednom malom domčeku 
po prvý krát na let. Keď sa 
vrátila mama sa jej hneď 
pýtalo ako bolo a ako všet-
ko prebiehalo. Na to nate-
šene malá odpovedala: 
- Veľmi dobre to išlo, ako 
som si lietala, všetci mi 
tlieskali.
                         » redakcia
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V týchto dňoch si pripomíname sté 
výročie úmrtia uznávanej osobnosti, 
ktorou je Milan Rastislav Štefánik. O 
jeho historickom význame a posol-
stvách netreba ani písať. V ankete 
RTVS sa dokonca stal najväčším Slo-
vákom. 

Pred štyrmi rokmi sme si zase pripomí-
nali výročie narodenia druhého najväčšie-
ho Slováka, Ľudovíta Štúra. Už vtedy ma 
mrzelo, že sa o takéto osobnosti kde-kto 
obtiera, reční o nich namiesto toho, aby sa 
naše skutočné osobnosti nasledovali a in-
špirovali sa nimi činy mnohých.

Spomienka na Bradle   
V sobotu 4. 5. 2019 sa konala pietna spo-

mienka pri Mohyle M. R. Štefánika v Brezo-
vej pod Bradlom. Prišlo mnoho osobností, 
bývalých vojakov, generálov, zahraničných 
hostí a mnoho Slovákov. Ja som zostal 
doma. Nedokázal by som počúvať či vidieť 
niektoré  osobnosti politického života, kto-
ré majú ďaleko od štefánikovského odkazu 
a napriek tomu nachádzajú vo svojich pre-
javoch paralely k vlastným konaniam. Vy-
užijú každú možnosť na sebaprezentáciu, 
neuvedomiac si, že odkaz Štefánika nie je 
slovo, ale čin. Aktivita v prospech náro-
da, čestnosť, morálka, skromnosť, obeta 
chýbajú v súčasnej politike. Pripomínanie 
osobností by malo naznačiť politikom, kto-

rí sa ošívajú frázami, ako vládnuť a správať 
sa nie iba v dni výročí. Dejiny nás poúčajú 
každý deň.     

Štefánik ani Štúr 
pre dejepis neexistujú

Okrem politikov by sa mali oboznamo-
vať s históriou aj mladé generácie. To je 
úloha školy. Asi nemusíme diskutovať o 
tom, že významné slovenské osobnosti by 
mali byť témou vyučovania. Najmä preto, 
že ich životy sa neraz účelovo interpretujú 
a prekrúcajú. V osnovách dejepisu sa však 
mená Štefánik alebo Štúr nespomínajú. Sú 
iba súčasťou vyučovania historických uda-
lostí okolo Slovenského národného obro-
denia a vzniku Československej republiky. 
Teoreticky, obe uvedené osobnosti môže 
učiteľ spomenúť dvoma vetami. A hypote-
ticky ich nemusí spomenúť vôbec. Isto, v 
učebniciach sa o nich píše, avšak učebnica 
nie je záväzná. Za podobu štátneho vzdelá-
vacieho programu (osnov) sú zodpovední 
práve politici, ktorí neraz vyčítajú národu, 
učiteľom, že sa slovenskej histórii nevenuje 
priestor. Aj tento príklad hovorí o nutnosti 
dôkladného kvalitatívneho i kvantitatív-

neho prepracovania kurikula, na čo roky 
upozorňujem.   

Nehodné prírodovedca                  
Štefánik sa zaujímal aj o prírodné vedy, 

venoval sa astronómii, podnikal výpravy 
na hory. (Vzťah k prírode mal aj Ľudovít 
Štúr.) O to viac ma zarmútilo, že pre výro-
čie úmrtia takejto osobnosti sa v okolí ma-
jestátnej mohyly na Bradle nenahraditeľne 

a nezodpovedne vyťali desiatky zdravých 
a majestátnych stromov v okolí prístupovej 
cesty k hrobu Štefánika. Vraj bránili výhľa-
du a pohybu! Isto, stromy tam boli účelovo 
zasadené boľševikmi. Ale vyťať ich tak, ako 
sa vytínajú hektáre lesov po celom Sloven-
sku, považujem za barbarské a nehodné M. 
R. Štefánika a vyspelej spoločnosti. Aj to je 
dôvod, prečo sa na to miesto nevrátim. Pa-
mätám si ho inak. Dokonca výhľad naň zdo-
la, takže nejaká estetika bola naozaj hlúpa 
zámienka na ďalšie nivočenie prírody. 

Podobné výročia pripomínajú, ako 
vzdialení sme však odkazom našich 
osobností, ktoré nerečnili, ale konali 
tak, aby si uctili národ, krajinu a jej prí-
rodu.                         » PhDr. Ján Papuga, PhD., 

riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava

Slováci sa zhodli i jeho storočnicu oslávil, lenže...

Najväčší, áno, ale aj v činoch

Mohyla na Bradle                                                                                             Foto: Zdroj ECAV

škola

Biskup Ján Hroboň: 
„Bol človekom poctivým voči sebe. 
Vedel svoje ideály napĺňať poctivo.“

Generál, diplomat a politik Milan 
Rastislav Štefánik sa stal víťazom 
celonárodnej ankety Najväčší Slo-
vák. Diváci mu poslali 49-tisíc sms 
hlasov, celkovo ich do finálnej časti 
ankety prišlo viac ako 108-tisíc.

