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Pezinok     - Bratislavská 56

Bratislava - Miletičova 67    

   lock@lock.sk

PREDAJ  •  SERVIS  •  PORADENSTVO

info: 0948 066 146

Bezpečnostné dvere a uzamykacie systémy

 - bezpečnostné dvereSherlock                         za 799€

ROZUMIEME BEZPEČNOSTI

Akcia platí LEN pre predajne LOCK service do 31.5.2019

MIMORIADNA PONUKA
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Jelenia 24, 1. poschodie, Bratislava  tel.: 0919 188 535

RENOVÁCIA DVERÍ
A 

ZÁRUBNÍ
°  vyrobíme a zrenovujeme aj BEZFALCOVÉ dvere
°  nové dvere na mieru do pôvodných zárubní
°  bez búrania, špiny a hluku
°  výborná údržba, žiadne nátery
°  obhliadka, poradenstvo a kľučka ku každým dverám ZDARMA

európska jednotka v renováciách
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DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

 6542 2387
0905 616 329

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE

SKLADOVANIE
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ZUBNÁ AMBULANCIA
Stromová 16 - Kramáre

0905 662 407

AMBULANCIA IMPLANTOLÓGIE
0907 709 992

nazarbabinski@gmail.com

WWW.ZUBARVBRATISLAVE.SK
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Eva Horáková   0907 702 195
Mgr. Simona Psotná 0905 719 134 
Silvia Vlasáková   0905 799 782
Distribúcia:
Radovan Janega   0907 887 362
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: Rača, Trnávka, 
Slovnaft, Vrakuňa, Dolné Hony, 
Podunajské Biskupice, Nové 
Mesto, Ružinov, Nivy, Staré 
Mesto, Vajnory

BRATISLAVSKO
východ

bratislavsko@regionpress.sk

Redakcia: Martinčekova 17 
BRATISLAVA

INZERCIA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

DISTRIBÚCIA (57.000 domácností)

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 51.100 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 35.500 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 31.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 13.100 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 40.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 Spišsko+LE+GL

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

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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0903 150 740, 0905 470 264

» MALIARSKE
   A NATIERAČSKÉ PRÁCE
» ELEKTRIKÁRSKE
   A INŠTALAČNÉ PRÁCE
» STIERKOVANIE 
» SADROKARTÓN
» OBKLADY A DLAŽBY
» POKLÁDKA PARKIET
» RUČNÉ OMIETANIE
» ZATEPĽOVANIE
» TAPETOVANIE

A JE  TO!A  JE  TO!
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POLÍCIA PÁTRA

 Akékoľvek informácie k hľadaným osobám môžete
poskytnúť na známom telefónnom čísle 158 

alebo na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru.

ÉRSEK Michal  – hľadaná osoba
Na 26-ročného Michala Érseka z Bratislavy vydal 
Okresný súd v Bratislave V európsky zatýkací 
rozkaz pre zločin podvodu.  Menovaný sa úmy-
selne vyhýba trestnému konaniu a doposiaľ nie je 
známe miesto jeho súčasného pobytu.

ČECHOVIČ Peter – hľadaná osoba
35-ročný Peter Čechovič z Bratislavy je obvinený 
z prečinu sprenevery. Menovaný sa zdržiava na 
neznámom mieste a doposiaľ sa nepodarilo zistiť 
miesto jeho pobytu. 

BUGÁR Robert – hľadaná osoba
Na 43-ročného Roberta Bugára z Bratislavy vydal 
Krajský súd v Trnave európsky zatýkací rozkaz 
pre zločin lúpeže.  Menovaný sa úmyselne skrý-
va, nakoľko vie, že sa voči nemu vedie trestné ko-
nanie a v súčasnosti sa zdržiava na neznámom 
mieste. 

ADAMEC Michal  – hľadaná osoba
32-ročný Michal Adamec z Bratislavy je obvinený 
z prečinu krádeže. Menovaný sa vyhýba trestné-
mu konaniu a v súčasnosti sa zdržiava na nezná-
mom mieste.

VÉGH Martin – hľadaná osoba
Na 43-ročného Martina Végha z Bratislavy vydal 
Okresný súd v Bratislave III príkaz na dodanie do 
výkonu trestu odňatia slobody pre prečin kráde-
že v súbehu s prečinom poškodzovania cudzej 
veci. Hľadaný sa zdržiava na neznámom mieste 
a doposiaľ vykonanými previerkami nebol zistený 
jeho pobyt. 

