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0915 154 585
NON-STOPpredajné miesto:

CK Rebeka, 
PARTIZÁNSKA 45 info

www.ckrebeka.sk

Letecky do celého sveta

Budapešť 
Predvianočné trhy
termín: 14.12.2019

cena: 29,- € 
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Nový Targ / trhy / 
- Zakopané

termín: 19.10.2019
cena: 14,- € 

Krakov - 
Predvianočné trhy

cena:  25,- €

OPRAVÍMVÁŠ

POČÍTAČ

Preinštalovanie Windows

Prečistenie a opravy

Aj  u  Vás  doma

0903  539  712
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PEDIKÚRA 
- MANIKÚRA
ĽUBA HARČARIKOVÁ 

OBJEDNÁVKY
0915 857 329

DLHÝ RAD 16, BJ
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NOMITO 
AUTOŠKOLA

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

28.10.2019 

začiatok kurzu

0907 923 974

NOVOTNY ANDREJ
0907 923 874
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OPRAVA
 ELEKTRONIKY
  (LED TV, LCD TV,
  Plazma TV, PC,   
  Notebooky)
Tel.: 0902 140 131
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MONTÁŽ
STREŠNÝCH
SNEHOÝCH
ZÁBRAN
0905 480 575
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GOLDEN TAXI 
BARDEJOV

0948 948 88
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za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458
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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): 
Bardejov, Bardejovská Nová Ves, Bar-
dejovská Zábava, Dlhá Lúka, Miháľov, 
Andrejová, Bartošovce, Becherov, Belo-
veža, Brezov, Buclovany, Cigeľka, Du-
binné, Fričkovce, Gaboltov, Gerlachov, 
Hankovce, Harhaj, Hažlín, Hertník, Her-
vartov, Hrabovec, Hrabské, Chmeľová, 
Janovce, Kľušov, Kobyly, Kochanovce, 
Komárov, Koprivnica, Kružlov, Kurima, 
Kurov, Lenartov, Lopúchov, Lukavica, 
Lukov, Malcov, Marhaň, Mokroluh, 
Nižný Tvarožec, Osikov, Nižné Raslavi-
ce, Vyšné Raslavice, Richvald, Rokytov, 
Smilno, Snakov, Stebník, Stuľany, Sver-
žov, Šarišské Čierne, Šiba, Tarnov, Tro-
čany, Vaniškovce, Vyšná Voľa, Zborov, 
Zlaté, Bokša, Sitník, Stropkov, Breznica, 
Duplín, Chotča, Nižná Olšava, Tisinec, 
Svidník, Cernina, Dubová, Giraltovce, 
Hrabovčík, Kapišová, Kračúnovce, 
Kuková, Kurimka, Ladomirová, Lúčka, 
Nižný Mirošov, Nižný Orlík, Stročín, Ša-
rišský Štiavnik, Vyšný Mirošov, Vyšný 
Orlík, Železník, Želmanovce, 

bardejovsko@regionpress.sk

redakcia: Stöcklova 20 
BarDeJOV

západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
Bz 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
Ga    31.290 Galantsko+Šaliansko
Hc    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
Ma    27.450 Malacko
nr   54.930 nitriansko
nz    34.140 novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
Pn    38.810 Piešťansko+NM+MY
Sc    27.920 Senecko
Se    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
Tn   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
zM    18.990 zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
Lc   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
Or   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
zV   39.560 zvolensko+DT+KA
zH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
za    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
Ge     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
Ke    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO    42.845 Prešovsko+SB
Sn    32.750 Spišsko+LE+GL

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

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

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

DISTrIBúcIa (33.870 domácností)
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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

Klasická a športová masáž

Masáž lávovými kameňmi

Reflexná masáž chodidiel

Medová masáž

Pedikúra a manikúra

Ceragem a bankovanie

Elektro-terapia

Tejpovanie

Lash lifting

Aromaterapeutická relaxačná

masáž tváre

LYMFODRENÁŽ

0907 998 505 • 0907 441 087
Partizánska 4, 085 01 Bardejov
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Nie ničmenej, ale avšak.
Nie vychytávka, ale finta, nápad, zlepšovák.

Slovenčina naša

AKCIA trvá od 13. 10. 2019
do 20. 10. 2019 alebo 
do vypredania zásob!!!
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Bj-Vinbarg B/9, Bj-Komenského 46, Kračúnovce 53, Hertník 301,
 Malcov 134, Richvald 179, Koprivnica 133, Bartošovce 116, Gerlachov 133, 

Janovce 61, Hervartov 84, Sveržov 85, Gaboltov 85, 

0,39€

BONAQUA
0,5 L, 

GRANKO
225 g, 

1,22€0,99€

ŠTUDENTSKÁ PEČEŤ
 180g, KOKOS

0,49€

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

2,22€

PERSIL DISC
 200g, 8X25g, na pranie

3,99€

VÍNO OSTROŽOVIČ
0,75 L, 3 DRUHY,  11,5%
FURMINT, TOCCATA,
MUŠKÁT ŽLTÝ5,55€

BECHEROVKA
0,5 L, 38%

0,44€

ČOKOLÁDA NA VARENIE
 100g, FIGARO

VELVET KÁVA, 
200 g, 

3,77€

9,99€

ABSOLUT 
RUBY RED
0,7 L, 40%

PIŠKÓTY
240 g, opavia

0,99€0,66€

POMELO
GREP - BIRELL
0,5 L, 

MASÁŽE, 
AKUPRESÚRA, 
REFLEXNÁ 
TERAPIA, 
SHIATSU-JAPONSKÁ 
TERAPIA
Veterná 3719, Bardejov

0915 157 647
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SEBAOBRANA V BJ
0905 955 937
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TRÉNINGY 
KAŽDÝ 
PIATOK 17.00 HOD.
V TELOCVIČNI 
KICKBOX CENTRE

PRENÁJMEM 
2-izbový byt.

na Vinbargu
0903 638 935
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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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V ponuke viaceré 
druhy masáží, 
Uvoľňovanie krčnej 
chrbtice 
a odblokovanie 
stresov a psychických 
blokov.

DOBRÝ MASÉR-STROPKOV
V priestoroch krytej plavárne

0948 553 559

www.dobrymaser-stropkov.wbl.sk
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Na každého raz dôjde. Takto zvykli rozprá-
vať naši prarodičia. Oni ešte zažili časy, kedy 
bývalo viac generácií pod jednou strechou. 
Možno práve z tých čias pramení naša túžba 
po  vlastnom bývaní. Potreba mať vlastnú 
strechu nad hlavou vôbec nemusí súvisieť 
s vekom, ale skôr s vnútorným pocitom nie-
čo v živote dokázať, vedieť sa postarať o seba 
a o  svoju rodinu. A ako sa k nej dá dostať? 
V  podstate veľmi jednoducho. Stačí sa roz-
hodnúť.

Jedno miesto, veľa možností
Keď zistíte, že nastal čas na zmenu bývania, 
poznáme miesto, kde vám určite dobre po-
radia. Za  27 rokov svojej existencie v  ňom 
odborníci nazbierali toľko skúseností, že ich 
nevyvedie z miery akákoľvek zmena v legisla-
tíve. Poznajú životné situácie ľudí v každom 
kúte Slovenska. Tým miestom je Prvá sta-
vebná sporiteľňa.