Viac zdrojov 
z Európy 
pre východ 
Slovenska

14

ŠMILŇÁK
Martin

12

O
b
je

d
n
áv

at
eľ

: K
re

sť
an

sk
o
d
em

o
kr

at
ic

ké
 h

n
ut

ie
, Š

af
ár

ik
ov

o
 n

ám
es

ti
e 

4
, B

ra
ti

sl
av

a 
8

1
1

0
2

, I
Č
0

: 0
0

5
8

6
8

4
6

D
o
d
áv

at
eľ

: R
E
G

IO
N

P
R

E
SS

, s
.r

.o
., 

Št
u
d
en

ts
ká

 2
, 9

1
7

 0
1

 T
rn

av
a,

 I
Č
O

: 3
6

 2
5

2
 4

1
7

85
_0

33
4



BJzel19-19_strana- 4

4
PRÁVNIK RADÍ/ POLITICKÁ INZERCIA, SLUŽBY

4

MI��AL GORI���K

PRACUJEME
PRE REGIÓNY
Prí�te voli� 2��mája 2���

Vá� kandidát na europoslanca
zo Svidníka

Riadite� �radu práce, sociálnych 
vecí a rodiny

vo�te

2
vo�te

NORBERT KURILLA
Vá� kandidát na europoslanca

z Bardejova

�tátny tajomník Ministerstva 
�ivotného prostredia SR

Objednávate�� Most-Híd, Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava  
Dodávate�� Tla�iare� svidnícka, spol. s r.o., Ul. �at. �ebiljaka 121/18, 089 01 Svidník

85
_0

33
4

Vydržanie je jedným zo spôsobov na-
dobudnutia vlastníckeho práva k veci, 
a to priamo zo zákona, pričom pri tom-
to spôsobe nadobudnutia vlastnícke-
ho práva nie je potrebné rozhodnutie 
štátneho orgánu či vykonanie právne-
ho úkonu. 

Týmto spôsobom môže nadobudnúť 
vlastnícke právo každá osoba spôsobilá 
nadobudnúť vlastnícke právo. Predme-
tom vydržania môže byť akákoľvek 
vec spôsobilá byť predmetom vlast-
níctva s  výnimkou vecí, ktoré môžu 
byť len vo vlastníctve štátu alebo zá-
konom určených právnických osôb. 
V  tejto súvislosti je potrebné dodať, že 
predmetom vydržania môže byť len celá 
vec (hnuteľná alebo  nehnuteľná). Na-
priek uvedenému pravidlu však v zmysle 
judikatúry súdov možno vydržaním na-
dobudnúť aj časť parcely. Vzhľadom na 
uvedené sa v praxi možno stretnúť so situ-
áciami kedy vlastník pozemku môže prísť 
o  jeho časť tým, že túto vydržaním na-
dobudne vlastník susedného pozemku. 
Je potrebné si uvedomiť, že k  vydržaniu 
dochádza na základe tzv. kvalifikovanej 
držby. To znamená, že nejde o  akúkoľ-
vek držbu veci, ale o  držbu oprávnenú. 
Oprávneným držiteľom je ten, kto je 
so zreteľom na všetky okolnosti dob-
romyseľný v tom, že mu vec patrí. Za 
takúto okolnosť môže byť považovaná len 
skutočnosť, ktorá má objektívne znaky 

titulu domnelého nadobudnutia vlast-
níckeho práva. Bez existencie okolnosti, 
na základe ktorej by držiteľ nadobudol 
dôvodné presvedčenie, že mu pozemok 
naozaj patrí, nemôže dôjsť k  vydržaniu 
vlastníckeho práva k  nemu. Príkladom 
takejto okolnosti je napr. dedičské roz-
hodnutie o nadobudnutí veci, ktorá v čase 
smrti poručiteľa nebola v jeho vlastníctve, 
či uzavretie kúpnej, darovacej či zámen-
nej zmluvy, ktoré sú neplatnými. Takisto 
môže ísť o oprávnenú držbu napr. vtedy, 
ak vlastník susedného pozemku odjak-
živa užíval aj časť priľahlého pozemku, 
ktorá fakticky (napr. v dôsledku jej oplo-
tenia) tvorila časť jeho pozemku, pričom 
skutočný vlastník nemusí mať vedomosť, 
že je týmto spôsobom ukracovaný na 
svojich právach. V  prípade vydržania 
pozemku je vydržacia doba 10 rokov, 
pričom táto musí plynúť nepretržite. 
Ak sú teda splnené všetky zákonom sta-
novené podmienky uplynutím vydržacej 
doby nastávajú právne následky vydrža-
nia. V  prípade vydržania nehnuteľnosti 
je vydržanie potrebné zapísať do katastra 
nehnuteľností.

Vydržanie vlastníckeho 
práva k pozemku

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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www.obycajniludia.sk

KANDIDÁTI OĽANO 
DO EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU

IGOR MATOVIČ
poslanec NR SR | Trnava | 46 rokov

Predstavujem Vám 13 výborných 
kandidátov na našej kandidátke. 
Ja volím určite Peťa Polláka č. 3 a druhý 
krúžok sa ešte rozhodujem komu dám.

LUCIA 
GREŠKOVITSOVÁ
asistentka poslanca NR SR | Košice | 29 rokov

Aj tí najzraniteľnejší majú právo 
na dôstojné životné podmienky.

