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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 31 000 domácností 

BARDEJOVSKO
SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO

Č. 23 / 7. JÚN 2019 / 23. ROČNÍK

PRENÁJOM MIKROBUSU 
NA DOVOLENKY

+421 903 385 843
www.pali-transport.sk
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- LAST MINUTE - 
!!!VAŠA RODINNÁ DOVOLENKA!!! - CHORVÁTSKO – PODSTRANA     

   25. 6. - 4. 7. 2019 CENA: 333€/OS. 

     KOMPLET CENA, POSLEDNÉ DVE IZBY

   2. 7. - 11. 7. 2019 - VYPREDANÉ

   9.7.-18.7.2019 CENA: 379€/OSOBA, POSLEDNÁ IZBA

   Naše služby: *doprava klimatizovaným busom*plná penzia * 
7x ubytovanie v 2, 3 alebo 4-lôžkových izbách a suitách 3+2, 4+2 

*ležadlá na pláži ZDARMA! *slovenský delegát *
Nástupné miesta: Bardejov, Prešov, Košice

   Jednodňové kúpanie: 49€/os., len vo vybraných
   termínoch. Doprava BJ, PO, KE – Zadar, Šibenik, Trogir, Split,       

   Omiš. Cena: 89€ obojsmerný, 49€ jednosmerný 

Daniel Čupa – BUS TRANS, Kláštorská 12, Bardejov 
www.bustrans.sk, info: 00421 911 784 888
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OPRAVÍM VÁŠ 
POČÍTAČ
Preinštalovanie Windows
Prečistenie a opravy

Aj u Vás doma
0903 539 712

PRIPRAVTE SA 
NA ZIMU UŽ

PELETY DUB/BUK/BOROVICA OD 148 EUR/TONA

VYŠNÝ ORLÍK (DRUŽSTVO, TRIEDIČKA)

PELETY
BRIKETY
RUF, RAŠELINOVÉ 
BRIKETY

KVALITA

RUF BRIKETY

DOVOZ 
V CENE!TERAZ

www.BRIKPELL.sk

RAŠELINOVÉ 
BRIKETY

160 
EUR
PALETA

179 
EUR
PALETA

TEL.: 0950 754 847
MAIL : kravetskolia@ukr.net 85
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CHORVÁTSKO, BULHARSKO

V PONUKE: LETENKY, ZÁJAZDY DO CELÉHO SVETA – TURECKO,
CYPRUS, SARDÍNIA, KAPVERDY, 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

LAST MINUTE!

AKCIA PLATNÁ DO 14.6./POSLEDNÉ IZBY

 25.6. – 4.7      od 298 €            
                 2.7. – 11.7      od 313 €

9.7. – 18.7      od 347 € 
 14.6. – 23.6.   od 277 €
 21.6. – 30.6.   od 298 €  

SLNEČNÉ POBREŽIE  od 317 €

TUČEPI

DRVENIK  49% termínov  vypredaných 

s polpenziou7 - 9 nocí

gs welding
Facebook: GS Welding, Kontakt: 0948 523 010

výroba a montáž: 
• kovaných brán  • nerezových zábradlí,
• prístreškov • pohonu na diaľkové ovládanie,
• železných a neželezných výrobkov
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Andrea Plaskoňová

Dlhý rad 34 (vedľa Zobačky) Bj, riaplast@riaplast.sk
+421 915 317 714,  +421 907 943 450 www.riaplast.sk

RIA-PLAST

V ponuke Novinka 
– servis okien a dverí
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Vonkajšie žalúzie Garážové brány

Markízy

Textilné roletky 
DEŇ / NOC

Textilné roletkyVertikálne žalúzie

Horizontálne žalúzie

Drevené žalúzie

Siete proti hmyzu

Látkové žalúzie 
plisé

PVC okná 
a dvere
Oceľové dvere
Hliníkové dvere
Protipožiarne 
dvere
Interiérové 
dvere
Poštové schránky

• 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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PRENÁJOM DODÁVKY  

do 3,5 Tony, 50€ / deň 

0917 954 248
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Predaj náhradných dielov
na LKT 81, LKT 80.

Tel.: 0905 695 635
htrade@mail.t-com.sk

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

0917 969 466
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NOMITO 
AUTOŠKOLA

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

25.06.2019 

začiatok kurzu

0907 923 974

NOVOTNY ANDREJ
0907 923 874
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MASÁŽE, 
AKUPRESÚRA, 
REFLEXNÁ 
TERAPIA, 
SHIATSU-JAPONSKÁ 
TERAPIA
Veterná 3719, Bardejov

0915 157 647
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Pozorne so prečítajte písomnú informáciu pre použivateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. 
Akcia platí od 1. 6. 2019 do 30. 6. 2019 alebo do vypredania zásob. 

1) Liek na vnútorné použitie

AKCIOVÁ PONUKA NA MESIAC  JÚN  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
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60 kaps./ 32,74 g

 HepaAKUT 
forte

HepaAKUT 
forte

SP-SYLI-04-2018
HepaAKU

T
forte

Slovakiapharm HepaAKUT Forte  je doplnok výživy, ktorého hlavnou zložkou je extrakt 
z ostropestreca mariánskeho, ktorý je vhodný pre správnu činnosť pečene a prečistenie organizmu. 
Ďalšia zložka cholín prispieva k optimálnemu metabolizmu lipidov a k udržaniu normálnej činnosti 
pečene. Vitamín C prispieva k ochrane buniek pred oxidativným stresom.

Výživový doplnok

Výživový doplnok

Výživový doplnok

Výživový doplnok

Výživový doplnok

HepaAKUT forte  

ZLOŽENIE:Extrakt z ostropestreca mariánskeho, vláknina inulín, L-cholín bitartrát, extrakt z púpavy lekárskej, 
kyselina askorbová (vitamín C), stearan horečnatý, vitamín E acetát, želatinová kapsla.

ODPORÚČANÉ DÁVKOVANIE: 1x denne 1 kapsula po jedle HMOTNOSŤ OBSAHU:  32,74 g

UPOZORNENIE:
 SKLADOVANIE:Skladujte do + 25°C. Uchovávať mimo dosahu detí!

Nie je vhodný pre deti. Neprekračujte doporučené denné dávkovanie.
Prípravok nie je určený ako náhrada vyváženej a pestrej stravy. Neobsahuje lepok.
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Minimálna trvanlivosť do konca dátumu uvedeného na obale.

HepaAKUT 
forte

Distribútor:  Slovakiapharm SK s.r.o.
Kellerova 8, 085 01 Bardejov
Slovenská republika

 +421 356 407 191
www.slovakiapharm.sk

Vyrobené v Českej republike

Extrakt s pestreca mariánskeho (80% silymarinu)
L-cholín bitartrát
Extrakt z púpavy lekárskej
Vitamín C
Vitamín E
* RHP (referenčná hodnota príjmu)

200,0 mg
50,0 mg
50,0 mg
20,0 mg
3,0 mg

-
-
-

25 %
25 %

Zloženie v 1 kaps.*RHP*



60 kaps./ 32,74 g
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AKUT Forte
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20 kapsúl/ 6,12  g

Brusnice
AKUT Forte
Obsahuje brusnice a zlatobyľ

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

výživový doplnok

SP-AKU
T-06-2017

Brusnice

 