Každý vek má svoje potreby
V PSS vám poradia bez ohľadu na to, koľko 
máte rokov. Veď v každom veku ľudia túžia 
bývať podľa svojich predstáv. Možno sa práve 
vy nájdete v niektorej z nasledujúcich skupín.

Mládež 
Ak ste ešte mladí, študujete, nemusíte utekať 
z  rodičovského hniezda hneď po  dovŕšení 
plnoletosti. Pokojne doštudujte ale už teraz 

myslite na  to, ako a kde budete bývať. Keď 
už máte akú takú predstavu, začnite si sporiť 
v PSS. Nezabudnite, že podľa najnovšej legis-
latívy vám banky požičajú na bývanie najviac 
80 % z ceny nehnuteľnosti a zvyšok si musíte 
doplniť z vlastných zdrojov. Práve preto je dô-
ležité začať so sporením čo najskôr. Vyčleňte 
si čiastku, ktorú budete vkladať na účet sta-
vebného sporenia a  uvidíte, ako vám budú 
úspory rásť. Že neveríte? PSS tým, ktorí sa 
rozhodli sporiť a  pri dohodnutom šesťroč-
nom sporení splnia stanovené podmienky, 
pridá k základnej úrokovej sadzbe z vkladov, 
percentá navyše. 

Ľudia v produktívnom veku
Vašou výhodou je, že máte svoju ekonomi-
ku vo vlastných rukách. Poberáte príjem, 
s ktorým ste sa naučili hospodáriť. Môžete 
si v PSS sporiť i využiť niektorý z ponuky jej 
výhodných úverov zo stavebného sporenia. 
Či chcete rekonštruovať, kupovať i  stavať, 
na  každý účel má PSS riešenie. Neverili 
by ste, ale úvery zo stavebného spo-
renia v  PSS sú odteraz výrazne 
dostupnejšie pre všetky príj-
mové kategórie. Na  kúpu 
je vhodný úver zabezpečený 
nehnuteľnosťou do  170  000 € 
a  na  rekonštrukciu postačí 
ten, pri ktorom nemusíte použiť 
svoju nehnuteľnosť ako zábezpe-

ku. Pre sporiaceho klienta má PSS priprave-
ných až 50 000 €. Pri ich dlhej, maximálne 
30-ročnej splatnosti, a  teraz aj mimoriadne 
nízkej úrokovej sadzbe vás nezaskočí ani výš-
ka mesačnej splátky. Ak sa vám vo vašom, 
už zabývanom, príbytku nechce nič zásadné 
meniť, oživte ho drobnou modernizá-
ciou. Využiť na to môžete úver na zariade-
nie domácnosti do výšky 7 000 € a so splat-
nosťou 8 rokov. 

Seniori
Ani by ste neverili, akú dôležitú funkciu 
v rodinných fi nanciách zohrávate. Idete prí-
kladom svojim deťom i vnúčatám. Učíte ich 
zodpovednému prístupu k peniazom a ak im 
vaše deti uzatvorili zmluvu o stavebnom spo-
rení v PSS, môžete im tiež prispieť drobnou 
čiastkou. Ste vo veku, v  ktorom si bývanie 
prispôsobíte vlastným potrebám. Ak máte 
nasporené v PSS, k dispozícii máte úvery zo 
stavebného sporenia s podmienkami, ktoré 

zvládnete aj s nižším príjmom. 
Iste, váš vek vám neumožní 

využiť maximálnu dobu 
splatnosti úveru, až 
30 rokov, no vďaka 
sporeniu získate me-
dziúver či stavebný 
úver s  mimoriad-
ne výhodnou úro-
kovou sadzbou.

Túžiť po vlastnom bývaní nie je nič nezvyčajné. Prešli alebo 
prechádzame si tým všetci. Presný model, kedy by sa mal človek 
osamostatniť, zrejme neexistuje. 

BÝVANIE JE JEDNA 
ZO ZÁKLADNÝCH POTRIEB
CLOVEKA

Neverili 
spo-

ne 
-

zvládnete a
Iste, vá

využ
spla
30
sp
d
ú
n
ko

PSS VÁM VYJDE V ÚSTRETY!Neváhajte sa informovať a zavolajte na telefónne číslo 
02/58 55 58 55 alebo kontak-

tujte niektorého z  obchod-ných zástupcov zo zoznamu na www.pss.sk. 

ˇ
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-20% NA VŠETKO
AKCIA JESEŇ 2019

POLYKARBONÁTOVÉ A TRAPÉZOVÉ DOSKY - 
PRÍSLUŠENSTVO - PLEXISKLO

Prineste tento kupón na adresu:

a nakúpte u nás za akciovú cenu -20%.
Akcia platí aj pri objednávke e-mailom
kosice@zenitsk.sk, s heslom: jesen20.

https://eshop.zenitsk.sk - 055 6254 006

Rampová 4, 040 01 Košice
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PEKNÁ STRECHA
nátery striech

nátery kostolov
oprava a výmena 

striech
lacno a kvalitne

tel.: 0908 842 631

VÝKOPOVÉ 
a ZEMNÉ PRÁCE

autodoprava do 3,5 t0948 182 171
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MOŽNOSŤ aj PRENÁJMU
PÁSOVÉ RÝPADLO JCB 8018CTS
PRÍVESNÝ VOZÍK BRZDENÝ / SKLÁPAČ

STAVEBNÉ PRÁCE
od A po Z

REKONŠTRUKCIE BYTOV A DOMOV. 
ZATEPĽOVANIE  RODINNÝCH DOMOV.

0903 638 875
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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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Nie vezmi 
na to jed, ale spoľahni sa.

Slovenčina naša

Odborná 
montáž

Stavebné 
puzdra

Vinylové
podlahy

Drevené 
podlahy

Rámové 
dvere

Hliníkové 
okná a dvere

Okná a dvere 
SALAMANDER

Exteriérové 
žalúzie
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 STROPKOV 
SVIDNIK A 

OKOLIE

Stavebné úpravy v byte majú z pohľa-
du stavebného zákona rôzne formy. 
A naozaj nejde iba o starú skúsenosť, 
že panel je v nedeľu ráno o šiestej naj-
vhodnejší na vŕtanie.

Poznáme u udržiavacie práce, pri 
ktorých nie je potrebné ani ohlásenie 
stavebnému úradu – predovšetkým 
opravy a výmeny nepodstatných sta-
vebných konštrukcií, najmä vnútorných 
priečok, omietok, obkladov stien, podláh 
a dlažby, komínov, okien a dverí, údržba 
a opravy technického, energetického ale-
bo technologického vybavenia stavby, 
ako aj maliarske a natieračské práce.

Medzi stavebné úpravy, ktoré pod-
liehajú ohláseniu stavebnému úradu  
patria stavebné úpravy pozostávajúce 
napríklad z búracích prác na deliacich 
priečkach alebo z výstavby nových prie-
čok, pri ktorých sa musia splniť tri pod-
mienky: nesmú zasahovať do nosnej kon-
štrukcie stavby, nesmú podstatne meniť 
vzhľad stavby a nesmú meniť účel býva-
nia. Ak len jedna z nich nie je splnená, je 
potrebné stavebné povolenie.