IGOR DUŠENKA
právnik | Bardejov | 31 rokov

Výhody členstva v EÚ sú nespochybniteľné. 
Chcem zachovať a posilniť to, čo v Európskej 
únii funguje.

DUŠAN ŠÁNDOR
poradca pre výskum a inovácie
Pezinok | 47 rokov
Sme je krajina, tvorivých, pracovitých 
a usilovných ľudí, ktorá má čo ponúknuť 
Európe a svetu.

LUCIA RENNEROVÁ
tlmočníčka v európskych inštitúciách
Košice | 55 rokov

EÚ nám poskytuje nám mier, bezpečnosť, 
ale aj fi nančnú podporu na rozvoj 
a vyrovnávanie rozdielov.

PAVOL JUSKO
vysokoškolský pedagóg
Bratislava | 55 rokov
Verím v ekonomicky prosperujúce, 
sociálne, spravodlivé a sebavedomé 
Slovensko, ktoré sa v EÚ nestratí.

EVA IVANOVOVÁ
ekonómka | Prievidza | 39 rokov
Chcem, aby sa európske rozvojové 
fondy sa využívali na správne veci.
Projekty a investície, ktoré nám, ľuďom 
na Slovensku, prinesú rozvoj.

MICHAL ŠIPOŠ
občiansky aktivista proti hazardu
Stará Ľubovňa | 37 rokov
Aj naše regióny sa môžu úspešne 
rozvíjať, aby boli lepším miestom 
pre život. Opravme si, nebúrajme 
náš európsky dom. 

PETER POLLÁK
vysokoškolský pedagóg | Levoča | 46 rokov
V krajinách EÚ nebola 74 rokov vojna. 
Chcem mier aj pre naše deti a vnúčatá. 
Poďme voliť a nedovoľme európskym 
fašistom náš dom mieru zničiť.

ZITA PLEŠTINSKÁ
starostka | Chmeľnica | 57 rokov
Ak zlepšíme podnikateľské prostredie, 
ľudia budú mať šancu na lepšie platy.
Nesmieme zabúdať ani na kresťanské 
hodnoty, na ktorých stojí naša civilizácia. 

DOMINIK DRDUL
študent a občiansky aktivista v oblasti 
práv osôb so zdravotným postihnutím
Trnava | 21 rokov

Chcem sa pričiniť o lepšie Slovensko 
a lepšiu Európu pre každého.

EVA HORVÁTHOVÁ
lekárka | Bratislava | 44 rokov
Slovensko sa musí stať hrdým a rovnocenným 
partnerom na európskej scéne. Budem 
presadzovať také riešenia, aby sa šikovní ľudia 
neboli nútení odchádzať za prácou do zahraničia.

MILAN POTOCKÝ
novinár a občiansky aktivista
Michalovce | 43 rokov

EÚ je motorom rozvoja regiónov. Využime 
preto jedinečnú šancu a príležitosti, ktoré 
nám naše členstvo ponúka.

25. mája na hlasovacom lístku môžete dať 
svoj krúžok až 2 kandidátom!

MATÚŠ 
BYSTRIANSKY
mediálny poradca | Dolná Strehová | 24 rokov

Aj v európskych centrálach musí zanieť hlas 
protikorupčného hnutia, ktorým je OĽANO.

OLANO INZERCIA VSETCI.indd   1 07.05.19   14:57
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Vážené Slovenky, Slováci,

Uchádzam sa o Váš hlas z kandidátky stra-
ny Starostovia a nezávislí kandidáti, ktorá 
má vo voľbách poradové číslo 8. V Európs-
kej únii budem presadzovať tradičné, kres-
ťanské a konzervatívne hodnoty.
     Slovensko musí ostať zvrchovanou a suverén-
nou krajinou presadzujúcou v  EÚ svoje vlastné 
záujmy a záujmy našich občanov. Som presved-
čená, že ak chce Európska únia prežiť a ak v nej 
máme zotrvať, EÚ sa musí výrazne zreformovať a 
vrátiť sa k svojim pôvodným myšlienkam – rov-
nosť, vzájomná pomoc, spoločná ochrana hra-
níc. To všetko so zachovávaním a pestovaním 
národných identít jednotlivých štátov. Myšlienky 
o spoločnom európskom národe, kde sú národná 
hrdosť a  zachovávanie kultúrnych a  národných 
tradícií kritizované, nie je správnou cestou. EÚ 
nemôže ďalej pokračovať v  spôsobe vládnutia 
formou diktátu Bruselu.
    Brusel hovorí o solidarite. Zdá sa však, že po-
litici Bruselu hovoria len o solidarite s ilegálny-
mi migrantami z krajín tretieho sveta, ktorí sa 
nikdy na budovaní Európy nepodieľali a ani 

nebudú. Solidarita Európskej únie by mala 
byť viditeľná hlavne smerom k  chudobnej-
ším krajinám EÚ, aby sme sa približovali 
životnou úrovňou ku krajinám západným. 