Výživový doplnok Slovakiapharm Brusnice AKUT forte s obsahom jedinečného
vysokokoncentrovaného extraktu z brusnic veľkoplodých (Vaccinium macrocarpon)
a výťažkom zo zlatobyľa obyčajného (Solidago virgaurea), ktorý prispieva
k normálnej funkcii močovej sústavy.
1 KAPSULA OBSAHUJE: Extrakt z brusníc veľkoplodých 100 mg štandardizované na 40%
proantokyanidínov 40 mg, extrakt zo zlatobyle obyčajnej 20 mg. RHP - referenčná 
hodnota príjmu nie je stanovená.
ZLOŽENIE: Inulín, extrakt z brusníc veľkoplodých, extrakt zo zlatobyle obyčajnej, 
protihrudkujúca, látka: stearan horečnatý, obal kapsule: želatína.
DÁVKOVANIE: 1 až 2 kapsuly denne. Zapite dostatočným množstvom tekutín.
UPOZORNENIE: Neprekračujte ustanovenú dennú dávku. Nie je vhodné pre deti 
do 12 rokov. Nesmie sa používať ako náhrada pestrej a vyváženej stravy.
SKLADOVANIE: Skladujte mimo dosahu detí, v suchu a pri teplote do 25 °C.
HMOTNOSŤ OBSAHU: 6,12 g

 

 

Obsahuje brusnice a zlatobyľ

AKUT Forte
Brusnice

AKUT Forte
Brusnice
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Brusnice
AKU

T Forte

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 obsahuje koncentrovaný extrakt 
z brusníc veľkoplodých a výťažok so zlatobyle 
obyčajnej. Brusnice veľkoplodé sú bohatým 
zdrojom bioflavonoidov, fenolových zlúčenín 
a iných prírodných látok.

- Koncentrovaný extrakt z brusníc,
40 mg PAC
- Obsahuje výťažok zo zlatobyle obyčajnej
- Účinkuje už od prvého dňa užívania

Výživový doplnok vo forme kapsúl, ktorého hlavnou 
zložkou je extrakt z ostropestreca mariánskeho. Ďalšie 
zložky prípravku sú cholín, vitamín C, ktorý prispieva 
k ochrane buniek pred oxidatívnym stresom, vitamín 
E a extrakt z púpavy lekárskej. Pomáha pri jarnej 
detoxikáci.

- Extrakt z ostropestreca mariánskeho
   200 mg (Silymarin 160 mg)
- Napomáha regenerácii pečene
- Denná dávka len 1 kapsula

Účinná úľava od bolesti a horúčky. Potláča zápal, 
znižuje horúčku, tlmí bolesť hlavy, zubov, krížov a 
menštruačné bolesti. Ibuprofén sa rýchlo absorbuje 
z gastrointestinálneho traktu. V ponuke aj BRUFEN® 
400 mg, 50 tabliet za 4,30 €. Liek obsahuje ibuprofén

Suspenzia pre deti od 3 mesiacov. Rýchla
a účinná úľava od horúčky a bolesti. Obsahuje
dávkovaciu trubičku pre presné a jednoduché
dávkovanie. Obsahuje ibuprofén. V ponuke
aj NUROFEN® Pre deti Jahoda, 100 ml za 3,95 €.

JC: 39,50 €/l

1) 1) 2)

20,00 €
AKCIOVÁ CENA

15,50 € 

4,11 €
AKCIOVÁ CENA

3,40 € 

4,48 €
AKCIOVÁ CENA

3,95 € 

ŽILY, CIEVY, HEMEROIDY

VÝŽIVOVÝ DOPLNOK

VÝŽIVOVÝ DOPLNOK

VÝŽIVOVÝ DOPLNOK VÝŽIVOVÝ DOPLNOK

BOLESŤ A HORÚČKA BOLESŤ A HORÚČKA

MOBIVENAL® micro 
100 + 20 tabliet 

Magnesium Komplex, 60 tabliet Brusnice AKUT Forte, 20 kapsúl HepaAKUT forte, 60 kapsúl

BRUFEN ® 400 mg
30 tabliet

NUROFEN® Pre deti 100 ml

PRI NÁKUPE PRODUKTOV
RADY PHOTODERM
AKCIA PLATÍ  30. 6. 2019.  AKCIA NEPLATÍ PRE BALÍČKY

PRI NÁKUPE NAD 16 EUR
AKCIA PLATÍ OD VYPREDANIA ZÁSOB.

ZĽAVA 4 €
ZĽAVA 6 €

PRIPRAVTE SVOJE TELO 
NA LETO 

     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 € 

7,68 €
AKCIOVÁ CENA

6,95 € 

16,20 €
AKCIOVÁ CENA

14,80 € 

Obsiahnutý aescín (extrakt z gaštanu konského) 
napomáha znižovať pocit ťažkých nôh a podporuje 
dobrú cirkuláciu krvi v drobných cievach.

InzercIa
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Bz 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
Ga 30.000 Galantsko+Šaliansko
Hc 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
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LV 30.000 Levicko
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Sc 25.000 Senecko
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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.
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reg. MKSR EV 3676/09

DISTrIBúcIa (31.000 domácností)

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

04 BYTY / prenájom 

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

03 BYTY / predaj 

»Predám babetu 
takmer novú 400e; Tel. 
0950754824
»Kúpim motocykel 
JAWA,CZ-175,250,350 BA-
BETU,aj nekompletnú 
0905450533
» Predám auto ŠKODA FABIA 
r.v. 2009, Naj. 19.000 km, 
Garážované + ťažné za-
riadenie, servisná knižka. 
So zdravotných dôvodov. + 
disky so zimýcmi gumamy. 
Tel.: 474 83 03, 0918 133 920 

» Predám 3- izbový byt v 
osobnom vlastníctve. 0940 
205 478 

» Dám do prenájmu 1-izbo-
vý byt na ul.Bezručová BJ. 
Tel. 0915 919 587 

»  Predám murovanú garaž 
za Rejbelkou 0949656177
° Predám záhradu Sk oblasť 
4000e. Tel. 0950754824 

» Predám travertín, 15m2. 
Tel. 472 56 40
»  Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

» Predám mrazničku Miele 
8 zásuvkovú takmer nová 
1000e. Tel. 0950754824
» Predám vyžínač na trávu, 
dvojkolesový vozík, bycikel 
Scott. Tel: 0905 807 835 

» Predám jahňatá 
0904061792
»  Predám ovcu s jahňaťom. 
tel. 0905 805 977
» Predám malé prasiatka, 
ktoré sú  odčervené a vy-
kastrované 0905 805 977

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6
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AKCIA trvá od 9. 6. 2019
do 16. 6. 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, Sveržov85, Gaboltov 85, 

KAKAO
100 g, CARLA

0,49€

HANACKA VODKA
0,7 L, 40%

5,55€

CUKOR
1 Kg, KRYŠTÁLOVÝ

MASLO - TRADIČNÉ
125 g,PERSIL DUO CAPS

300 g, 2 DRUHY, 12 KAPSÚL

INTEGRÁČIK
130 g, TVAROHOVÝ KRÉM

0,44€

VÍNO TOCCATA
3 L, BIELE POLOSLADKÉ
OSTROŽOVIČ, 5,55 EUR
1,85€/L

0,49€ 0,77€

BIRELL 0,5 L, 
KLASIK, POMELO & GREP

0,66€3,33€

VELVET JACOBS
200 g, KÁVA

KINDER VAJÍČKO
20 g, 

3,88€

0,77€

HELL - ENERGY DRINK
250 Ml,  2 druhy

0,44€

OSTROŽOVIČ VÍNO 3 DRUHY
Víno Kráľovnej Alžbety - 0,75 L, 13%
Lipovina - 0,75 L, 13,5%
Furmint - 0,75 L, 12%

8,88 €MÚKA, 1 Kg, 2 druhy
- VÝBEROVÁ POLOHRUBÁ 
- HRUBÁ 

0,39€
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AUTO - MOTO / OKNÁ DVERE BRÁNY, STAVBA

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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OKNÁ - DVERE - BRÁNYOtOtvváárracie

 h

odiacie hodinny

: PO-PI: 8.00 - 1

y: PO-PI: 8.00 - 166.30

 h .