Do tretice sa stretávame so staveb-
nými úpravami, na ktoré je potrebné 
povolenie stavebného úradu – sú to 
najmä búracie práce, pri ktorých vlastní-

ci bytov majú záujem zväčšiť priestorové 
usporiadanie bytu tým, že odstránia 
nosnú stenu alebo jej časť a spoja dve 
miestnosti do jednej. Treba podať žiadosť 
o stavebné povolenie. 

Každý vlastník bytu sa musí riadiť zá-
konom o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov. V zmysle tohto zákona musí 
na stretnutí spoločenstva vlastníkov by-
tov získať k plánovaných úpravám súhlas 
väčšiny vlastníkov v dome (pričom jeden 
hlas sa počíta za jeden byt). Zo schôdze 
musí byť spísaná zápisnica o hlasovaní. 
Ak mu spoluvlastníci nepovolia odstrá-
niť nejakú nosnú stenu, žiadať stavebný 
úrad o povolenie je zbytočné, lebo bez 
ich súhlasu stavebné povolenie nedosta-
ne. Dôležité je stanovisko statika, ktorý 
posúdi, či stavebné úpravy (vybúranie 
nosnej steny medzi miestnosťami alebo 
jej častí) sú možné, či neohrozia statiku 
domu, prípadne život a zdravie ľudí v 
bytovom dome. Statik spracuje statický 
posudok. Potom sa uskutoční stavebné 
konanie, ktorého účastníkmi sú všetci 
vlastníci bytov v dome. V tomto konaní 
majú podľa stavebného zákona možnosť 
a právo podávať námietky, ktoré staveb-
ný úrad posúdi, a ak sú opodstatnené, 
stavebné povolenie nevydá.

Začíname s rekonštrukciou bytu II

» red

Bardejovsko-Svidnícko 
- Stropkovsko
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Obdobie rekordne nízkych úro-
kov nás stále motivuje, aby sme si 
požičiavali na bývanie. Podľa úda-
jov Národnej banky Slovenska sa 
za posledných 12 mesiacov zvýšil 
objem úverov na bývanie o viac ako 
2,5 miliardy eur, čo predstavuje rast 
o takmer 10% v priebehu jediného 
roka. 

Objem úverov na domácnosti do-
siahol na konci augusta 29,35 miliar-
dy eur, čo znamená, že na každého 
pracujúceho človeka na Slovensku 
vychádza zaťaženie úverom na býva-
nie vo výške 11.419 eur.

Od začiatku júla sú v platnosti 
prísnejšie pravidlá pre poskytova-
nie úverov na bývanie a obmedzenie 
počtu výnimiek, ktoré z týchto pravi-
diel banky mohli dať. Tie iniciovala 
Národná banka Slovenska, ktorá má 
obavy z toho, že sa niektoré domác-
nosti až príliš zadlžujú. Po prvých 
dvoch mesiacoch sa zdá, že tempo 
rastu objemu úverov sa trochu zmier-
nilo. Kým minulý rok sa za dva letné 
mesiace zvýšil objem úverov o 560 
mil. eur, tento rok to bol rast „len“ o 
495 miliónov. Na dlhodobejšie hod-
notenie sú však dva letné mesiace 
príliš málo.

Čo sa nezmenilo sú nízke úroky. 
Aktuálne sa priemerná úrokové sa-

dzby z nových úverov na bývanie po-
hybujú na historicky najnižšej úrovni 
okolo 1,35 % a tak ich väčšina ľudí 
nepociťuje ako záťaž. Hlad po lep-
šom a bývaní sa tak prejavuje najmä 
v cenách nehnuteľností, ktoré rastú 

výrazne rýchlejšie ako úroky. Pod-
ľa údajov Štatistického úradu SR sa 
ceny nových nehnuteľností zvýšili za 
posledný rok o 5% a pri existujúcich 
nehnuteľnostiach ich rast dosiahol 
dokonca 10,3%. V porovnaní s rokom 
2010 sa ceny existujúcich nehnuteľ-
ností zvýšili až o 42,4%. Pri nových 

nehnuteľnostiach sú ceny o 21,8 % 
vyššie ako boli v roku 2010, keď ich 
štatistici začali podrobne sledovať.

Práve rast cien nehnuteľností je jav, 
ktorý u mnohých vyvoláva obavy. 
Kým odborníci diskutujú, či už je trh 

prehriaty a súčasná úroveň cien do-
mov a bytov už predstavuje bublinu, 
ktorá môže spľasnúť, predovšetkým 
pre mladých ľudí je tento vývoj riziko-
vý a otvára otázku kedy si budú môcť 
byt dovoliť. Banky totiž môžu poskyt-
núť úver na maximálne 80% hodnoty 
nehnuteľnosti, pričom majú aj ďalšie 

podmienky, ktoré musia skúmať: Ob-
jem všetkých úverov klienta nemôže 
presiahnuť 8-násobok jeho čistého 
príjmu a skúmajú aj všetky jeho po-
vinné platby a splátky, aby sa uisti-
li, že na každého člena domácnosti 
zostane viac ako životné minimum 
plus 20% rezerva. Kombinácia na-
sporených peňazí a úveru je tak nie-
len rozumnou, ale pre väčšinu ľudí aj 
jedinou možnou variantou ako sa k 
vlastnej nehnuteľnosti dostať. „Dnes 
žijeme v dobe, kedy si málokto môže 
dovoliť vyriešiť svoje bývanie inak, 
ako hypotekárnym úverom. Preto čím 
skôr človek začne sporiť,  tým lepšie 
pre neho,“ zhodnotil odborník na fi-
nancie Tomáš Podhorný z Partners 
Group.

Ideálny začiatok pre sporenie na 
bývanie je už počas štúdia. Ak to nie 
je možné, tak platí že čím skôr tým 
lepšie. Optimálne je začať si odkladať 
už z prvej výplaty. Vo všeobecnosti 
však platí pravidlo „lepšie neskôr 
ako nikdy.“ Ak niekto býva 5 rokov v 
podnájme a platí 300 eur mesačne, 
minie 18 000 eur bez toho, aby bol 
vlastníkom nehnuteľnosti. A to je pri 
nízkych úrokoch a rastúcich cenách 
nehnuteľností tá najmenej výhodná 
alternatíva.

» dd

Nízke úroky stále motivujú požičiavať si

32
-0

13
9 

0 % ÚROK 
ROČNE
NA PÔŽIČKY 

AŽ DO 2 000 EUR

Raiffeisen banka: Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiffeisen banka

Parádna pôžička vás nezaťaží

Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk

Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.

Viac informácií o podmienkach akcie a jej trvaní získate
v pobočke alebo na www.paradnapozicka.sk.