Vidíme však, že priepasť je stále rovnako 

veľká a  aj dvojaká kvalita potravín ukazuje, že 
pre západ partnermi nie sme.  
     Dlhodobo upozorňujem na riziká, ktoré pri-
náša masívny prílev ilegálnych imigrantov do Eu-
rópy. Som proti kvótam na ich prerozdeľovaniu 
a som presvedčená, že Európska únia musí urobiť 
maximum, aby sa imigrácia zastavila.
    Podporu potrebuje tradičná slovenská rodina. 
Rodina je muž - otec, žena - matka a deti – chlap-
ci a dievčatá. V tomto smere si Slovensko nesmie 
nechať diktovať legislatívne zmeny rozvracajúce 
tradičnú spoločnosť a zdravú kresťanskú rodinu. 
Naša ústava je nadradená legislatívnym zmenám 
prichádzajúcim z Bruselu. Takže žiadne registro-
vané partnerstvá, manželstvá osôb rovnakého 
pohlavia, ani 15 pohlaví na výber. 
    Je potrebné vytvoriť v Európe protiváhu západ-
nému liberalizmu, ktorý so sebou prináša mnohé 
negatíva a spôsob života, ktorý nie je v  súlade 
s  kresťanskou morálkou a  tradičnými hodnota-
mi, ktoré sme ako národ vždy vyznávali. Aj preto 
som naposledy v parlamente hlasovala za úplné 
odmietnutie Istanbulského dohovoru.  
   Slovensko si musí hájiť vlastné záujmy, hos-
podárske, ekonomické, kultúrne. Ako poslan-
kyňa Europarlamentu budem vždy presadzovať 
záujmy Slovenska a hlasovať v súlade s  ideami, 
ktoré Vám predstavujem.

Ďakujem Vám za Váš hlas!  

PaedDr. Martina Šimkovičová
kandidátka do Europarlamentu
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Á ŽEDITORIÁL / SLUŽBYVOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 25. MÁJ 

2019
Vo voľbách do európskeho parlamentu sa o hlasy voličov uchádza viac ako 300 kandidátov združených na kandidátnych 

listinách 31 strán a koalícií. Oslovili sme ich a dali možnosť odpovedať na dve základné otázky:
1. Predstavte sa a povedzte prečo kandidujete?      2. Ktoré témy by podľa Vás mala Európa riešiť a ako?

 Volám sa Peter Puškár, zaujímam 
sa o životy ľudí na Slovensku ako 
vyštudovaný právnik, i psychológ. 
Intenzívne vnímam politické dian-
ie doma, ale i v rámci celej Európy. 
Rodičia mňa, i sestru vychovávali v 
duchu tradičnej kresťanskej rodiny, 
ktorá ma úprimne podporuje. Mat-
ka pôsobila ako riaditeľka materskej 
škôlky, otec profesor STU, sestra Zlat-
ica je v súčastnosti
spravodajkyňou úspešnej televízie. 
Som odhodlaný zastupovať vás, mo-
jich spoluobčanov a z pozície europo-
slanca vyťažiť pre Slovensko z Európy 
maximum. 
 V kruhu mojich blízkych je o mne 

známe, že som priamy, pracovitý a 
presadzujúci pravdu a spravod-
livosť. Zastupujem úspešné 

spoločnosti, zabezpečujem 
prácu asi 1400 ľuďom. Rád 

sa naďalej vzdelávam, som 
otvorený novým výzvam, 

som odhodlaný zodpov-
edne plniť program, 

ktorý prezentujem v 
rámci volieb do Eu-
rópskeho paralmentu. 

Apelujem na ľudí, aby sa dňa 25. mája 
2019 volieb do EÚ zúčastnili.
 Hlavným dôvodom mojej kan-
didatúry je vyťažiť pre Slovensko z 
únie maximum. Chcem sa podieľať 
na riešení problémov, zaujíma ma 
čerpanie eurofondov, ktoré by sme 
mali pocítiť na kvalite života všetci. 
Ako europslanec môžem toky týchto 

peňazí cez ministerstvá kontrolovať, 
poukazovať a riešiť prípadnú korup-
ciu.
 Zdravie a vzdelanie sú základné 
témy, ktoré patria k najdôležitejším 
bodom môjho programu. Nesúhlasím 
s tým, aby moji spoluobčania boli ru-
kojemníkmi zdravotných poisťovní a 
farmaceutických spoločností, ktoré 
na nás zarábajú nemalé peniaze. Ex-
istuje medzi nami veľa prípadov, kedy 

ľudia pocítia neschopnosť zdravot-
ného personálu pomôcť, lebo nie sú 
peniaze v systéme. Učiteľská obec je 
nespokojná, zaťažená zbytočnou by-
rokraciou a tiež nedostatkom peňazí 
potrebných na inovatívne spôso-
by vzdelávania a ich učiteľského 
ohodnotenia. Chcem presadiť platy 
Slovákov približujúce sa platom 
vyspelých krajín Európy. Znížiť hroz-
by nekontrolovateľnej imigrácie, ako 
i bujnejúcej byrokracie. Európske 
právo zaviesť skutočne do praxe i u 
nás. Ľudí chcem presvedčiť, že majú 
moc ovplyvňovať chod Európskeho 
parlamentu cez svojho zvoleného 
poslanca, ktorý bude aktívne pre-
sadzovať spoločné záujmy.
 Podnety a nápady každého z 
Vás si so záujmom prečítam, ak mi 
napíšete na: email@puskar.sk, ale-
bo zavolajte na 0905 477 477.
 Kandidujem na kandidátnej 
listine strany Slovenská ľudová 
strana Andreja Hlinku, číslo 26. 
Je to ľudová strana s hodnotami 
overenými históriou. Dôležité je na 
volebnom lístku zakrúžkovať číslo 
11 pri mene JUDr. Mgr. Peter Puškár.