.30 hod

BEZPEČNOSTNÉ 
DVERE TR. 2 
od 380 EUR

VYSOKOKVALITNÁ OCEĽOVÁ PLATŇA
KRÍDLOVÚ ČASŤ DVERÍ TVORÍ VYSOKOKVALITNÁ OCEĽOVÁ 
PLATŇA, KTORÁ JE VYBAVENÁ VNÚTORNOU BEZPEČNOSTNOU 
OCEĽOVO-KONŠTRUKČNOU VÝSTUŽOU, PRIČOM OKOLO KĽUČKY 
A ZÁVESOV JE EŠTE VIAC SPEVNENÁ, VĎAKA ČOMU SÚ DVERE 
ODOLNEJŠIE VOČI VNIKNUTIU.

SAMOSTATNE UZAMYKATEĽNÉ CYLINDRICKÉ VLOŽKY
PUZDROVÝ PROFIL TVORÍ OCEĽOVÁ PLATŇA S HRÚBKOU 1,5 
MILIMETRA. VĎAKA SVOJIM VLASTNOSTIAM DODÁVA PUZDRU 
MIMORIADNU PEVNOSŤ, ZABRAŇUJE TÝM JEJ DEFORMÁCII A 
ZÁROVEŇ ZABEZPEČUJE OPTIMÁLNU PRILIEHAVOSŤ UZAMYKA-
CIEHO MECHANIZMU VLOŽKY: 2, SAMOSTATNE UZAMYKATEĽNÉ 
CYLINDRICKÉ VLOŽKY

15-BODOVÝ UZATVÁRACÍ MECHANIZMUS
15-BODOVÝ UZATVÁRACÍ MECHANIZMUS S OCEĽOVÝMI TŔŇMI 
ZABEZPEČUJÚCI MAXIMÁLNU OCHRANU, S 5 UZATVÁRACÍMI 
BODMI, V 3 SMEROCH: DVERE SA ZAMYKAJÚ SMEROM DO 
ZEME, NAHOR A NA STRANE KĽUČKY.

ZAPUSTENÉ ZÁVESY DO OCEĽOVÝCH PUZDIER
ZÁVESY ZAPUSTENÉ DO OCEĽOVÝCH PUZDIER SÚ ÚPLNE NE-
DOSTUPNÉ, TO ZNAMENÁ, ŽE DVERE SA NA STRANE ZÁVESOV 
NEDAJÚ NADVIHNÚŤ A VYPÁČIŤ OCEĽOVÝM HÁKOM.
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Ponúkame prehľad poplatkov a 
pravidiel vzťahujúcich sa diaľničné 
známky pre vozidlá do 3,5 tony v Eu-
rópe v letnej sezóne 2019. 

Česká republika
desaťdňová – 12,50 eur / 310 kč
mesačná – 18 eur / 440 kč

Maďarsko
Známky kúpite štandardne cez internet, 
na hraničných prechodoch a čerpacích 
staniciach. 
desaťdňová - 3 500 forintov
mesačná -      4 780 forintov

Rakúsko
Nálepku si kúpite buď online, na hranič-
ných prechodoch, na pobočkách auto-
motoklubu ÖAMTC alebo na čerpacích 
staniciach.
desaťdňová     - 9,20 eur
dvojmesačná - 26,80 eur

Poľsko
Diaľnice A1, A2 a A4 sú spoplatnené pre 
všetky motorové vozidlá. 
A1 (Gdansk – Toruň)     -  29,90 zlotých
A2 (Świecko – Konin)   -  78,00 zlotých
A2 (Konin – Lodž)         -   9,90 zlotých
A4 (Wroclaw – Gliwice) - 16,20 zlotých
A4 (Katovice – Krakov) - 20,00 zlotých

Švajčiarsko
Diaľničná sieť v tejto alpskej krajine pod-
lieha využívaniu klasických známok. 
Tie si zakúpite primárne na hraničných 
priechodoch, na pobočkách pošty a čer-
pacích staniciach. 
ročná – 40 švajčiarskych frankov 

Spoplatnený je prechod tunelov Grosser 
St. Berhnard (od 18,30 frankov pre moto-
cykle do 31,20 frankov pre vozidlá do 3,5 
tony; väčšie sú sploplatnené individuál-
ne) a Munt-La-Schera (od 13,00 frankov 
pre motocykle do 50,00 frankov pre vo-
zidlá do 3,5 tony.

Slovinsko
Aj Slovinci využívajú systém diaľničných 
známok. Je veľmi podobný tomu nášmu.
týždňová          - 15 eur
mesačná -         - 30 eur

Rumunsko
Diaľničné známky je možné zakúpiť on-
line, ďalej na štandardných predajných 
miestach – čerpacích staniciach, poboč-
kách pošty, v okolí hraničných prechodov.

Bulharsko
Od 17. decembra 2018 sa začal predaj 
elektronických cestných známok vine-
tiek na webstránke bgtoll.bg alebo pros-
tredníctvom mobilnej aplikácie. 
sedemdňová  - 8  eur
tridsaťdňová – 15 eur 

Chorvátsko
desaťdňovádňová … 10 eur
tridsaťdňová … 14 eur

Grécko
Pre predstavu, najdrahší je 500 kilomet-
rový úsek Atény – Solún, ktorý vás bude 
stáť približne 20 eur.
 Diaľnice sa neplatia v krajinách: Bel-
gicko, Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, 
Fínsko, Holandsko, Litva, Lotyšsko, 
Švédsko, Veľká Británia a Ukrajina.

Koľko v lete za diaľnice?

» red
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INZERCIA

Bardejovsko-Svidnícko 
- Stropkovsko

PREDAJ BIELEJ TECHNIKY, PARTIZÁNSKA 46, BARDEJOV, Tel.: 054 /4728471
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 ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
 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
 záruka minimálne 20 rokov

Slovenská firma
NAJLEPŠIA

CENA
NA TRHU

už 10 rokov PONÚKAME:
- stavby rodinných domov
- zhotovenie stropných dosiek
- prenájom debnenia
- prenájom lešenia
- tesárske práce
- murárske práce
- betonárske práce
- viazanie železa

kontakt: 
0950 890 072

www.landberg.sk
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Kontakt: Mičkova ul. /za ČS Shell/ Bardejov, Predajná doba: po-pia: 8,15-17,00hod.   so: 8,15-12,00hod.

•   MUŠKÁTY, 
     surfínie, balkónové kvety
•   RUŽE kríkové, popínavé 
     aj stromčekové
•   Tuja SMARAGD živý plot 
      P11 v.30-40cm len za 1,99EUR/k
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TRAKTORBAGER 
a MINIBAGER   ZN. CAT

ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ
PRÁCE
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OKNÁ, ŽALÚZIE, 
SIETE PROTI HMYZU
Predaj, montáž, oprava

www.jarotile.sk
tel.: 0907 624 467
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0948 300 988  

Realizujeme

Mobil:

STROJOVÉ
 POTERY 

A OMIETKY

PIESOK - ŠTRK
 KAMENIVO - ZEMINU

Dovoz zdarma

PLOTY A MÚRY 
Z GABIÓNOV
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za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458
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HLAVU HORE / STAVBA, SLUŽBY

Bardejovsko-Svidnícko 
- Stropkovsko

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0907 727 206

» 0944552382 Predám ko-
čiar 29 e KUCH.KRADENEC 
49 e

Slovo neviem som kedysi takmer ne-
používal. Myslel som si, že viem. A 
keď som nevedel, tak som to nepri-
znal. 