AJ VY CHCETE INZEROVAŤ?  BRATISLAVSKO@REGIONPRESS.SK

VIZITKY
0905 799 782
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Posvietili sme si na výhody
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ZIMNÉ PNEUMATIKY

V CENE

ZIMNÉ PNEUMATIKY

V CENE

TANKOVACIA KARTA 

800 €
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Počas Veľkej noci sa ľudia zvyknú 
prejedať. Lenže,sviatkami sa to, žiaľ, 
ešte nekončí. Určite to poznáte – zostali 
také i onaké dobroty. A „škoda toho aj 
tamtoho“, keď sa to dá zjesť. Čiže, pre-
jedáme sa ešte niekoľko dní po sviat-
koch. Aký vplyv môže mať takýto väčší 
nápor jedla na organizmus človeka? 
Pýtali sme sa MUDr. Adriany Ilavskej, 
PhD, MBA, MPH z Diabetologickej a me-
tabolickej ambulancie Bratislava.

Zabúdame, že hodovacie zvyklosti vy-
chádzajú z  náboženstva a  nasledujú po 
období pôstu. Lenže - hojnosť sme si vybra-
li, pôst nedodržiavame. A ako to väčšinou 
býva, po normálnom našom stravovaní 
(ktoré je žiaľ charakterizované nadmer-
ných energetickým príjmom, nasledujú 
ešte väčšie kulinárske hody. Znamená to 
zaťaženie tráviaceho traktu, pocit ťažoby 
na žalúdku, nepravidelnosti vyprázdňo-
vania. Samozrejme aj vzostup hmotnosti. 
Za štyri dni ľudia dokážu pribrať až tri kilo-
gramy. Ale nemusí to byť pravidlom, stačí 
si uvedomiť význam sviatkov. 

Mali by rodičia dávať špeciálne pozor 
aj na deti? Predsa len - za deň pojedia aj 
niekoľko veľkonočných vajíčok, čoko-
lád...

Na stravovanie detí treba dávať pozor 
po celý rok. Nie je dôvod, aby niektoré dni 
by mali byť výnimkou. Nemajú zjesť viac 
sladkostí, čokolád, vysmážaných jedál,... 
Následky sa odstraňujú ťažko – nielen tie 
aktuálne v  podobe akútnych tráviacich 
ťažkostí, bolestí, ale aj tie dlhodobé – ak 

dieťa bude mať pocit, že v období sviatkov 
môže všetko, odnesie si to do života so všet-
kými následkami.

Akých jedál by sa mali ľudia v období 
prebytku jedál vyvarovať? Zmenil sa 
podľa vás za posledné roky jedálniček 
Slovákov k zdravšiemu? Vyberajú si ľu-
dia prísnejšie, aké potraviny si nakúpia 
(vrátane nápojov)?

Môžeme spokojne konštatovať, že stravo-
vacie zvyklosti sa postupne zlepšujú. Týka 
sa to hlavne mladších generácií. U starších 
sú predsa len stravovacie zvyklosti viac za-
korenené. Čerstvé šaláty, spolu so šunkou 
sú tým najlepším ako si neublížiť. Vysmá-
žané jedlá, spolu s majonézovými šalátmi 
zas tým horším. U ľudí s vyššou hladinou 
cholesterolu treba opatrnosť aj na konzu-
máciu vajíčok v každej podobe.

Končia po veľkonočnom prejedaní 
ľudia aj na pohotovostiach alebo sú hos-
pitalizovaní v nemocnici? O aké problé-
my najčastejšie ide a aké následky môže 
veľkonočné prejedanie zanechať?

Často sa vyskytujú žlčníkové záchva-
ty či už pri poznanom kameni v žlčníku 
alebo žlčových cestách, ale-
bo sa počas sviatkov ohlá-
si prvý raz. Ľudia, ktorí 
to preženú s  alkoholom 
zas majú tráviace ťažkosti 
v  hornej časti tráviace-
ho traktu.