Získať pre Slovensko z únie maximumPeter 
Puškár
Kandidát na europoslanca
za stranu 
Slovenská ľudová strana 
Andreja Hlinku
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��Otvorenie diskusie o zavedení európskeho veku odchodu do dôchod- 
   ku v 62 rokoch.
��Zlepšenie ochrany vonkajších hraníc EÚ proti nekontrolovateľnej ne- 
   legálnej migrácii.
��Investovanie miliárd eur na boj proti chudobe v členských krajinách,  
   nielen v Afrike.
��Aby vo všetkých krajinách boli predávané potraviny a spotrebiče rov- 
   nakej kvality.
��Obmedzenie kompetencií Európskej prokuratúry voči Slovákom.
��Rovnaké pravidlá a výšky dotácii pre našich aj zahraničných farmárov  
       a podnikateľov.
��Zákaz adopcie detí pármi rovnakého pohlavia.
��Ochranu prírody, lesov a živočíchov, zabrániť nelegálnemu výrubu a  
   lovu na našom území.
��Slobodu slova a zákaz cenzúry na internete.

Čo chce NÁRODNÁ KOALÍCIA 
v  Európskom parlamente presadiť?

KANDIDÁTNA LISTINA strany NÁRODNÁ KOALÍCIA s číslom 
31 pre voľby do Európskeho parlamentu 25. mája 2019 
(krúžkujte max. 2 kandidátov) 
1. Ing. Peter Tomeček (57 rokov), manažér, Trnava
2. Mgr. Anton Martvoň, PhD. (38 rokov), právnik, vysokoškolský pedagóg, Dolný Kubín
3. Mgr. Slavomír Harabin (45 rokov), stredoškolský pedagóg, Košice
4. Radovan Znášik, MA. MPP. (40 rokov), manažér, Bratislava
5. JUDr. Marieta Okenková, PhD. (45 rokov), právnička, Bratislava
6. RNDr. Marta Rácová (65 rokov), poslankyňa MsZ, Nitra
7. Ing. Marián Rusznyák (39 rokov), CEO-výkonný riaditeľ spoločnosti, Košice
8. Ing. Sergej Kozlík (68 rokov), ekonomický analytik, Bratislava
9. PhDr. Ľubica Blašková (63 rokov), vysokoškolská pedagogička, Bratislava
10. Ing. Peter Švec (58 rokov), bezpečnostno-vojenský analytik, Bratislava
11. Ing. Juraj Srnec (34 rokov), manažér, Nové Mesto nad Váhom
12. Prof. Ing. Ján Piľa, PhD. (60 rokov), univerzitný profesor, Prešov
13. Petra Margušová (38 rokov), realitná maklérka, Bratislava
14. Ing. Andrej Gmitter (53 rokov), manažér, Bardejov

31

BUĎME 
V EÚ PARTNERMI

narodnakoalicia.sk
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Hlavy hore, Deň po Ficovi príde

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Už 12ty rok vlád-
ne Róbert Fico. Ne-
mýľme sa, aj dnes 
je tomu tak. Je síce 
pravdou, že formál-
ne je to Pellegríni, 
ten však nemôže 

urobiť nič bez toho, aby mu Fico na to dal 
súhlas. Dvanásť rokov nám tu Smer akože 
buduje „sociálny štát“, ale v skutočnosti 
je štát pre nich samých, ich kamarátov a 
sponzorov.

Naši vládcovia rozkradli miliardy 
eur z nášho spoločného a doplácajú na to 
nevinní ľudia. Nemocnice plné plesnivých 
izieb, nezaplatené sestry, učitelia, státisíce 
ľudí žijúcich z almužny ... a naše deti a 
vnúčatá zadĺžili po krk.

Dnes si však už mnohí ľudia, na-
šťastie, uvedomujú, že Smer na plnej čia-
re zlyhal. Kde sú tie časy, keď Smer volilo 
44% ľudí? Nenávratne preč. Dnes už je 
Smer rád, ak má v prieskume 19%, ako 
tento týždeň. Z toho vyplýva, že viac ako 
polovička voličov Smeru, od Smeru odišla 
a chcú voliť zmenu.

Lenže máme opäť problém. Mno-
hí sklamaní voliči Smeru dnes prešli ku 
Kotlebovi a chcú jeho stranu voliť, lebo 
vraj „on urobí poriadok“. A mne je to ľúto. 
Platí totiž základná rovnica - čím viac hla-

sov bude mať Kotleba, tým je väčšia istota, 
že alternatíva bez Smeru ani nevznikne. 
Inak povedané - voliť Kotlebu, je ako rov-
no voliť Smer či Fica.

Zároveň platí, že veriť Ficovi, že s 
Kotlebom do jednej vlády nepôjde, by bolo 
veľmi naivné. Fico totiž už raz sľuboval, že 
nikdy nevstúpi do vlády s HZDS či SNS.