B1925701010_rb_pozicka_inzercia_207x137_0919.indd   1 19.9.19   10:01
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» Predám VW-golf va-
riant, 1.6TDi, 5MP, r.v.2010, 
191000km, čierna perleť, 
cena 5600eur, 0907970154

» Kúpim Babettu,alebo 
starú Jawetu v akomkoľvek 
stave. 0905450533
» Kúpim motocykel: 
JAWA,CZ-125,175,250,350, 
skúter- M A NE T,mTAT R A-
N,STADION,PIONIER, prí-
vesný vozík PÁV 40-41,aj 
nepojazdné-nekomplet-
né+ ND., volať,alebo sms 
0905450533
» Predám zimné pneuma-
tiky na diskoch, 5-dierové 
č.14. Najazdených 250km. 
Cena dohodou. Tel. 054 474 
8303, 0918 133 920

» Predám stavebný poze-
mok v obci Osikov. Info na 
0908879958 

» Kúpim orech drevo. 
0949302828
°Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682
» Predám suché kvalitné 
drevo pre stolára: borovi-
cové foršne 5m dlhé 2m3, 
jedlové dosky orezaná 5m 
dhé 4m3, dubové foršne 
5m dlhé 4m3. Te. 0908 460 
040

» Darujem 5 mesačnú fen-
ku nem. špica 0948409159 
Malcov
» Predám nové zemiaky So-
raya 1 kg /0,60€, krmné ze-
miaky 0,15€  0908 307 787
» Predám malé prasiatka, 
vykastrované, odčervené, 
domáci chov.  Tel. 0905 805 
977 

» Kúpim hodinky OMEGA, 
bodáky, nem.helmy, staré 
vojenské pracky, strieborné 
a zlaté mince. 0907166358
» Zháňam 2x BATERKU do 
invalidného vozika zn. KA-
RELMA, rozmer baterky: 
21x13,7 x 23cm, Typ baterky: 
LEAFTRON - LTL, IZ-55( 12V 
55SAH). Andrej Tomondy - 
Tel.: 054 476 72 02 

» Pomôžem s matematikou 
0905717749

ZÁHRADA A ZVERINEC Najčítanejšie regionálne noviny
6

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

02 AUTO-MOTO / iné 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

03 BYTY / predaj 

Tel.: 0911 925 657
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Tel./fax predajňa: 054/ 472 60 57 mail: predajbj@anavek.sk
Štefánikova ul. 3348, Bardejov, výjazd na Starú Ľubovňu

PREPRAVA NA LETISKÁ

Tel.: 0911 925 657
85
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+421 903 385 843 - www.pali-transport.sk
KRAKOW - VIEDEŇ - RZESZÓW - KATOWICE - BUDAPEŠŤ - BRATISLAVA

Občianska
riadková
inzercia

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   
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podpory
 zverejnené 
na stránke 

www.

.sk
zelenadomacnostiam
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0948 428 208    -  054/ 472 28 80   

ŠTRK - ZEMINA  
MAKADAM
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FRÉZOVANIE a 
VLOŽKOVANIE

KOMÍNOV
99

-0
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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
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KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE

DOMOV, BYTOV 

0911 123 453

STAVBY NA KĽÚČ
Už od 800€/m2

ÚŽITKOVEJ PLOCHY DOMU

WWW.VASASTAVBA.SK

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 9
v zelených novinách BSS.

GOOGLEFACEBOOKREKLAMA

0905 719 137
geci@regionpress.sk

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0907 727 206
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HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?
SKÚSTE TO
CELOSLOVENSKOU
INZERCIOU
v našich
novinách

geci@regionpress.sk
lazurova@regionpress.sk

KRBOVÉ KACHLE 
A SPORÁKY 

THORMA FIĽAKOVO

DUKLIANSKA 15, BARDEJOV, 054 472 64 80, 0911 343 230
EMAIL: unikovbq@mail.t-com.sk

Tenkostenné oceľové dymovody 0,5 mm 
Hrubostenné oceľové dymovody 1,5 a 2,0 mm

Krbové náradie - Komínové dvierka
Komínové striešky - Sporákové kovania

Liatinové platne a rošty - Komínové drôty a kartáče
Tmely na komíny, podpaľovače a čističe komínov

Tesniace šnúry a vymazávacie zmesi
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STROJOVÉ OMIETKY
STROJOVÉ MAĽOVANIE
cena dohodou
Tel.: 0951 262 644
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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

ZÁHRADNÉ CENTRUM "Mičurin" Bardejov

Po-Pia 8,15-17,00  So 8,15-12,00 mob.: 0904/563755, mail: zahrady@gmail.com

• Čučoriedky veľkoplodé 12 sort, novinky
• Stálerodiace jahody 6 sort aj s plodmi
• Rakytniky, jarabiny, kiwi, maliny, dula, 
    oskoruša, gaštan... 
• IHLIČNANY nízke, plazivé aj na živé 
    plo už od 3,99 EUR /ks
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NOVÁ BETONÁREŇ 
v Bardejove ( RAMBET s.r.o. )

VÝROBA A PREDAJ 
VŠETKÝCH DRUHOV 
BETÓNOVEJ ZMESI.
Rozvoz domiešavačmi a betón  pumpou do 25m

PRIEMYSELNÁ 3811/34 BJ, 
Email: rambetsro@gmail.com

Tel.: 0905 560 879
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Keď vláde Ivety Radičovej zostávali 
posledné mesiace, opozičný poslanec 
Robert Fico ju vyzval, aby sa už do 
ničoho nepúšťala. “Svietiť a kúriť” – 
odkazoval jej vláde škodoradostne. 
Dnes sa mu to vracia ako bumerang.

Vláda Roberta Fica (formálne 
na čele s Petrom Pellegrinim) sa roz-
padáva od samého začiatku. Najprv 
stratila niekoľko poslancov Siete, 
potom roztrhal koaličnú zmluvu An-
drej Danko, Béla Bugár potom vytla-
čil Fica s Kaliňákom z vlády a teraz 
na konci sa rozpadáva aj poslanecký 
klub Mostu-Híd. 

Do toho sa z Kočnerovho mobilu 
dozvedáme, že tieto politické tančeky 
sú len úplným vrcholom ľadovca. Pod 
oným vrcholom sa odohráva špinavá 
podstata tejto politickej garnitúry. 

Kupujú sa rozsudky priamo na mi-
nisterstve spravodlivosti, korumpujú 
sa sudcovia, prokurátori a policajti, 
zbierajú sa kompromitujúce materi-
ály a objednávajú sa vraždy nepo-
hodlných novinárov, prokurátorov, 
advokátov...

Akoby toho nebolo málo, vláda 
nedokáže zorganizovať ani jeden je-
diný tender, ktorý by nesprevádzali 
pochybnosti o cene alebo o tom, že 
súťaž je šitá pre jediného uchádza-
ča. Svedčí o tom aj návrh rušenia 
rodných čísel, ktoré nás má stáť 250 
miliónov eur, alebo aj zbabraný ten-
der na kamery pre policajtov za 100 
miliónov eur. Oba tieto biznisy boli 
nateraz stopnuté, no stále existuje ri-
ziko, že do konca volebného obdobia 
ich vláda schváli.

Toho hnusu je už toľko, že na to 
nestačia ani Ficove slová z roku 2012. 
Táto koalícia by už ne-
mala ani len svietiť 
a kúriť, lebo by hro-
zilo, že to bude buď 
predražené, alebo sa 
rozkradnú ešte aj lam-
py a radiátory, ktoré 
na to svietenie 
a kúrenie po-
trebujú.

Svietiť a kúriť
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» Gábor Grendel
 tieňový minister vnútra za OĽANO

CHCETE PRERÁBAŤ BYT, 
BYTOVÉ JADRO ČI DOM?
Sme firma, ktorá sa tým zaoberá už 15 rok. Máme obrovské 
množstvo spokojných  zákazníkov !!!