Dnes viem, že neviem. Príde za mnou 
mladý podnikateľ s otázkou, či má dobrý 
biznis model. Neviem. Záleží na tom, čo 
s nim urobí. 

Občas posudzujeme druhých ľudí, 
ich vlastnosti, správanie alebo schop-
nosti. A nič o nich nevieme. Veľa vecí 
vyzerá zvonka inak ako zvnútra a mnohé 
veci pochopíme až časom. Je preto lepšie 
povedať neviem, ako sa tváriť, že mám 
patent na rozum a rozprávať nezmysly. 
Možno je lepšie nehovoriť vôbec nič. Len 
počúvať a vnímať okolitý svet. Ponárať sa 
do neho a uvedomovať si aký je rôznoro-
dý a zložitý. 

Naše schopnosti teda nie sú dané 
tým, čo sme sa naučili, ale aj tým, čomu 
sa nevedome otvárame a čo nás presahu-
je. Každý si to nazýva rôzne  - Duch svätý, 
dotyk Boha, spojenie sa s Večnosťou ale-
bo sila podvedomia.

Všimli ste si, že niektorí ľudia, voči 
ktorým ste cítili nejaké predsudky boli 
nakoniec iní, ako ste si mysleli? Aj his-
tória poznávania sveta nám ukázala, že 
všetko sa točí okolo nás k tomu, že sme 
iba súčasťou niečoho obrovského a nepo-

chopiteľného. Stále lepšie ďalekohľady, 
mikroskopy a metódy skúmania nám 
ukazujú, čo všetko ešte nevieme, ale 
často aj to, že to, čo sme vedeli, neplatí. 

Slovo neviem nevyjadruje rezignáciu 
na poznávanie sveta, ani pasivitu alebo 
lenivosť. Iba uvedomenie si toho, že máme 
byť opatrní vo svojich vyjadreniach o tom, 
ako funguje svet, akí sú druhí ľudia a aké 
výsledky prinesú naše projekty. Je lepšie 
viac počúvať, vnímať, skúmať, nechať sa 
poučiť, snažiť sa pochopiť, počkať, ako 
poučovať, rozprávať a tváriť sa, čo všetko 
viem, aj keď nič neviem.

Keď som bol mladý, videl som často 
iba správne riešenie, dnes vidím mno-
ho prepletených ciest. Neviem, ktorá je 
najlepšia. Keď sme si sebou istí a myslí-
me si, že všetkému rozumieme, tak sme 
sa ochudobnili o mnohé prekvapenia, 
objavy a zázraky. Keď 
pochopíme, čo všetko 
nevieme, tak sa z nás 
stávajú znova deti, 
ktoré môžu každý 
deň prežívať krásne 
objavovanie toho, 
čo nám bolo 
skryté.

Neviem...

» Ján Košturiak
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- veľkoobjemové kontajnery 
   na odvoz a likvidáciu odpadu
- búracie a zemné práce
- netriedený štrk 7€/t
- staré tehly na predaj  0,20€/kus
- výkopovú zeminu 4,5€/t
- ornicu 9€/t
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tel.: 0950 499 156PO
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• pomníky na mieru
• obklady schodíšť, 
krbov, fasád• dlažby

• žulové stoly • žulové 
kvetináče • kuchynské

pracovné dosky 
• parape�.

AKCIA 
 Pri predložení 

konkurenčnej ponuky 
u nás dostanete  

nižšiu cenu 
VYSOKÁ KVALITA, 

KRÁTKA DOBA DODANIA, 
BEZKONKURENČNÁ CENA!

VYROBENÉ 
V BARDEJOVE
DOŽIVOTNÁ 
ZÁRUKA

Štefánikova 2763,Bardejov, smer Poprad, stakas@stakas.sk, www.stakas.sk, Kontak�: 0903 848 414 - 0918 560 393
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7Gra�cký návrh zdarma, gravírovaná fotogra�a za polovicu, prírodné materiály z celého sveta

Maliarské 
služby

maľovanie a 
tapetovanie

0940 572 389
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PEKNÁ STRECHA
nátery striech

nátery kostolov
oprava a výmena 

striech
lacno a kvalitne

tel.: 0908 842 631

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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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.

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

sieť 39
regionálnych
novín

bardejovsko@regionpress.sk

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 719 137
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OKNÁ - DVERE - BRÁNY, STAVBA, SUŽBY

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

Odborná 
montáž

Stavebné 
puzdra

Vinylové
podlahy

Drevené 
podlahy

Rámové 
dvere

Hliníkové 
okná a dvere

Okná a dvere 
SALAMANDER

Exteriérové 
žalúzie
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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

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

10 ročná záruka na HROB

AKCIA NA JEDNOHROB

890 EUR

využite výhodné C E N Y

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

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

Otváranie, výkop, spúšťanie rakvy, 
ozdobenie + zatváranie hrobu

PRI OBJEDNANÍ HROBU:
ZDARMA 
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 Návratnosť
2-3 roky!!!

0915 927 993
0940 707 621

FÚKANÁ
IZOLÁCIA

Odpudzuje hmyz
a hlodavce
Vysoká požiarna
odolnosť
Úplne bez rizika plesní

MASTER GROUP s.r.o.
www.mgroupsro.sk

www.strechybj.skTEL.: 0911 52 51 52
PREDAJ STREŠNÝCH KRYTÍN
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0948 428 208    -  054/ 472 28 80   

ŠTRK - ZEMINA  
MAKADAM
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SPOLOČNOSŤ, PRÁVNIK RADÍ / KULTÚRA

V prípade záujmu zmluvných strán 
uzavrieť v budúcnosti zmluvu, 
môžu tieto ešte pred jej uzavretím 
uzavrieť tzv. predbežnú zmluvu, t. j. 
zmluvu o budúcej zmluve. 

Predmetom takejto zmluvy je zá-
väzok oboch zmluvných strán uza-
vrieť v budúcnosti, do určitej vopred 
dohodnutej doby ďalšiu, tzv. hlavnú 
zmluvu, ktorú z  určitých dôvodov 
zatiaľ nevedia alebo nechcú uzatvo-
riť. Zmluva o budúcej zmluve má len 
predbežný charakter a má ju v bu-
dúcnosti nahradiť iná zmluva, teda 
budúca zmluva. Zmluvu o  budúcej 
zmluve možno uzavrieť v súvislosti 
s rôznymi hlavnými zmluvami, či už 
pomenovanými alebo nepomenova-
nými. Dôležité však je si uvedomiť, že 
zmluvu o budúcej zmluve môžu uza-
tvoriť jedine strany, ktoré zamýšľajú 
byť zmluvnými stranami takejto bu-
dúcej zmluvy. V zmysle Občianskeho 
zákonníka musí byť zmluva o budú-
cej zmluve uzavretá písomne, pričom 
sa v nej strany musia dohodnúť o jej 
podstatných obsahových náležitos-
tiach. 

To znamená, že na základe ústnej 
dohody zmluva o budúcej zmluve ne-
vznikne. Jednou z podstatných nále-
žitostí zmluvy o budúcej zmluve je aj 
doba, do kedy má byť budúca zmluva 
uzavretá. Ak do tejto doby zaviazaná 
strana nesplní záväzok uzavrieť bu-

dúcu zmluvu podľa zmluvy o budú-
cej zmluve, môže oprávnená strana 
požadovať, aby obsah zmluvy určil 
súd. Zaviazaná strana má povinnosť 
uzavrieť budúcu zmluvu len vtedy, 
ak ju na to vyzvala oprávnená strana, 
a to v časovej lehote určenej v zmluve 
o budúcej zmluve. 