Je po Veľkej noci a chladničky sú plné

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

metabolizmu a výživy

kameni v žlčníku 
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PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

Čistiareň SUNIX 
Mlynarovičova 18, 

Bratislava – Petržalka
www.pranie-kobercov.sk

PO-PI 9:00 - 18:00

Pre veľký záujem o naše služby pranie kobercov 
rozširujeme službu pre Bratislavu, a to v podobe 

ODVOZU a DOVOZU priamo na adresu zákazníkovi.

OBJEDNÁVKY: +421 (0)905 869 836
Služba je spoplatnená 9,90 € (jednorazovo) a obmedzená  

na jeden deň v týždni, a to v utorok.

Zákazník si môže sám zabezpečiť odvoz a dovoz kobercov
na našu kamennú zberňu.
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Rodinný dom 

Bratislava m.č. Ružinov
Najnižšie podanie: 209 000 EUR

Termín konania dražby: 
dňa 21.05.2019 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby: 
VZasadačka  na prízemí, Apollo klub, 
Súkennícka 4, 821 09  Bratislava, 
okres Bratislava II, Bratislavský kraj.

Dražobná zábezpeka:  25 000,00 EUR
Predmet dražby:rodinný dom súpisné číslo 4013, na ul. Rádiová v 
meste Bratislava. K domu prislúcha pozemok parcelné číslo 14503 
o celkovej výmere 250 m2. Predmet dražby je evidovaný na LV č. 5, k.ú. 
Trnávka (Bratislava II).

Kontakt: 02/32202731, schmidt@platitsaoplati.sk,
 www.platitsaoplati.sk

94
-0

00
5-

1

ZASKLIEVANIE 
  BALKÓNOV A LODŽIÍ

ZASKLIEVACÍCH 

SYSTÉMOV10POSKYTUJEME 

POZÁRUČNÝ SERVIS, 

NAMI MONTOVANÝCH SYSTÉMOV 

ZA
DA

RM
O AKCIA na rok 2019 podľa výberu

Demontáž a odvoz starých rámov ZDARMA

Dvojkrížnej 33, Bratislava  
(Po: 8.00–19.00, Ut: 8.00–16.30, Str: 8.00–19.00, 
Štvr: 8.00–16.30, Pia: 8.00–16.30, So: 9.00–13.00)

B.O.MAX BRATISLAVA s.r.o. 
02/5293 1594, 0905 615 617, 0905 361 465, bomax@bomax.sk

www.bomax.sk
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
1 izbový byt 

Bratislava - m.č. NOVÉ MESTO
Najnižšie podanie: 95 000,00 EUR

Termín konania dražby: 
dňa 30.05.2019 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby: 
Zasadačka  na prízemí, Apollo klub, 
Súkennícka 4, 821 09  Bratislava, okres 
Bratislava II, Bratislavský kraj.
Dražobná zábezpeka: 15 000,00 EUR

Predmet dražby: jednoizbový byt  o výmere 42,38 m2, na ul. Šancová v 
meste Bratislava. Byt č. 85 je na 5.p., vchod č. Šancová 25, v bytovom dome 
súpisné č. 3574. Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach by-
tového domu je o veľkosti 77/10000. Spoluvlastnícky podiel na pozemkoch 
parc.č. 11453, 11454, 11455 je  o veľkosti 77/10000. Predmet dražby je 
evidovaný na LV č. 3855, k.ú. Nové Mesto. 

Kontakt: 02/32202713, drazby@platitsaoplati.sk, 
www.platitsaoplati.sk
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AF TRADE SLOVAKIA s.r.o.
0944 114 930 • 0902 156 516   www.aftrade.sk

PLASTOVÉ ROLETY
Montujeme aj na tenké rámy okien v zateplených bytovkách

do 175 € do 195 €do 125 €
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tel.: 0949 85 11 10

sedačky, postele,
koberce, 

kožené sedačky

tepujem.sktepujem.sktepujem.sk
HĹBKOVÉ TEPOVANIE
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA
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zlaté šperky, strieborné 
príbory, tácky
zlaté mince, bankovky 
a filatelistické zbierky

Tel: 0903 704 242

KÚPIM 

profesionálne

UPRATOVANIE
0903 206 550
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NÁTER  STARŠÍCH
DVERÍ A OKIEN

02/659 674 21, 0905 621 229
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0911 990 463
PALIVOVÉ DREVO
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90903 791 159