Fotogaléria a informácie a cenník na  www.firmamauer.sk

Poradíme pri výbere materiálov ako obklad, dvere, podlahy, 
rozloženie elektroinštalácie, linky či nábytkov.

KALKULÁCIA JE U NÁS ZDARMA.

POSTARÁME SA O VŠETKO !!!

0905 187 542

85
_0
68
9

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

STROJOVÉ KOPANIE 
STUDNÍ do 13 m
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-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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Dominik Majda – DM  Elmont
• elektroinštalácie
• bleskozvody
• nn prípojky
• elektrické kúrenia
• slaboprúdové
• rozvody
• stavebné práce
• inteligentné inštalácie

ELEKTRICKÉ NÁRADIE
• sekacie a vŕtacie kladivá 3,1 kg až 6,8 kg
• drážkovacia fréza
• priemyselné vysávače VC20, VC40
• brúska na sadrokartón D225
• uhlové brúsky D125, D230
• vibračná brúska
• iné

AKU NÁRADIE
• sekacie a vŕtacie kladivá
• uhlová brúska
• skrutkovač, uťahovák
• priamočiara píla
• okružná píla
• laserové merače m a j d a . d o m i n i k @ g m a i l . c o m

0907 374 948

PRENÁJOM EL. RUČNÉHO NÁRADIA
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17. novembra to bude 30 rokov, čo sa začal rúcať komunistický režim. Česká a slovenská časť histórie je relatívne 
dobre zmapovaná, menej je už však známe o tom, čo umožnilo revolúcii vo svete prebehnúť relatívne bezbolestne?  

Gorbačov nechtiac spustil demokratickú revolúciu

Táto úvaha sa nemôže nezačať inak ako osobou 
Michaila Gorbačova. Komplikovaného človeka, 
ktorý síce vytvoril podmienky pre demokratické 
revolúcie v Európe, ale aj to neskôr oľutoval, keď sa 
mu udalosti v samotnom Sovietskom zväze vymkli 
spod kontroly. Jeho úmyslom nebolo dať slobodu 
národom strednej Európy, tobôž nie iným repub-
likám ZSSR.
 
■   Gorbačovov „omyl“

Keď v r. 1986 oznámil perestrojku (reformu), mal 
oveľa skromnejší cieľ: posilniť sovietsky komu-
nizmus ozdravením ekonomiky. Gorbačov nebol 
osloboditeľ ani demokrat, bol to inteligentný komu-
nistický funkcionár, ktorý pochopil, že bez ožive-
nia hospodárskeho života ZSSR pod jeho vedením 
zbankrotuje. A rozhodol sa s tým niečo urobiť. 

■   Niečo sa muselo stať
Sovietsky zväz ťahala nadol kombinácia nízkych 

cien ropy a plynu, vysokých výdavkov na zbrojenie 
a nekompetentný manažment. Krátko po príchode 
do funkcie sa Michail Gorbačov na Islande stretol 
s americkým prezidentom Ronaldom Reaganom 
a pripravili spolu niekoľko nových dohôd o ob-
medzení jadrových arzenálov. Tým de facto zastavi-
li preteky v  zbrojení – a zároveň aj astronomické 
sovietske výdavky na obranu. Popritom Gorbačov 
spustil hospodársku reformu. Pripustil súkromné 
vlastníctvo (v r. 1988) a otvoril diskusiu o iných eko-

nomických modeloch ako centrálne plánovanie. 
To bolo pôvodným cieľom slávnej glasnosti – nie 
ukončiť komunizmus, ale vniesť nový prístup do 
manažovanie sovietskej ekonomiky.

■   Nečakaný dôsledok
Gorbačov podcenil, koľko frustrácie a hnevu 

sa pod pokrievkou komunizmu za tých nie-
koľko dekád nazbieralo, nielen v  Sovietskom 
zväze, ale aj v „bratských“ socialistických kra-
jinách. Gorbačovove kroky poňala verejnosť za 
hranicami ZSSR ako právo spochybniť celý komu-
nistický režim. Veď keď už padli tabu plánovanej 
ekonomiky a  večného zápasu s  kapitalistickými 
nepriateľmi, prečo nie otvoriť aj iné otázky, ako sa-
motný monopol komunistickej strany a ideológie? 
Márne namietali miestni pohlavári ako Miloš Jakeš 
či Erich Honecker, že Gorbačov to tak nemyslel.

■   Začali to Poliaci
Proti komunizmu sa postavili najskôr Poliaci, 

potom obyčajní východní Nemci (masovým útekom 
na Západ v lete r. 1989) a neskôr maďarská vláda 
(ktorá nemeckým utečencom otvorila hranice do 
Rakúska). Keď sme sa neskôr pridali my – a potom 
v decembri Rumuni – už bolo neskoro brzdiť. Keď 
sa začal rúcať samotný Sovietsky zväz, Gorbačov 
ešte vyslal tanky do pobaltských krajín. Ale ani ich 
nezávislosti už nevedel zabrániť a  neskôr ho vo-
jenský puč v Moskve odstránil od moci.

■   Poučenie pre Slovensko
Dnes už sa to zdá byť dávna história. Ale niečo 

z nej platí pre Slovensko dodnes: Aj menšie krajiny 
si vedia písať vlastnú históriu; nie sú len bábkami 
v rukách tých väčších. Gorbačov nikdy neplánoval 
dať Československu slobodu, či Slovensku nezávis-
losť. Viac-menej nechtiac vytvoril podmienky pre 
zmenu a  ľudia u  nás a  inde, ktorí pochopili, aká 
príležitosť sa naskytla, ju využili na sto percent. 
Chcelo to len odvahu a  imagináciu, a  to sú dve 
vlastnosti, ktoré by mali ctiť našu diplomaciu aj do 
budúcnosti.  

Glasnosť
Glasnosť podľa Michaila Gorbačova neznamenala 
potrebu ukončiť komunizmus, ale vniesť nový príst-
up do manažovanie sovietskej ekonomiky. Ak ju 
nemajú držať nad vodou ceny ropy, usúdil sovietsky 
líder, tak to bude musieť urobiť talent novej generá-
cie manažérov. 

O autorovi
Tomáš Valášek je riaditeľom eu-
rópskych operácií Carnegie nadácie 
pre medzinárodný mier a  bývalým 
veľvyslancom Slovenskej 
republiky pri NATO.

Tomáš Valášek

rokov SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii 1NOVEMBER  89 
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MAXIMÁLNY VÝKON
S MINIMÁLNYM 
ÚSILÍM

HUSQVARNA 535i XP®

Ľahká výkonná akumulátorová píla s vysokou 
rýchlosťou reťaze a vynikajúcou ergonómiou.

 ■ Hmotnosť bez reznej časti a akumulátora 2,6 kg, 
rýchlosť reťaze 20 m/s, dĺžka lišty 14" / 35 cm.

Akciová cena: 395 €
Bežná cena: 419 €

(Cena bez akumulátora a nabíjačky.)

HUSQVARNA AUTOMOWER® 315X
Robotická kosačka s kompletnou ponukou funkcií 
určená pre stredne veľké trávniky. Inteligentná 
technológia automaticky prispôsobí každodenný 
čas kosenia rýchlosti rastu trávy.