Nám, ktorým záleží na skutočnej 
zmene a vláde bez Smeru, zostáva jediné - 
zomknúť sa a poraziť zlo vo voľbách. Pred-
tým by sme však mali ukázať dobrú vôľu 
a rozprávať sa s každým bývalým voličom 
Smeru. Lenže nie preto, aby sme im niečo 
vyčítali za minulosť, ale preto, aby sme ich 
presvedčili, prečo sa musíme spojiť pre 
budúcnosť Slovenska a našich detí.

... a hlavne, poďte, prosím, voliť aj v 
eurovoľbách. Nebojte, 
neprosím o hlas pre 
seba, to nedokážem. 
Prosím o hlas pre 
niekoho z našich 
13 dobrých ľudí na 
kandidátke. Ja bu-
dem určite voliť Petra 
Polláka (č. 3) a druhý 
hlas sa ešte rozho-
dujem.
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VAŠA KRVNÁ PLAZMA
VÁS VYLIEČI

Chirurgická ambulancia MUDr. Milan Jacko

Ambulantná ACP biologická liečba 
úrazov kĺbov, opotrebovaných kĺbov, 
šliach a väzivového aparátu 
v BARDEJOVE, je neoperačná 
a bezpečná metóda využívajúca 
krvnú plazmu.

kontakt: 054/478 84 40

vhodná pri:
- úrazoch kĺbov a šliach
- artróze
- bolestiach kĺbov
- tenisovom a golfovom lakti
- pri ostrohe päty, poškodenie meniskov a členkov
- zápaloch šliach a väzov ...
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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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PRÍJMEM 
ELEKTRIKÁROV 
DO NEMECKA
PODMIENKA: 
ŽL, A JEDEN Z PARTIE MUSÍ 
VEDIEŤ NEMECKY.

PLAT PODĽA DOHODY
TEL.:  0917 584 364 
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Svetový deň rodiny bude 15. mája. 
Verejnosť po celom svete si v tento 
dátum pripomína Svetový deň rodi-
ny, ktorý bol vyhlásila Organizáciou 
spojených národov v roku 1993. Výz-
nam dňa rodiny spočíva v pripome-
nutí dôležitosti rodiny ako základnej 
stavebnej bunky spoločnosti. 

„Šťastná rodina, nie je ničím iným, 
než predčasným nebom.“ napísal raz 
dramatik George Bernard Shaw. Uzná-
vaný český detský psychológ Zdeněk 
Matějček, ktorý venoval svoj život svetu 
detí a rodine vie o špecifickom čare a po-
trebe rodiny naozaj dosť. Na rodinu sa 
díval ako na najužšie a najbližšie spolo-
čenstvo, ktoré ako jediné môže dať die-
ťaťu životné istoty. Profesor psychológie 
bol autorom mnohých kníh a článkov o 
výchove, v ktorých  zdôrazňoval vplyv a 
úlohu rodiny v živote dieťaťa. 

Podmienkou šťastnej rodiny je vzťah 
rodičov

Zdeněk Matějček tvrdí, že „dobre sa 

zamilovať je pre život dôležitejšie, ako 
urobiť maturitu. Rodina stojí a padá v 
závislosti na manželstve. Rodinu ne-

držia pokope deti, ale kvalitný vzťah.“ 
Aby sa dieťa mohlo dobre vyvíjať, rodina 
musí tvoriť kvalitné spoločenstvo. Musí 

to byť prostredie, ktoré je citovo zrelé a 
stabilné.

Rodičia, čas a deti 
Ľudia, ktorí sa naháňajú za kariérou 

alebo sa stále viac ponárajú do práce a 

chcú robiť čokoľvek iné, len aby nemu-
seli realizovať svoju rolu v rodine, tí to 
robili v každom režime a za všetkých 
okolností. V minulosti bol však tento 
útek jednotlivcov od rodiny skrytejší. Na 
druhej strane - koľko otcov dnes veľmi 
aktívne pomáha pri výchove detí.  za-
čiatku.

Buďte pre vaše deti vzorom
„Deti najviac zo všetkého potrebujú, 

aby ich rodičia boli ľudia, ktorí za nie-
čo stoja a môžu im byť vzorom,“ upo-
zorňuje Zdeněk Matějček. To najkrajšie 
a najdôležitejšie dávajú rodičia svojim 
deťom vtedy, keď s nimi zdieľajú svoj ži-
vot. Záleží teda na tom, akí sú samotní 
rodičia a v akom svetle sa deťom každý 
deň ponúkajú. 

„Oženiť sa, založiť rodinu, prijať 
všetky deti, ktoré prídu, zachovať ich 
na tomto neistom svete a dokonca, ak 
to bude možné, ich trochu viesť, to je 
podľa môjho presvedčenia najsvetlej-
šia méta, čo môže človek dosiahnuť.“ 
Franz Kafka 

V predvečer sviatku, o ktorom sa čoraz menej hovorí a píše

ilustračné foto                                                                                               zdroj foto: internet

osveta

» ib

OKNÁ, ŽALÚZIE, 
SIETE PROTI HMYZU
Predaj, montáž, oprava

www.jarotile.sk
tel.: 0907 624 467
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PIESKY - ŠTRKY

0948 428 208    -  054/ 472 28 80   

DEKORATÍVNE KAMENE - MAKADAM

KAMENNÁ KÔRA - ZEMINA
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REDAKČNÉ SLOVO / POLITICKÁ INZERCIA, SLUŽBY

Po dlhšom čase je konečne je-
den celý „normálny“ týždeň pred 
nami, milí čitatelia. Teda, normál-
ny v rámci „nenormálna“, na aké si 
chtiac nechtiac, žiaľ, zvykáme. Prá-
ve akceptáciou toho nenormálna 
sa život na našom Slovensku stáva 
neutešený až – najmä z pohľadu 
mladej vzdelanej generácie – bez-
perspektívny.