Výmena tesnenia
a oprava

všetkých druhov
a typov

OKIEN
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Harabin kope za�NÁRODNÚ KOALÍCIU
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 Do europarlamentu v  máji podalo kandi-
dátne listiny 31 politických subjektov. Medzi 
nimi aj NÁRODNÁ KOALÍCIA, ktorá bola pre-
kvapením už v  komunálnych voľbách, kde 
v  počte poslaneckých mandátov predbehla 
viaceré parlamentné strany ako napr. ĽSNS 
či Sme rodina. 
 „Našim cieľom je robiť normálnu politiku pre 
normálnych ľudí, chceme byť alternatívou pre 
sklamaných a oklamaných voličov Smeru, SNS, 
ĽSNS, KDH či Sme rodina,“ uviedla Slavěna Vo-
robelová, predsedníčka NÁRODNEJ KOALÍCIE. 
Na kandidátke tejto strany rezonujú viaceré 
známe mená. Medzi kandidátmi je Peter Tome-
ček, prvý župan Trnavského kraja, exposlanec 
Anton Martvoň či exminister fi nancií Sergej 
Kozlík, ktorí sú zároveň podpredsedami strany. 
 V médiách strana zarezonovala v prezident-
ských voľbách, kde sa netajila podporou Šte-
fana Harabina. Meno Harabin sa nachádza na 
kandidátke práve tejto strany. „Oslovili sme Sla-
vomíra Harabina či nemá záujem presadzovať 
hodnoty postavené na národnom, kresťanskom 
a sociálnom pilieri a zároveň, ktorý sa v plnom 
rozsahu stotožňuje programovo a ideovo práve 
so svojim strýkom Štefanom, pričom neváhal 
a ponuku kandidovať prijal,“ upresnila Vorobe-
lová. Strana samozrejme ponúka aj ďalšie zná-
me mená a odborníkov z  rôznych profesijných 
oblastí. Peter Švec, známy bezpečnostno-vojen-

ský analytik, Radovan Znášik, nezávislý kandi-
dát na prezidenta, ktorý vyzbieral vyše 17 000 
podpisov, no nemohol kandidovať, keďže voľby 
boli vypísané o pár dní skôr ako dovŕšil požado-
vaný vek, Marta Rácová, nezávislá poslankyňa 
Mestského zastupiteľstva v Nitre 6 volebných 
období, profesor Ján Piľa či Andrej Gmitter, kto-
rý zastával pozíciu generálneho riaditeľa Ná-
rodného inšpektorátu práce a mnohí ďalší.
 Strana je známa tým, že odmieta pristupovať 
k Rusku ako k nepriateľovi, je proti nekontro-
lovateľnej migrácii a  povinným kvótam, pre-
sadzuje rovnakú kvalitu potravín, reformu 
EÚ, pretože Slovensko musí byť 
rovnocenným partnerom, slo-
bodu slova na internete, ako 
aj zákaz adopcií 
detí pármi rov-
nakého pohla-
via. Sú za rodi-
nu, za tradície, 
za kresťanstvo, 
za spravodli-
v o s ť . 

„Obávame sa, že ľudia sú manipulovaní digitál-
nou oligarchiou prostredníctvom liberálov a pro-
gresívcov s jasným cieľom zlikvidovať náš národ 
a kultúru, a to nemôžeme dopustiť,“ dodal Peter 
Sokol, 1. podpredseda NÁRODNEJ KOALÍCIE. 

Viac informácií je možné nájsť na

 www.narodnakoalicia.sk

BUĎME V EÚ PARTNERMI
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Oprava a údržba všetkých druhov striech,
odkvapových systémov  

a klampiarskych prvkov aj na ťažko
prístupných objektoch.

Práce vo výškach               0903 969 611   
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VYSÁDZANIE TRÁVNIKOV
KOSENIE TRÁVNIKOV 
(ŤAŽKO ZARASTENÝCH PLÔCH)

ČISTENIE POZEMKOV
0944 527 442
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RÝCHLEJŠIE

ANGLICKY
Dospelí, deti aj � rmy

Dou�ovanie pre deti a študentov

Skype výu�ba online

Ukážkova hodina zdarma

www.volis.sk

NNNavvšttívttee teerazz
VOLIS Academy,

Štefánikova 19, Bratislava 
+421 2 5296 5527

zimné záhrady zasklievanie terás
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40948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

AKCIA ZĽAVA DO 35% Možnosť výhry 300 €
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ZDRAVOTNÍCTVO

Záchranári sa čoraz častejšie stre-
távajú so zneužívaním záchrannej 
zdravotnej služby. Takmer jedna 
tretina zo všetkých privolaní je 
neopodstatnená. Pre toho, kto v 
danej chvíli pomoc záchranky sku-
točne potrebuje, to môže mať fatál-
ne následky.