 ■ Plocha: 1600 m² +/– 20 %
 ■ Sklon: až 40 %

Akciová cena: 2 255 €
Bežná cena: 2 399 €

HUSQVARNA 550 XP® Mark II
Výkonná reťazová píla s objemom 50 ccm, s jednoduchým ovládaním, špičkovým výkonom a vysokou kapacitou 
rezania je určená ako pre stínanie, odvetvovanie a prerezávanie menších a stredne urastených stromov, tak pre ná-
ročné úlohy pri starostlivosti o stromy. 

 ■ Výkon 3,0 kW, dĺžka lišty 15" / 38 cm, hmotnosť bez lišty a reťaze 5,3 kg.

Akciová cena: 669 €
Bežná cena: 735 €

HUSQVARNA RIDER 216T AWD
Rider s pohonom všetkých kolies a dvojvalcovým 
motorom s vysokým točivým momentom, s ktorým 
dosiahnete skvelé výsledky i v náročnejšom teréne. 
Kĺbové riadenie, funkcia Turn Key, LED svetlomety.

 ■ Motor Briggs & Stratton Intek, výkon 9,7 kW @ 
3100 ot./min., šírka kosenia 94 alebo 103 cm, 
hmotnosť 226 kg. 

Akciová cena: 4 865 €
Bežná cena: 5 169 €

(Cena bez kosiaceho ústrojenstva.)

Navštívte našu predajňu:

Ceny sú iba odporúčané vrátane DPH. Akcia platí do 13. 11. 2019. Zodpovednosť za tlačové chyby je vylúčená. Spoločnosť Husqvarna neustále  vykonáva vývoj výrobkov, 
a preto si vyhradzuje právo zmeniť dizajn, špecifi kácie a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna je registrovaná ochranná známka.
Copyright © 2019 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.

FÚKAČ HUSQVARNA 525iB
Tento ľahký, výkonný fúkač je dobre vyvážený 
a prispieva k vysokému komfortu počas dlhej 
práce.

 ■ Hmotnosť (bez akumulátora): 2,4 kg, fúkací výkon 
(rýchlosť vzduchu): 48 m/s

Akciová cena: 389 €
Bežná cena: 415 €

(Cena bez akumulátora a nabíjačky.)

ZÁRUKA 2 ROKY pre profesionálnych zákazníkov. 
Platí pre píly 572 XP®, 572 XP®G, 565, 550 XP® Mark II, 
550 XP®G Mark II a 545 Mark II.

JESENNÁ 
AKCIA

MAXIMÁLNY VÝKON
S MINIMÁLNYM
ÚSILÍM

HUSQVARNAHUSQVARNA 535i XP535i XP®

Ľahká výkonná akumulátorová píla s vysokou 
rýchlosťou reťaze a vynikajúcou ergonómiou.
■ Hmotnosť bez reznej časti a akumulátora 2,6 kg,

rýchlosť reťaze 20 m/s, dĺžka lišty 14" / 35 cm.

Akciová cena: 395 €
Bežná cena: 419 €

(Cena bez akumulátora a nabíjačky.)

HUSQVARNA AUTOMOWER® 315X
Robotická kosačka s kompletnou ponukou funkcií 
určená pre stredne veľké trávniky. Inteligentná
technológia automaticky prispôsobí každodenný 
čas kosenia rýchlosti rastu trávy.
■ Plocha: 1600 m² +/– 20 %
■ Sklon: až 40 %

Akciová cena: 2 255 €
Bežná cena: 2 399 €

HUSQVARNA 550 XP® Mark II
Výkonná reťazová píla s objemom 50 ccm, s jednoduchým ovládaním, špičkovým výkonom a vysokou kapacitou á íl bj 50 s jednoduchým ovládaním špičkovým výkonom a vysokou kapacitou
rezania je určená ako pre stínanie, odvetvovanie a prerezávanie menších a stredne urastených stromov, tak pre ná-
ročné úlohy pri starostlivosti o stromy. 
■ Výkon 3,0 kW, dĺžka lišty 15" / 38 cm, hmotnosť bez lišty a reťaze 5,3 kg.

Akciová cena: 669 €
Bežná cena: 735 €

HUSQVARNA RIDER 216T AWD
Rider s pohonom všetkých kolies a dvojvalcovým
motorom s vysokým točivým momentom, s ktorým 
dosiahnete skvelé výsledky i v náročnejšom teréne.
Kĺbové riadenie, funkcia Turn Key, LED svetlomety.
■ Motor Briggs & Stratton Intek, výkon 9,7 kW @

3100 ot./min., šírka kosenia 94 alebo 103 cm, 
hmotnosť 226 kg. 

Akciová cena: 4 865 €
Bežná cena: 5 169 €

(Cena bez kosiaceho ústrojenstva.)

Navštívte našu predajňu:

Ceny sú iba odporúčané vrátane DPH. Akcia platí do 13. 11. 2019. Zodpovednosť za tlačové chyby je vylúčená. Spoločnosť Husqvarna neustále  vykonáva vývoj výrobkov,
a preto si vyhradzuje právo zmeniť dizajn, špecifi kácie a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna je registrovaná ochranná známka.
Copyright © 2019 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.

FÚKAČ HUSQVARNA 525iB
Tento ľahký, výkonný fúkač je dobre vyvážený
a prispieva k vysokému komfortu počas dlhej
práce.
■ Hmotnosť (bez akumulátora): 2,4 kg, fúkací výkon 

(rýchlosť vzduchu): 48 m/s

Akciová cena: 389 €
Bežná cena: 415 €

(Cena bez akumulátora a nabíjačky.)

ZÁRUKA 2 ROKY pre profesionálnych zákazníkov.
Platí pre píly 572 XP®, 572 XP®G, 565, 550 XP® Mark II,
550 XP®G Mark II a 545 Mark II.

JESENNÁ
AKCIA

tel./fax: 054/ 488 16 68, mobil.: 0905 568 263, 0907 046 976

, 
Duklianska 1, 085 01 Bardejov, 
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Nie neskutočne skvelé, 
ale úžasné, ohromujúce, vynikajúce.

Slovenčina našaNie šiť pre zákazníka (napríklad 
vykurovací systém), ale navrhnúť, projektovať.

Slovenčina naša

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

0917 969 466

aj
 u
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85
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Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera BJ medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP BJ12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš 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.
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Branislav Gröhling pracuje ako poradca pre 
školstvo na Bratislavskom samosprávnom kraji. 
Tam ukazuje, že školstvo sa dá reformovať aj zdo-
la, bez podpory parlamentu či ministerstva.

Gröhling pracuje pre Bratislavský kraj už dva 
roky. Odvtedy začal v krajskom školstve prinášať 
nové riešenia. Kraj už druhý rok učiteľom prepláca 
krúžky a aktivity po vyučovaní, začínajúcim uči-
teľom navyšuje plat o 100 eur, končiacim zvyšuje 
odchodné a všetkým učiteľom umožňuje bezplat-
ne študovať cudzí jazyk.

„Motivovaný učiteľ je spokojný učiteľ. Preto uči-
teľom preplácame aj krúžky, za ktoré doteraz ne-
boli platení. Ide na to cez 100 000 eur mesačne,“ 
hovorí Gröhling.