V prípade, že by oprávnená strana 
nevyzvala v určenej lehote zaviazanú 
stranu, aby uzavrela budúcu zmlu-
vu, tento záväzok zaviazanej strany 
zaniká a tým pádom sa na súde ne-
možno domáhať nároku na uzavretie 
budúcej zmluvy. Ak oprávnená stra-
na podala včas návrh na súd, tento 
určí obsah budúcej zmluvy podľa 
účelu sledovaného zmluvou o budú-
cej zmluve, pričom zoberie do úvahy 
okolnosti, za ktorých sa dojednala 
zmluva o budúcej zmluve. 

V zmysle Občianskeho zákonní-
ka záväzok uzavrieť budúcu zmluvu 
zaniká v prípade, že okolnosti, z kto-
rých strany vychádzali pri uzatvá-
raní zmluvy o budúcej zmluve, sa 
do takej miery zmenili, že nemožno 
spravodlivo požadovať, aby sa zmlu-
va uzavrela.

Zmluva o budúcej zmluve

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

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

Ktokoľvek sa môže stať obeťou ne-
kalých praktík podvodníkov. Mali 
by sme byť preto obozretní a dať 
si pozor na to, komu poskytujeme 
osobné údaje či číslo bankového 
konta alebo platobnej karty.

Ak ste niekedy reagovali na inzerát, 
ktorý sľuboval jednoduchý a rýchly zá-
robok a dokonca ste poskytli na tento 
účel svoj bankový účet na príjem platieb 
v rôznej výške od rôznych osôb, ktoré 
vôbec nepoznáte, mohli ste si zarobiť 
na poriadny problém. „Takýmto kona-
ním sa pokojne môžete stať takzvaným 
bielym koňom a váš účet sa môže stať 
prietokovým účtom na legalizáciu príj-
mov z trestnej činnosti alebo financo-
vanie terorizmu. Takéto konanie môže 
mať dokonca trestnoprávne dôsledky,“ 
upozorňuje Národná banka Slovenska 
na svojej webovej stránke.

Ako to funguje?
Človek, ktorý je nastrčený alebo po-

užitý na páchanie trestnej činnosti, aby 
sa tým zakryla osoba páchateľa, ktorá 
má z tejto činnosti prospech, sa zvykne 
označovať ako Biely kôň. Podvodníci ho 
využívajú na pranie špinavých peňazí. 
Ide o to, že sa vďaka tomu zlegalizujú pe-
niaze pochádzajúce zo ziskov z trestnej 
činnosti. Biely kôň poskytne svoj účet 

na príjem rôznych platieb od rôznych 
neznámych osôb v rôznych výškach a 
následne peniaze vyberie v hotovos-
ti a odovzdá určenej osobe, prípadne 
peniaze prevedie na ďalší účet patriaci 
neznámej osobe. Každá banka venuje 
pozornosť prebiehajúcim platobným 
operáciám a pri podozrení na neobvyklé 
transakcie upozorní políciu. Ak je pôvod 
vašich finančných prostriedkov nejasný, 
banka vám môže v krajnom prípade účet 
zablokovať a následne vás môže kontak-
tovať aj polícia. Môžete sa tak nevedome 
vystaviť trestnému stíhaniu.

Ponúkame zopár rád
na čo si dávať pozor
• V žiadnom prípade nekomunikujte o 
svojich finančných záležitostiach s ne-
známymi osobami, ktoré vás nútia po-
skytnúť vaše osobné údaje alebo ich od 
vás požadujú pod sľubom odmeny.
• Svoje osobné a finančné údaje si dô-
kladne chráňte.
• Nevstupujte do vopred ponúknutých 
neštandardných zmluvných vzťahov s 
osobami, ktoré nepoznáte.
• Neposkytuje svoj účet na príjem rôz-
nych platieb od rôznych osôb a v rôz-
nych výškach.
• Neposkytujte prístupové údaje k svoj-
mu účtu.
• Nereagujte na ponuky, ktoré sľubujú 

jednoduchý a rýchly zárobok za to, že 
poskytnete číslo svojho bankového účtu 
alebo fotokópiu svojho občianskeho 
preukazu či pasu.
• Neregistrujte sa ako podnikatelia, ak 
vás k tomu navádzajú osoby, ktoré ne-
poznáte.

Neposkytujte ani údaje
z bankomatovej karty

Polícia však upozorňuje aj na ďalšiu 
z foriem podvodu, na ktorú môžu nepo-
zorné či príliš dôverčivé osoby naletieť. 
Na sociálnej sieti vás kontaktuje nezná-
ma osoba, ktorá sa vydáva za podnika-
teľa a pre rôzne dôvody vám chce poslať 

800 eur. Nepýta sa pritom na číslo vášho 
účtu, ale na údaje z bankomatovej karty. 
Na takéto praktiky podvodníkov upo-
zornila na svojej facebookovej stránke 
Hoaxy a podvody Polícia Slovenskej 
republiky. „Tieto údaje nikdy nikomu 
nedávajte za žiadnych okolností!“ va-
ruje polícia. Údaje z karty sa používajú 
na platbu za služby ako ubytovanie, ale 
napríklad aj na uhradenie faktúr len cez 
zabezpečené stránky.

Informácie poskytlo oddelenie komu-
nikácie Národnej banky Slovenska a FB 

stránka Hoaxy a podvody – Polícia SR
Redakčne spracovala: Renáta Kopáčová

Nenaleťte podvodníkom

Nestaňte sa bielym koňom!

ilustračné foto                                                                                         zdroj stevepb pixabay

spoločnosť
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Niečo tu nesedí

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Slovensko plné 
kresťanov, ale kres-
ťanské strany volí 
len zanedbateľný 
zlomok ľudí. Evi-
dentne preto, lebo 
si kresťanské strany 

za 30 rokov vytvorili imidž, že by najradšej 
len zakazovali, prikazovali a cez kukátko 
do cudzej spálne nakúkali ... a tak zo 100 
kresťanov na Slovensku len 6 volí kresťan-
skú stranu, 53 volí hocičo iné a 41 radšej 
nevolí stranu žiadnu.

Tridsať rokov kresťanské strany ro-
bili politiku, ktorá bola úplne odtrhnutá 
od života obyčajných ľudí. Bohužiaľ. Za 
vrchol svojej akože kresťanskej politiky 
považovali predloženie zákona o zákaze 
interrupcii a raz aj s návrhom na väzenie 
pre ženy za ne ... ale ani len zmienka o po-
moci matkám, ktoré sa vyskytli v sociálnej 
núdzi a na potrat zvažovali ísť, lebo svoje 
dieťa, si uživiť netrúfli.

Rozhodli sme sa preto založiť „OD-
VÁŽNE - hnutie obyčajných kresťanov“, 
ktorého cieľom nie je brať voličov KDH a 
ani iných kresťanských strán. Práve nao-
pak - chcem vytvoriť priestor pre ľudí, kto-
rí tieto strany voliť nedokážu.

ODVÁŽNE - hnutie obyčajných kres-
ťanov, ktoré spojí odvážnych ľudí, ktorí sa 

cítia obyčajnými, či nedokonalými kresťan-
mi. Ktorí až tak nederú kostolné lavice, ani 
necítia potrebu rečniť o Bohu na uliciach. 
Ktorí netrpia pocitom vyvolenosti či nadra-
denosti. Ktorým záleží na tom, aby sme sa 
na Slovensku všetci cítili doma - bez ohľadu 
na to, ktorej národnosti sme. Ktorým rov-
nako záleží na katolíkovi, protestantovi či 
liberálovi. Ktorým záleží na chudobných, 
chorých a slabých, lebo bohatí, zdraví a sil-
ní sa zaobídu aj bez našej pomoci. Chcem 
spojiť kresťanov, pre ktorých nie je menej-
cennou rodinou slobodná či rozvedená 
matka s dieťaťom. Kresťanov, ktorí evanje-
lium hlásajú radi skutkami, a nie rečami.