Je fakt, že na neodkladnú zdravot-
nú starostlivosť má každý z nás nárok 
vždy a za každých okolností. Niekedy 
však ľudia z rôznych príčin nedokážu 
správne zhodnotiť situáciu a záchrannú 
zdravotnú službu si privolajú, hoci je to 
zbytočné. Sú však i takí, ktorí ju zneuží-
vajú vedome.

Kedy volať záchranku?
O tom, kedy je telefonát na tiesňo-

vú linku skutočne odôvodnený hovorí 
hovorkyňa Falck Záchranná Katarína 
Načiniaková. „Človek u ktorého sa pre-
javili zdravotné problémy, tie ho však 
neohrozujú na živote, by mal v prvom 
rade kontaktovať svojho obvodného 
lekára. V prípade, ak sa tieto problémy 
objavili v čase, kedy obvodný lekár už 
neordinuje a pacient sa dokáže sám 
pohybovať, je teda mobilný, navštíviť 
by mal Ambulantnú pohotovostnú 
službu,“ objasňuje. Ambulantná poho-
tovostná služba je otvorená v pracov-
ných dňoch od 16.do 22.hodiny a počas 
víkendu alebo sviatku od 07.do 22.ho-
diny a slúži najmä pre prípady náhlej 
zmeny zdravotného stavu, ktorá bez-
prostredne neohrozuje život. Teda vte-
dy, keď by ste za normálnych okolností 
navštívili všeobecného lekára. Pri váž-
nych stavoch je pacientom k dispozícii 
ústavná pohotovostná služba v nemoc-
niciach známa aj ako urgentný príjem. 
„Záchrannú zdravotnú službu by sme 
mali privolať iba pri život ohrozujúcich 
stavoch. Tými sú napríklad ťažký úraz, 
kolaps s podozrením na zastavenie obe-

hu, možný srdcový infarkt alebo cievna 
mozgová príhoda či ťažké akútne zhor-
šenie chronických ochorení,“ dodáva 
hovorkyňa.

Zneužívanie záchrannej 
zdravotnej služby pacientmi

Jedným z problémov, na ktorý už 
dlhšie upozorňujú nielen záchranári, 
je zneužívanie tiesňovej linky 155 alebo 
112 niektorými pacientmi. „Zdravotníc-
ky záchranár zasahuje pri prípadoch 
akútnej zmeny zdravia, pri život ohrozu-
júcich stavoch. Jeho úlohou nie je pa-
cienta vyliečiť, ale poskytnúť mu bezod-
kladnú odbornú prvú pomoc a previezť 
ho do nemocničného zariadenia,“ uvá-
dza lekár Falck Záchranná Olexander 
Opanasenko. Popisuje, že záchranári sa 
v praxi stretávajú s viacerými spôsobmi 
zneužitia záchrannej zdravotnej služby. 
Niekedy pacient jednoducho nedokáže 
posúdiť svoj zdravotný stav a to, či si 
skutočne vyžaduje zásah rýchlej pomo-
ci. Práve na to sú podľa lekára školení 
operátori tiesňovej linky, ktorí na zákla-
de rozhovoru s pacientom posúdia jeho 
zdravotný stav a podľa potreby vyšlú 
k pacientovi rýchlu pomoc. „Sú však 
aj takí pacienti, ktorí vedia, čo majú 
operátorovi na linke „nadiktovať“ tak, 
aby bol operátor nútený poslať k nim 
zdravotníkov. A tak sa často stane, že 
k zvýšenej teplote, prisatému kliešťovi 
alebo k človeku, ktorý si potrebuje dať 
predpísať lieky a ktorému sa nechce ísť 
mestskou hromadnou linkou k lekáro-
vi, sú privolaní zdravotnícki záchranári, 
ktorí mohli práve v tej chvíli zasahovať 
pri vážnom, život ohrozujúcom stave. 
Pomerne časté sú aj situácie, kedy pa-
cient pri zhoršení svojho zdravotného 
stavu, prevažne pri chronickom ocho-
rení, volá svojmu obvodnému lekárovi 
kvôli tomu, aby sa s ním poradil. Ob-
vodný lekár, namiesto toho, aby pacien-
ta vyšetril vo svojej ambulancii alebo ho 

navštívil doma, mu odporučí zavolať na 
tiesňovú linku,“ hovorí zo svojich skú-
seností Olexander Opanasenko.