Okrem toho na školách v kraji zavádzajú moder-
né odbory či podporujú využívanie fondov a pro-
jektov, vďaka ktorým si učitelia aj študenti môžu 
vycestovať do zahraničia a spoznať tam školstvo. 
Za dva roky záujem o školy, ktoré zriaďuje Brati-
slavský kraj, narástol až o 25 %.

„S reformou školstva netreba čakať na minis-
terstvo. Na župe nechceme školy iba udržiavať pri 
živote. Chceme školstvo zlepšovať 
pre žiakov aj učiteľov,“ hovorí 
Branislav Gröhling, ktorý je zá-
roveň poslancom NR SR za SaS 
a tímlíder pre školstvo.  

Gröhling: Reforma školstva? 
Už teraz ju robíme

Branislav Gröhling
poslanec NRSR

Školstvo

Politické strany sa predháňajú v darčekoch voli-
čom a zároveň zamlčujú, že tieto darčeky zaplatíte 
sami cez vyššie dane a dlhy. SaS AKO JEDINÁ ZÁ-
SADNE ODMIETA VYŠŠIE DANE A AKÉKOĽVEK 
NOVÉ DANE. Zároveň vravíme - menej regulácie, 
menej byrokracie.

Máme ľudí s riešeniami pre všetky dôležité ob-
lasti. Lucia Ďuriš Nicholsonová, Braňo Gröhling, 
Alojz Baránik, Eugen Jurzyca, Martin Klus, Jana Ci-
gániková, Karol Galek, Anna Zemanová, či Jarmila 
Halgašová. 

A pribudli ďalší – Monika Filipová z ministerstva 
vnútra, ktorá bude mať na starosti zoštíhlenie štát-
nej byrokracie, bývalý elitný vyšetrovateľ NAKA 
Pavol Milan, Zuzana Šubová, ktorá sa postavila 
rozkrádaniu eurofondov. Ján Krošlák sa venuje 
mladým športovým talentom a Jozef Drahovský je 
špičkový dopravný analytik. Ich vzácne skúsenosti 
pribudnú do už teraz skvelého programu SaS.   

Možno ste zachytili, že v SaS sme si prešli men-
šou vnútrostraníckou búrkou a som rád, že je už na 
nami. V živote je to tak, že ľudia prichádzajú aj od-
chádzajú. Samozrejme, mrzí ma to, ale urobil som 
všetko. Ako sa hovorí, „větru dešti 
neporučíš“. Interné záležitosti ne-
riešim na verejnosti. 

Ako prvá strana sme schváli-
li kandidátku a sme pripravení 
spraviť Slovensko lepším. 

Chceme meniť Slovensko, s nami 
viete, na čom ste

Richard Sulík
predseda SaS

Zdravý rozum je 
najlepší recept

F. P.
STAVEBNINY

VŠETKO POD JEDNOU 
STRECHOU 

NAJŠIRŠIA PONUKA 
STAVEBNÉHO MATERIÁLU
             W W W . T O P S T A V E B N I N Y . S K

DUKLIANSKA 12, BARDEJOV

MOBIL: 0903 902 251
MAJITEĽ: 0902 239 195
Mail: stavebninyfp@gmail.com

www.balsyn.sk   22 rokov na trhu
tel: 054/472 24 47, email: info@balsyn.sk 

facebook.com/balsyn.sk
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INTERIÉROVÉ DVERE
KOMODY - KUCHYNE - NOČNÉ STOLÍKY 
POSTELE - LAMELOVÉ  ROŠTY - MATRACE  
PERINY - VSTAVANÉ SKRINE  - STOLIČKY  A INÉ

Komplet dvere so zárubňou + kľučka cena od 139,- EUR

- 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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Nie na vyšší level, ale vyššia 
úroveň, vyšší stupeň.

Nie riešiť dieťa, riešiť manžela, ale 
zaoberať sa dieťaťom, manželom.

Slovenčina naša

AUTOSKLO KOBYLY

e-mail: autosklopala@gmail.com
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BEZHOTOVOSTNÁ VÝMENA 
A OPRAVA AUTOSKIEL CEZ     
ZAZMLUVNENÉ POISŤOVNE

NOVINKA
 Tel. č.: 0908 250 829

CERTIFIKOVANÉ AUTOFÓLIE 

LEŠTENIE SVETLOMETOV PRED PO

VŠETKO PRE 
VAŠU 

ZÁHRADU
nájdete nás 
pri OD Lidl 
v Bardejove
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Ponuka platí od 1. 10. do 31. 10. 2019. Ponuka je iba informatívna a nie je záväznou ponukou na uzavretie kúpnej zmluvy. Zmluvná záruka Renault 5 rokov/100 000 km (podľa 
toho, čo nastane skôr) sa riadi konkrétnymi záručnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Nový Renault CLIO: spotreba 3,6 – 5,2 (l/100 km), 
emisie CO2 94 – 118 (g/km). Uvedené spotreby paliva a emisie CO2 sú zmerané metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov vyžadovaných na homologáciu 
vozidla. Vyobrazenie vozidla je iba ilustratívne.

Renault doporučujeRenault odporúča

Full LED svetlomety
Revolučný interiér
5 rokov záruka Renault

Od

9 850 €

ALD MOBIL s.r.o., Štefánikova 3803, Bardejov
Tel.: 0901 712 237,  054/474 23 55, email: predaj.bardejov@aldmobil.sk
www.aldmobil.sk
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Nie vezmi 
na to jed, ale spoľahni sa.

Slovenčina naša Nie ničmenej, ale avšak.
Nie vychytávka, ale finta, nápad, zlepšovák.

Slovenčina naša
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100 KUSOV
IHNEĎ K ODBERU 0%  LÍZING

JUMPY FURGON
M BlueHDi 120 CLUB

17 000 € BEZ DPH

JUMPER FURGON
35+ L4H2 BlueHDi 160

18 500 € BEZ DPH
   Akcia platí od 1. 10. do 31. 10. 2019.

19512_Printy_A5sirka_Dealer_210x148_NEW.indd   1 07/10/2019   11:00

TORNO, s.r.o. Jiráskova 15 - Bardejov, citroen@torno.sk, www.citroen.sk
Tel: +421 (54) 472 56 42 -  Mob: +421 907 963 081

61
_0
02
2

Kompletná ponuka na http://speedypizza.sk

Sme aj na FB:
Speedy Pizza-Bardejov
 Tel.: 0944 940 777

Najlepšia pizza v Bardejove. Klasická aj bezlepková, proste dokonalá.

speedy pizza-bardejov

• 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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MAKOS, a.s., 
Prijme do pracovného pomeru

VODIČA SK. “C“ 
- kvalifikačná karta vodiča, karta do tachografu

- mzda 624,- EUR + osobné ohodnotenie
Žiadosti so štrukturovaným životopisom a telef.číslom posielajte na adresu:-

MAKOS,a.s., Mičkova 31, 085 01 Bardejove, mail: makos@makos.sk
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MAKOS, a.s., 
Prijme do pracovného pomeru

PREDAVAČKY DO POTRAVÍN 
mzda 624,- EUR + príplatky

Žiadosť spolu so životopisom a tel.číslom zasielajte na adresu:
MAKOS,a.s., Mičkova 31, 085 01 Bardejove, mail: makos@makos.sk
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0915 829 339
panykova@arios-hr.sk

0907 740 842
sebakova@arios-hr.sk

Pozícia Operátor šitia v Košiciach

Hľadáme 
nových
kolegov !!!