Poďte do toho! Ukážte, že obyčajní 
kresťania môžu rozhodnúť voľby a pomô-
žu na Slovensku nastoliť toľko vytúženú 
zmenu. My robíme pre 
to gesto, aké nemá na 
Slovensku obdobu - 
dávame obyčajným 
kresťanom k dispo-
zícii polovičku miest 
na našej kandidátke 
a polovičku všetkých 
peňazí. Jednoducho 
ODVÁŽNE myslíme 
VÁŽNE.
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430 ROKOV NA TRHU

390 EUR
1090 EUR

ZLATÉ PÍSMO, MONTÁŽ, 
LAMPÁŠ, VÁZA - NEREZ.

DOVOZ ZDARMA DO 100 KM.

MIMORIADNÉ
ZĽAVY !!!

NEREZOVÉ 
ZÁBRADLIA
tel.: 0918 896 779fb: Svetnerezu.eu
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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!
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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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-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL

61
_0

09
2

85
_0

39
9

Otváracie hodiny: PO-PI: 8.00 - 16.30 hod.

BEZPEČNOSTNE 
DVERE SECURIDO
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549€

0905 719 137 - 0907 727 206
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ŠPORT / ZDRAVIE, DEŤOM

Minulý rok Hornošarišské osveto-
vé stredisko zorganizovalo prvý 
ročník Majstrovstiev Slovenska 
podomácky vyrobených detských 
kár. Podujatie malo veľmi pozitív-
ny ohlas, preto ho tento rok táto 
nezisková organizácia pripravuje 
celoštátne. 

Jediným obmedzením pre prípad-
ných účastníkov je podmienka, že káry 
si deti s rodičmi vyrobia svojpomocne. 
Organizátormi sú Hornošarišské osve-
tové stredisko a Klub nadšencov histo-
rickej techniky a remesiel.

Klub vznikol v roku 2016. Združuje 
šikovných ľudí, ktorí si radi opravujú 
staré veci, aby ich nemuseli vyhadzo-
vať. Preto robia pre širokú verejnosť 
rôzne školenia, ako si opraviť, alebo 
udržiavať staré bicykle, hračky, spot-
rebiče, oblečenie, autá. Nadšenci sú 
presvedčení, že to, čo si šikovní do-
máci majstri opravia sami, si viac aj 
vážia a chcú ľudí inšpirovať k zmene 

konzumného správania.  

Minulý rok usporiadali prvý ročník 
Majstrovstiev Slovenska doma vyrobe-
ných detských kár z odpadu a dosák, 
presne takých, aké zažili ich rodičia, 
keď boli ešte deťmi. Zúčastnilo sa 36 
súťažiacich a vyše 3000 divákov prišlo 
podporiť malých pretekárov.  Tento rok 
sa uskutoční DRUHÝ ROČNÍK MAJ-
STROVSTIEV SLOVENSKA doma vy-
robených detských kár. 

Tieto káry si budú môcť vyrobiť na 
tvorivej dielni v piatok 14. 6. pri ga-
rážach Hornošarišského osvetového 
strediska, kde im s tým pomôžu dobro-
voľníci –  profesionálni automechanici. 
S rodičmi káry vyrobia a deti si ch na-
maľujú podľa svojich predstáv. Súťažiť 
budú aj v kategórii o najkrajšiu a naj-
bláznivejšiu káru. Preteky sa uskutoč-
nia v nedeľu 16. júna na Komenského 
ulici v Bardejove. Táto ulica bude kvôli 
pretekom uzavretá, preteky sa uskutoč-
nia na ceste.  

Majstrovstvá Slovenska detských kár

» Juraj Bochňa, Klub nadšencov historickej techniky a remesiel

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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Do najmenších detailov rozobratá 
problematika osudu a ľudských 
emócií, dielo poukazuje na deš-
truktívne dôsledky hnevu a zla. 
Zároveň nám ponúka aj zaujímavý 
pohľad na niekdajší svet v jeho kul-
túrnom a sociálnom kontexte. 

Dielo Thyestes je po prvýkrát pre-
ložené do slovenského jazyka. Jeho 
autorom je Seneca Lucius Annaeus. Je 
predovšetkým známy ako predstaviteľ 
stoickej filozofie a radca kontroverzné-
ho cisára Nera. Jeho zachované lite-
rárne diela, tragédie s mytologickými 
námetmi, obsahujú morálne idey, opa-
kovaným motívom sa stáva spor rozu-
mu s vášňou.

Lucius Annaeus Seneca známy 
tiež ako Seneca Mladší či jednoducho 
iba ako Seneca (asi 4 pred Kr. – 65) bol 
rímsky filozof, štátnik a spisovateľ. Bol 
vybraný ako učiteľ budúceho cisára 
Nera a neskôr pôsobil ako jeho porad-
ca.

V Senecovej filozofii a diele má 
obzvlášť vysoký význam potreba vy-
rovnať sa so smrťou a ďalšími nepriaz-
ňami osudu. Seneca sa odkláňa od 
neumierneného až asketického stoi-
cizmu, okrem iného i tým, že tvrdí, že 

hmotné statky nemusia byť prekážkou 
v dosiahnutí vnútorného pokoja jed-
notlivca, pokiaľ sú použité na to, aby 
ich prostredníctvom dosiahol cnosť. 
Podobne sa pokúša nájsť strednú cestu 
medzi úplným ignorovaním verejného 
života (otium) a politickou angažova-
nosťou (negotium), a to v tom, že by 
jednotlivec mal uprednostňovať vlast-
nú duševnú vyrovnanosť pred jedným 
i druhým. Seneca radí, že by človek 
mal byť politicky aktívny, len ak v tom 
vidí prospech svojim blížnym. 

Senecov postoj k politickej moci 
najlepšie vystihuje jeho dielo De cle-
mentia (O umiernenosti), ktoré možno 
chápať ako politický program určený 
mladému Neronovi, ktorému Seneca 
spis venoval. De clementia nespochyb-
ňuje principát, teda absolutistický re-
žim ako taký, ale vyžaduje od neho v 
súlade so stoickou predstavou o meta-
fyzike. Stoický Najvyšší zámer (logos), 
ktorý je predchnutý logikou a smero-
vaním k úžitku, má mať preto v Rím-
skej ríši paralelu v osobe osvieteného, 
blahosklonného panovníka. Kľúčovú 
úlohu pri formovaní takéhoto ideálne-
ho vládcu má mať práve filozofia.

Thyestes

» red

Dôležité
telefónne čísla

(platné na celom Slovensku)

Záchranná lekárska služba
155

Požiarna služba
150

Tiesňové telefónne číslo
112

Polícia
158
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HOTEL ALFA
recepcia@hotel-alfa.sk 
+421 54 4795 008
www.hotel-alfa.sk

- SVADBY - OSLAVY - ŠKOLENIA - 

REŠTAURÁCIA 
KAVIAREŇ

ŠTUDUJ U BREISKYCH

PRÍPRAVA NA MATURITU - ANGLIČTINA

ZÁPIS 
NA SEPTEMBER
UŽ TERAZ

PRIAMA METÓDA
ANGLIČTINA, NEMČINA, ŠPANIELČINA, 
FRANCÚZŠTINA

KURZY PRE DETI
ANGLIČTINA, NEMČINA, ŠPANIELČINA, 

FRANCÚZŠTINA

TRADIČNÁ METÓDA
ANGLIČTINA

PRÍPRAVA NA BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM
ANGLIČTINA

ZÁPIS A UKÁŽKY HODÍN
18. a 19. jún 2019

16.00 - 18.00 hod.