Sme  svedkami množstva chybných 
rozhodnutí, neraz z hlúposti, ale čo je 
ešte horšie, iba tak – z pozície neob-
medzenej moci. Ktorá je aj tak obme-
dzená, iba si to odmieta priznať. Lebo 
moc si vždy myslí, že je dokonalá. 
A za žiadnu cenu o tom nebude disku-
tovať.

Neporiadku v našom štáte je viac 
ako kedykoľvek pred rokmi. Vŕši sa 
ako ilegálna skládka odpadu tesne 
pred naplnením plánovanej kapacity. 
A zrazu, po rokoch, teda, po rokoch 
od posledných volieb do Európskeho 
parlamentu sa vyrojili celé pluky, nie 
iba čaty upratovačov. Tých, ktorí ZRA-
ZU zistili, že je tu neporiadok. Tých, 
ktorí sa ZRAZU stali „povolanými“, 
aby ho oni ako jediní odstránili. Tých, 
ktorí ZRAZU ponúkajú zázračné 
riešenia na všetko zlé, ktoré šmahom 
svojej verbálnej metly premenia na 
dobré. Ako Ježiš vodu na víno.

Kde boli doteraz? Odkiaľ sa vyrojili? 

Prečo ich doteraz špina, amorálnosť, 
hlúposť a svinstvo nezaujímalo? Prečo 
nerobia pravidelne poriadok tak, ako 
gazda každý deň zametá zádverie? 
Prečo až vo voľbách?

Novodobí samozvaní upratovači sa 
rozbehli po Slovensku, reálnom, sku-
točnom, i tom virtuálnom, na sociál-
nych sieťach a vnucujú nám poriadok, 
dobro, spravodlivosť. A SEBA. Lebo 
iba ONI to vedia zariadiť. Presviedčajú 
nás, že voliť treba, lebo takto to ďalej 
nemožno pripustiť. Že treba voliť zme-
nu, poriadok – teda – ICH. A kto (ICH) 
nepôjde voliť, kto nebude účastný na 
eurovoľbách, ten je ignorant.

Nie, ignorant nie, ani hlupák nie. 
Pretože pod takýmto nechutným 
nátlakom SPASITEĽOV sa nič ne-
zmení. Iba, po ich prípadnom zvole-
ní, ich osobný profit.

Ak máme definitívne zatočiť so 
všetkou nanesenou špinou na našom 
Slovensku,v prvom rade by sme si mali 
identifikovať jej nositeľov. 
Tých, ktorí roky neuro-
bili nič a teraz rečnia a 
presviedčajú. Šancu už 
mali.

Takže, rozum do hrs-
ti a pekný týždeň!

Vyrojili sa šíky 
odhodlaných upratovačov

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Vážení a milí 
spoluobčania.
Uchádzam sa 
o vašu priazeň 
ako kandidát 
na poslanca 
E u r ó p s k e h o 
parlamentu.
 Životopis:
Vyštudoval som 
diplomaciu v 

Londýne a bezpečnostnú politiku 
v Tokiu, Japonsku. Pracoval som 
u nás na Ministerstve životného 
prostredia a neskôr som pôsobil ako 
diplomat medzinárodnej organizácie 
OBSE v Turkménsku. Venoval som 
sa otázkam zahraničnej politiky a 
opatreniam boja proti korupcii. V 
roku 2018 viac ako 17000 občanov 
SR podporilo petíciu za moju 
kandidatúru na prezidenta SR. Vašu 
dôveru si nesmierne vážim.

Prečo by ste ma mali podporiť?
Čelíme mnohým výzvam, ako 
napr. zmena klímy, ochrana 
schengenského priestoru,migrácia, 
ale aj podnecovanie k národnostnej 
nenávisti, ktorá môže vyvolať 
konflikt ako na Balkáne či na 
Ukrajine. Slovensko je náš domov 
a drvivá väčšina z nás nemá záujem 
a ani možnosti odísť, ak sa situácia 
na Slovensku zhorší. Aj preto by 
o budúcnosti našej krajiny mali 
rozhodovať nami volení poslanci a 
nie bruselskí byrokrati. Sme schopní 
oceniť hodnotu mieru? Dnes každý 
žije vo svojom vlastnom uzavretom 
svete, až pokiaľ sa to nezačne týkať 

Radovan ZNÁŠIK-voľba pre bezpečnosť. 
jeho samotného. Pracoval som 
pre organizáciu, ktorá monitoruje 
situáciu na Ukrajine, žil som v Líbyi, 
videl som lesk aj biedu obyčajných 
ľudí. Ako rodič nedopustím, aby naše 
deti zažili hrôzu vojny. Želám si, aby 
Slovensko napredovalo. Som za silný 
hlas krajín V4, ktorý bolo počuť aj v 
prípade povinných kvót. Voľby do EP 
sú v prvom rade o budúcnosti našich 
detí, ale bez vášho hlasu to nepôjde. 
Príďte ma podporiť! Kandidujem za 
stranu Národná Koalícia, krúžkujte 
číslo 4.