• nevyžaduje sa prax s priemyselným šitím, zaučíme vás
• práca v sede, v 3 zmennej prevádzke, víkendy voľné!
• vhodné pre ženy a aj mužov
• potrebujete len manuálnu zručnosť, pozornosť a ochotu naučiť sa niečo nové

Čo ponúkame?
• základnú mzda brutto 520,-€ / mesačne
   +160,-€ bonusy
• stravné lístky v hodnote 3,90 €

DOPRAVA zabezpečená ZADARMO
z rôznych smerov!!!!

PRÁCA 
NA DOMA 

- šitie pracovných rukavíc. 

Potrebná prax 

a vlastné priestory 

s el. pripojením na 380V.  

Tel.: 0907 535 272 
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Spoločnosť z PO
prijme ľudí na rozvoz

a distribúciu kníh. 
Požadujeme vlastné auto, 

ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

0904 996 772
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 719 137

Príjmeme na prácu v SR

PLAT: 7,00€/hod. 
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ZATEPĽOVAČOV 
MURÁROV

tel.: 0917 393 957

Nie neskutočne skvelé, 
ale úžasné, ohromujúce, vynikajúce.

Slovenčina naša

Reštaurácia 

v Bavorsku prijme

pomocného

KUCHÁR/-KA
mzda 1800 bruto

ubytovanie + strava zdarma

+49 88 23 12 90

mail: info@

gaststaette-am-kurpark.de
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ČAŠNÍKA
ČAŠNÍČKU
P RÁC A  N A  T P P  V  B A R D E J O V E

P R I J M E M E

Mzda:  3  EUR 

Tel. :  0903  455  941
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Redoma-Bau s.r.o.
práca pre živnostníkov v Nemecku

09
48

 9
57

 6
59Murár: 3000€/mes.

Sadrokartonista: 3200€/mes.
Obkladač: 3700€/mes.
offi  ce.redomabau@gmail.com

Podmienky: Benefi ty: 
- prax v odbore
- aktívna živnosť 
   2 mesiace
- vlastné auto
- základné náradie

- ubytovanie zabezpečené 
   a hradené fi rmou
- preplatená cesta do NJ 
   v plnej Sume
- mesačný príspevok 
   na cestovanie
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ULICE KPT. NÁLEPKU

KOMENSKÉHO - DRUŽBA

geci@regionpress.sk, 0905 719 137

HĽADÁME KOLPORTÉRA
na roznos reklamných novín
počas víkendov na dohodu

www.regionpress.sk
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Fast food Duet Raslavice prijme 
POMOCNÚ SILU DO KUCHYNE

POMOCNÉHO KUCHÁRA

ČAŠNÍKA/- ČKU

3 eur/ hod. v čistom

3,5 eur/ hod. v čistom

3,0 eur/ hod. v čistom

0915 986 361 - fastfood.duet@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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CIMBAĽÁK  s. r. o., 
Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov 

prijme pracovníka na pozíciu:

HRUBÁ MZDA: 624 EUR
+ ÚKOL DO VÝŠKY 300 EUR + DIÉTY

Bližšie informácie na telefónnom čísle
Telefónny kontakt.: 0908 993 965,
Žiadosť spolu so životopisom zasielať 
na e-mail: office@cimbalak.sk

ŠOFÉROV SKUP. B, C
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- ZVÁRAČ  280 KČ  -  
-  HORIZONTÁR CNC 300 KČ  -

-  KAROSÁR CNC 300 KČ  -  
- ubytovanie zabezpečené

- doprava individuálna

Viac info na bezplatnej infolinke

0800 500 091
www.konstrukter .sk

PRÁCA v ČR na MORAVE
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Hľadáme bezúhonného, stredoškolsky vzdelaného záhradníka  
s praxou vo veku 35 – 50 rokov. Práca spočíva v starostlivosti  
o rodinný dom v Bratislave, práca okolo a v dome, chov hydiny, 
starostlivosť o ovocnú a okrasnú záhradu, pestovanie zeleniny. 
Pracovná doba od 8:00 do 17:00 s prestávkou od 12:00 do 13:00. 
Pracuje sa 10 dní a 4 dni voľno. Ponúkame prácu v stabilnej spo-
ločnosti a možnosť osobného rozvoja. Zabezpečíme ubytovanie  
v služobnom byte v Bratislave zdarma, služobné motorové vo-
zidlo, služobný mobilný telefón, diéty. Ponúkaný plat 1300 Eur 
brutto. 

Ak Vás ponuka zaujala prosím pošlite svoj životopis s fotografiou 
na e-mailovú adresu lubica.sigetyova@pannoniareal.sk

Ponuka práce 

záhradník a údržbár
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0915 549 895

V pripade zaujmu nas kontaktujte telefonicky alebo emailom 
lucia.vojtassakova@euromicron-deutschland.de

Ihneď zamestnáme ELEKTRIKÁROV
a pomocných elektrikárov:
- Nemecká pracová zmluva na dobu neurčitú
- Turnusová práca: 3 týždne sa pracuje a týždeň máte voľno
- Poskytujeme ubytovanie, služobné vozidlo,  pracovné oblečenie 
a pracovné náradie
- Mzda: 12-13€ na hodinu brutto  
+ 8€ netto za odpracovaný deň
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Základné informácie:

periodicita: týždenník, náklad: 1 300 000 výtlačkov,
vydavateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava,
distribúcia: bezplatne do domácností v SR vlastnými kolportérmi,
umiestnenie: Oplatí sa! vychádza ako špecializovaná edičná strana
na obálkovej zadnej strane novín v rámci vydavateľských titulov
spoločnosti REGIONPRESS, s.r.o.

je príloha najčítanejšej
siete regionálnych novín
REGIONPRESS s dosahom
na viac ako 1,5 mil.
domácností v SR.

Prináša užitočné
informácie pre čitateľov
o najlepších obchodných
ponukách týždňa,
ktoré sa prevažne orientujú
na zákazníkov v slovenských
domácnostiach.
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- oddĺženie úverov
- zastavíme dražby
- zastavíme zrážky zo mzdy

0905 742 924
0908 984 147
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH

ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754
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hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka
Ponúkame:
   stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
   hodinová mzda od 10€ netto
   nástup možný ihneď

Poď k nám 
pracovať 

do Nemecka! 

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com 
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku - aj muži!

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
máme stále dostatok ponúk

-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní
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 

0944 556 070, 0944 113 140

AKCIA
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PRACUJ 
U NÁS

0800 500 091

MZDA OD 850 € 
DO 1300€

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

OPERÁTOR VÝROBY - VODIČ VZV
ZORAĎOVAČ - ZVÁRAČ - KAROSÁR
HORIZONTÁR  A INÉ ....
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PRÁCA V ČR

WWW.KONSTRUKTER.SK

KONŠTRUKTER
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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 
splátky od 149 €

zasklievanie terás
splátky od 98 €

Možnosť výhry 250 €JESENNÁ AKCIA ZĽAVY až do 25%
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geci@regionpress.sk
lazurova@regionpress.sk
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