Inštitút cudzích jazykov, GLS, Jiráskova 12, BJ
Najlepšia jazyková škola Slovenska  2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Viac o metódach a ďalšie informácie: www.icj-bardejov.com
Marta Breisky: 0907 976 822, 054 474 82 86, breisky@mail.pvt.sk

Jana Vasilišinová: 0948 633 844
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Spoločenstvo urbárskych 
lesov a pasienkov, pozemkové 

spoločenstvo Beloveža  
informuje svojich členov o zhromaždení 

vlastníkov, ktoré sa bude konať 

dňa 16.06.2019 v spoločenskej 
sále kultúrneho domu v Be-

loveži o 13:00 hod.
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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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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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DÔSTOJNÝ ŽIVOT VŠETKÝM, N.O.

V rámci projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ 
PONÚKAME OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU PRE 
SENIOROV, DÔCHODCOV A ŤZP. 
Pomôžeme Vám s finančnou podporou pre opatrovateľku na 26 
mesiacov. Ponuka platí pre celý Prešovský kraj. 

Viac informácii na tel.č.:  0948 733 424. 
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OBLEKOVÉ ŠTÚDIO
- PÁNSKE OBLEKY 
- KRAVATY
- KOŠELE
- DOPLNKY

 

Viac ako 200 kusov oblekov na sklade

www.narcisse.sk
0902 875 682- salon@narcisse.sk
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 SALÓN

VÝPREDAJ SPOLOČENSKÝCH ŠIAT

Radničné námestie 7 
(nad ČSOB), Bardejov
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SLEDUJTE NÁŠ FACEBOOK: BARDEJOVSKO - SVIDNICKO - STROPKOVSKO
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REDAKČNÉ SLOVO / ŠKOLA, GASTRO

začína 11. 6. 2019
o 14.00 hod a o 15.00 hod

vodičský kurz na skupinu
„B“ (osobný automobil)

ZAHÁJENIE KURZU BUDE 
V SPOJENEJ ŠKOLE V UČEBNI

AUTOŠKOLY.
Za vodičský kurz možnosť

úhrady aj na splátky.

Kontakt: Alojz Petraško
t.: 0948 530 857, 054/4880170
autosko la@spo jenabj .sk

Štefánikova 64
085 01 Bardejov
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Pocta priateľstvu

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Taký zvláštny deň, s prazvláštnou 
príchuťou, s pribúdajúcim vekom 
skôr pachuťou. Deň najlepších 
priateľov. Vo svete sa, zrejme aj tak 
trošku pre častú falošnosť slova 
priateľstvo, potichu pripomína 8. 
júna.

Deň najlepších priateľov je dňom 
oslavy pravého priateľstva. Počiatkom 
bolo stretnutie asi štyridsiatich mla-
dých ľudí v Richmonde v roku 2001, 
ktorí oslavovali svoje priateľstvo. Od 
tohto dňa sa stretávajú ľudia každo-
ročne v rôznych mestách, aby strávili 
spolu spoločné chvíle a dôstojne si pri-
pomenuli svoj vzťah.

Mať skutočného priateľa je veľkým 
darom. Naozajstného priateľa, člove-
ka, ktorý nás sprevádza skoro celým  
životom. Takého, ktorý stojí pri nás v 
dobrom aj v zlom, povzbudí a nezá-
vidí, dopraje a veľa nežiada.  Filozof 
Aristoteles poukazuje na štyri znaky, 
respektíve charakteristiky dokonalé-
ho priateľstva. Pojmom priateľ možno 
podľa neho označiť toho, „kto chce a 
robí dobro, alebo to, čo sa dobrom zdá, 
kvôli priateľovej osobe, alebo ten, kto 
chce aby priateľ bol a žil kvôli priate-
ľovi…“ a ďalej toho, „kto zdieľa s nami 
život a rozhoduje sa pre tie isté veci ako 

my alebo toho, kto sa delí o bolesť a ra-
dosť s priateľom…“ 

Kto takého našiel, našiel poklad. 
Slovo priateľ sa však u nás veľmi zne-
hodnotilo. Za priateľa nás považujú, 
ak máme vplyv na niečo – postavenie 
či zisky, ak nás potrebujú, hoci len 
na krátenie svojho inak nudného dl-
hého času. Ak sa staneme dočasnou 
kratochvíľou na kohosi ceste k jeho 
šťastiu. To naše, či už v podobe pohody 
alebo aj nešťastia pre takýchto ľudí nie 
je vôbec zaujímavé. Vraví sa, že lepšie 
je mať čestných nepriateľov, od ktorých 
viete, čo môžete čakať, ako bezcharak-
terných „priateľov“, ktorí vás podrazia 
v momente, keď sa im to hodí. A vy už 
nie ste súčasťou ich plánov.

Nuž, ak máte čo osláviť, oslávte ra-
dostne. Ak nie, aspoň si pripomeňte, že 
nie každý so sladkými rečami a úsmev-
mi je váš priateľ. Povedzte si 
to skôr, ako zažijete boles-
tivé sklamanie. Osprave-
dlnené trápne a egoistic-
ky slovami toho, koho ste 
za priateľa považovali 
bez pochybovania 
-„veď mám právo“.
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Bardejovsko-Svidnícko 
- Stropkovsko
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DENNÉ MENU

DONÁŠKA PIZZE od 4.00 €, www.stadionrestaurant.sk

10.-14.06.2019   

Objednávky na 0907 779 688

aj donáška
Pondelok /Gréta, Margaréta/
0,33 L Mrkvovo-zázvorový krém  /1/ 
1. 150 g Kuracie prsíčko s prírodnou omáčkou / 200g ryžou a anglickou zeleninou /1,7/............4,20€
2. 150 g Bravčový zbojnícky špíz /s 200g lyonskými zemiakmi /1/......................................................4,20€
3. 350 g Strapačky s tvarohom / škvarkami a slaninkou /1,3,7/............................................................4,20€                     
4. 330 g Mozzarella, vajíčko a brokolica /na šaláte, dresing, toast /3,7/...........................................4,20€
5. 150 g Morčacie soté na šampiňónoch / 200g hranolky a ryža /.......................................................5,20€                        

Utorok /Dobroslava/
0,33 L  Šošovicová na kyslo, chlieb /1/
1. 150 g Kurací steak preliaty cibuľovou omáčkou / 200g ryža a peč. zemiak na grile/...............4,20€
2. 150 g Bravčová krkovička /na dusenej kyslej kapuste, 200g parená knedľa /1,7/.............................4,20€
3. 180 g Vyprážaný zeleninový karbanátok /s 200g var. zemiakmi, uhork. šalát /1,3,7/ ...............4,20€                   
4. 330 g Syrová variácia s prosciuttom a olivami / na šaláte, dresing, toast /1,3,7,11/................4,20€
5. 150 g Brav. panenka plnená slivkami a obal. v slanine / 200g restované zemiaky /1/........5,20€

Streda /Zlatko/ 
0,33 L Mäsový vývar s pečeňovými haluškami a zeleninou /1,3,9/
1. 300 g Peč. kuracie stehno s nádievkou / 200g dusená ryža, kompót /1,3,7/................................4,20€
2. 330 g Tagliatelle /s bravčovým mäsom a hubami v smotanovej omáčke, parmeán/1,7/................... 4,20€                              
3. 150 g Baklažánové rolky plnené feta syrom /na rajčinovom ragú, 200g varené zemiaky /7/...4,20€
4. 330 g Kuracie nugetky v sézame / na šaláte, dresing, toast /1,3,7,11/............................................4,20€
5. 150 g Jelenie medailónky s volským okom a slaninkou / 200g steakové hranolky /1,3/.....5,20€                       