Ako poslanec Európskeho 
parlamentu budem presadzovať:
✓národnú suverenitu, kultúrnu  
   identitu a kresťanské hodnoty 
✓boj proti korupcii v eurofondoch
✓posilnenie ochrany hraníc EÚ
✓odmietanie nelegálnych migrantov
✓vyváženú zahraničnú politiku
✓podporu dotácií v agrosektore
✓podporu mitigačných/adaptačných 
   opatrení zmeny klímy
✓zvýšenie dotácií na 
   podporu rozvoja 
   regiónov.
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SLEDUJTE NÁŠ FACEBOOK: BARDEJOVSKO - SVIDNICKO - STROPKOVSKO

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
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Komplet dvere so 
zárubňou + kľučka

cena od 139,- EUR

 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
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Najpredávanejšie
BETÓNOVÉ PLOTY

na Slovensku
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390 EUR
1090 EUR
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CESTOVANIE / INZERCIA

Bardejovsko-Svidnícko 
- Stropkovsko

80% AJ TU MOŽE BYŤ
VAŠA REKLAMA
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FRÉZOVANIE a 
VLOŽKOVANIE

KOMÍNOV
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> revízie komínov 
   ku kolaudáciám RD
> frézovanie a vložkovanie
   komínov
> strojové čistenie
   zadechtovaných
   komínov
> fasádne komíny
> čistenie a kontrola
   komínov

Erimont s.r.o., Lučivná 315
 Michal Hudáč

www.kominar-poprad.sk
www.kominyfrezovanie.sk

0905 279 418
obhliadka ZDARMA

Kontaktujte nás v pracovných dňoch
od 7,00 hod do 17,00 hod

Viac ako 71% čitateľov patrí 
k najsilnejšej socioekonomickej 
skupine A, B a C.

1 350 000 

420 000

1 500 000

71%
VŠ vzdelaných ľudí
23,8%

SŠ vzdelaných ľudí s maturitou
40,4%

Najčítanejšie periodikum 

 www.regionpress.sk

tlačený náklad

kusov

celkový dosah domácností

čitateľov týždenne 

Podiel čitateľov podľa veku

%
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14 - 24
  rokov 

11,9 %

15,4 %

20,7 %

17,4 %
19,3 %

15,4 %

25 - 34
 rokov 

35 - 44
 rokov 

45-54
 rokov 

55 - 64
rokov 

65 - 79
 rokov 
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Štruktúra čitateľov podľa pohlavia

44% 

ženy
56%

muži

%
 p

op
ul

ác
ie

0,00
REGIONPRESS

9,4%

7%

6% 6%
5% 5%

Plus 7 dní Báječná žena Život Nový Čas
pre ženy

Petit Press
MY noviny

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

Zdroj: MML-TGI, SR, 
2.- 3. kvartál 2018, 
čítal posledné vydanie

1

... printové médium s najväčším zásahom na Slovensku

Kontaktujte nás:
Jaroslav Geci - 0905 719 137 - geci@regionpress.sk
Mgr. Daniela Lazurová - 0907 727 206 - lazurova@regionpress.sk 

SLEDUJTE NÁŠ FACEBOOK: BARDEJOVSKO - SVIDNICKO - STROPKOVSKO

Nedostávate vaše
obľúbené noviny
do schránky?
Napíšte nám do redakcie 
geci@regionpress.sk

Nedostávate vaše
obľúbené noviny
do schránky?

Napíšte nám do redakcie
presovsko@regionpress.sk
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STAVBA, DOMÁCNOSŤ, GASTRO

0944 274 620 • 0944 302 620

NAJLEPŠIE CENY PO CELÝ ROK!

PREDAJ, MONTÁŽ, PORADENSTVO

STRECHY
WWW.STRESNA-KRYTINA.COM

GS DOM s.r.o., BARDEJOV, ŠTEFÁNIKOVA
(SMER POPRAD, OPROTI FIRME HERSTEK)
e-mail: gsdombardejov@gmail.com

strešné okná strešné okná

GS DOM s.r.o. STRECHY- Plechová strešná krytina, 
betónové škridly, pálené škridly, klampiarske výrobky - 
ohýbanie plechov, strešné fólie a strešné doplnky, 
strešné okná a odkvapové systémy SKLADOM

Zabezpečujeme aj

likvidáciu azbestu

nemecké plechy so zárukou až 50 rokov
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Servírujeme to najlepšie 

-20%
na všetko od Tescomy 

Výhodnú akciu môžete využiť  od 10. 5. do 31. 5. 2019 v predajniach

Bardejov
MARVAN - Margita Vasilišinová, Dlhý rad 19

 MAKOS, a.s., OD CENTRUM, Dlhý rad
MAKOS, AB Centrum, Komenského 1536

Dušan Fecko, Predajňa u Fecka, Pod Vinbargom 1
Svidník 

ALNA SK, s.r.o., Sovietskych hrdinov 467/1 
Mária Košťová - KRIŠTÁL, Dr. Goldbergera 1

MAKOS, a.s., Centrálna 449/37
  Stropkov 

Jozef Dolutovský - JODO, Námestie SNP 30 ⁄60
Audio - video centrum, OD, Hlavná 65

Raslavice 
NORMA, Hlavná 235 
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