Štvrtok /Anton/
0,33 L Kelová so zemiakmi a klobáskou, chlieb /1,7/
1. 150 g Kur. kapsa plnená camembertom a brusnicami /200g ryža, hranolky /1,3,7/...........4,20€                              
2. 150 g Plnená paprika v paradajkovej omáčke /200g parená knedľa /1,3,7/............................4,20€
3. 350 g Hrachová kaša s údeným rebierkom /chlieb /1/...............................................................4,20€
4. 330 g Marinovaný kurací špíz so šampiňónmi  /na šaláte, dresing, toast /7............................4,20€
5. 150 g Hovädzie stroganov / zjemnené smotanou, 200g dusená ryža /1,7/.........................5,20€

Piatok /Vít/
0,33 L  Francúzska s mušličkami /1,3/ 
1. 150 g Kur. medailónky preliate omáčkou z koreňovej zeleniny /200g dusená ryža /1,9/.4,20€ 
2. 150 g Brav.rezeň v cestíčku /s 200g  zemiakovou kašou, čalamáda /1,3,7/.....................................4,20€                  
3. 360 g Domáce šišky /s ovocnou penou /1,3,7/........................................................................................4,20€
4. 330 g Grilovaný hermelín /na šaláte, dresing, toast /7/.......................................................................4,20€
5. 200 g Bryndzové halušky /s 150g brav. líčkami a opečenou slaninkou so škvarkami  /1,3,7/...........5,20€
6. 180 g Domáce šišky /ponúkame aj ako dezertnú porciu /1,3,7/.............................................................2,50€
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KULTÚRA, SLUŽBY, AUTO MOTO

0905 186 889, www.kopaniestudni.comZe
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HĽADANIE VODY
VŔTANIE STUDNÍ

STROJOVÉ KOPANIE 
STUDNÍ do 13 m
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PRENÁJMEM 
2-izbový byt.

na Vinbargu
0903 638 935
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www.avvauto.sk
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ZAMESTNANIE

Bardejovsko-Svidnícko 
- Stropkovsko

47
-0
33

Príjmeme 

ČAŠNÍČKU/ KA
na plný úväzok 
do reštaurácie/kaviarne 
s penziónom pri BJ Kúpeľoch.
Plat 3,75 €/hod. brutto
+ variabilná zložka
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tel.: 0950 589 579

PRÁCA V NEMECKU / KOLÍN
RECYKLAČNÉ CENTRUM

UBYTOVANIE HRADENÉ FIRMOU

JEDNOTLIVCI AJ PARTIA
12 - 15 EUR/ HOD. BRUTTO /ŽIVNOSŤ/

0908 106 001
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www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a finančnú istotu, kontaktujte nás

Sprostredkovanie opatrovateľskej
práce v Rakúsku už 15 rokov

0908 868 643  |  +43 699 190 48 723
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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 MUŽOV
DO NEMECKA 
- SKLADNÍK ...........9,79 EUR
- VZV, RETRAK ...........9,79 EUR 
NÁSTUP IHNEĎ
TURNUSOVÁ PRÁCA
INFORMÁCIE NA TEL. Č.:
0948 443 426 - 0948 464 487 
0949 231 273 - renewal.adz@gmail.com 
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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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Kaviaren v BJ kúpeĽoch 
prijme

PRACOVNÚ SILU 
DO TPP 3,50€ V ČISTOM 

+ VARIABILNÝ DOPLATOK

BRIGÁDNIKA/-ČKU
NA POLOVIČNÝ ÚVÄZOK 

3€ V ČISTOM

0915 938 771 61
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0905 719 137 - 0907 727 206
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inzerujte u nás 
0905 719 137

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

regionpress.sk inzerujte u nás 
0905 719 137

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

regionpress.sk inzerujte u nás 
0905 719 137

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

regionpress.sk

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 MUŽOV
DO NEMECKA 
- SKLADNÍK ...........9,79 EUR
- VZV, RETRAK ...........9,79 EUR 
NÁSTUP IHNEĎ
TURNUSOVÁ PRÁCA
INFORMÁCIE NA TEL. Č.:
0948 443 426 - 0948 464 487 
0949 231 273 - renewal.adz@gmail.com 
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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 
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Lešenári
   a stavbári pozor!

+421 907 780 698
+421 948 672 122 

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

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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Prijmeme 

VODIČA 
SKUPINY C 

(BARDEJOV A OKOLIE)
na prácu s 12 t sólo autom.

Jazdíme SK - CZ
Víkendy voľné

0918 494 211
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HĽADÁM 

ÚČTOVNÍČKU 
na vedenie ČR 

účtovníctva
a

vedenie 
ČR miezd

0902 349 864

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

HRUBÁ MZDA: 520 EUR + ÚKOL DO VÝŠKY 300 EUR
Nemáte prax? Radi VÁS zaučíme!

PRACOVNÍK BALIČKY

61
-0

01
8

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

zasielať na e-mail: office@cimbalak.sk

PRÁCA 
PRE KAŽDÉHO v ČR
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY  

CALL CENTRUM: 

0905 552 537
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UBYTOVANIE a DOPRAVA zabezpečené VHODNÉ PRE MUŽOV,  ŽENY aj PÁRY
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MÄSIAR/ KOSTIČ
OPERÁTOR 
VÝROBY
VODIČ VZV
KONTROLÓR 
KVALITY

Príjmem 
BRIGÁDNIČKU 

na domáce práce, 
odmena 

100€ brutto, 
Domaša - Dobrá. 

0903 602 508
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Redakcia novín

Bardejovsko
0905 719 137 

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

200 ks za 14 €
0,070 € / ks

1000 ks za 33 €

0,033 € / ks

400 ks za 24 €

0,060 € / ks

Kvalitné
VIZITKY
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0918 477 323

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

zimné záhrady 

Možnosť výhry 350 €

terasy

ZĽAVY NA JÚN 35%

balkóny
splátky od 35 € splátky od 149 € splátky od 98 €
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Dovolenka s dotáciou
pre nepracujúcich dôchodcov !!
Pobyt trvá 7 dní / 6 nocí, zahŕňa
plnú penziu, 2 fakultatívne výlety
a bohatý Program !!
  Cena je 178.- EUR
   ( 1 osoba a pobyt )
Voľné termíny: 11.8 – 17.8. | 17.8 – 23.8. |
25.8 – 31.8. | 1.9 – 7.9. | 15.9 – 21.9. |
22.9 – 28.9.2019  a neskôr
Rezervácie: 0918 591 942
recepcia@oravskahoraren.sk
www.oravskahoraren.sk
Penzión *** Oravská horáreň
Oravský Podzámok, Zábava č. 396
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 www.domykupele.sk
Facebook:

Rodinné domy - Bardejovské Kúpele

 RODINNÉ DOMY
V BARDEJOVSKÝCH KÚPEĽOCH
/ VHODNÉ AJ AKO REKREÁČNY DOM /

85
-0
16
9

Donáška kvet
ov

v rámci celej SR

www.kvetyvictor.sk
0917 110 990
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Rekreačné poukazy 
meníme na Vaše zdravie

Pobyt Zdravé leto Prameň zdravia 
na Liptove

044 43 92 828 
kupele@kupele-lucky.sk www.kupele-lucky.sk

• Ubytovanie pre jednu osobu na 5 nocí
• Polpenzia
• Vstupná lekárska prehliadka
•  7x liečebná procedúra
•  5x neobmedzený vstup do vonkajších bazénov

Akciová 
cena do konca 

septembra 290 € 

za pobyt pre 1 osobu

Cena pri použití 
rekreačného 

poukazu 130,50 € 
za pobyt pre 

1 osobu
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