Systém obchádzajú aj lekári
Aj samotní lekári niekedy pre pacien-

ta privolávajú sanitku a to výlučne kvôli 
jeho prevozu do nemocnice, čiže aj v prí-
pade, kedy nejde o život ohrozujúci stav, 
počas ktorého musí byť pacient pod 
nepretržitým dozorom zdravotníkov. 
Záchranári sa v teréne s touto situáciou 
stretávajú pomerne často. „V decembri 
sme boli ako posádka rýchlej lekárskej 
pomoci vyslaní k pacientovi, ktorý pri-
šiel na vyšetrenie k svojmu spádovému 
internistovi s nahlásenou bolesťou na 
hrudi. Po príchode nás pacient čakal na 
chodbe, bez akéhokoľvek dozoru, bez 
zavedeného žilového prístupu, pričom 
lekár sa po našom príchode ani neuká-

zal. Tento pacient mal bolesti približne 
týždeň a k svojmu lekárovi prišiel sám 
mestskou hromadnou dopravou. Išlo 
vyslovene len o transport pacienta do 
nemocnice. Po „odvezení“ sa nám muž 
dokonca poďakoval za prevoz a vypýtal 
si naspäť svoju zdravotnú kartu,“ spo-
mína Olexander Opanasenko. 

Zdroj informácií: Falc Záchranná 
a Národný portál zdravia www.npz.sk

Stranu pripravila Renáta Kopáčová

Zneužívanie záchranky sa nám môže vypomstiť

Keď ide o život

Pri možnom srdcovom infarkte neváhajte s privolaním rýchlej lekárskej pomoci. 
foto autor pexels - pixabay

Záchranku treba volať len v prípade život ohrozujúceho stavu.                                                                         foto autor Renáta Kopáčová

Rozpoznáte príznaky 
srdcového infarktu 
a cievnej mozgovej 

príhody?
Podľa odborníkov je veľmi dôležité, 
aby ľudia vedeli včas rozoznať klinic-
ké príznaky cievnej mozgovej príhody 
a neváhali zavolať lekársku pomoc. 
Medzi jej najbežnejšie príznaky patrí 
náhle oslabenie polovice tela, porucha 
reči, neschopnosť vyjadriť sa, artikulo-
vať či porozumieť reči, náhla porucha 
zraku alebo výpadok zorného poľa, 
prudká bolesť hlavy, dvojité videnie a 
pocit závratu s poruchou stability, bez 
možnosti stoja alebo chôdze.
V prípade srdcového infarktu či akút-
neho infarktu myokardu je hlavným 
príznakom bolesť na hrudníku. Typic-
ky je lokalizovaná za hrudnou kosťou, 
je zvieravá, tlaková alebo pálivá. Často 
vystreľuje do ramena ľavej hornej kon-
čatiny, krku, sánky, medzi lopatky 
alebo epigastria, čo je oblasť nad ža-
lúdkom. Aj v tomto prípade je podľa 
odborníkov kľúčovým nepodceňovať 
príznaky a okamžite vyhľadať lekársku 
pomoc. Odporúča sa uprednostniť pri-
volanie rýchlej lekárskej pomoci pred 
individuálnym transportom chorého 
do najbližšieho nemocničného zaria-
denia.
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POLITICKÁ INZERCIA

Radi hovoríme, že Slovensko je v srdci Európy. Buďme 

teda jej skutočným srdcom. 

Musíme si priznať – nie sme tak veľká krajina, aby 

sme sa sami dokázali brániť hrozbám súčasného 

globalizovaného sveta. Nie sme tak veľký, aby sme si 

lepšiu a bezpečnejšiu budúcnosť zabezpečili vlastnými 

silami. Ale patríme do Európy. Rovnako ako Francúzsko, 

Nemecko, Španielsko, Poľsko aj naša krajina stojí 

na kresťanských základoch, na základoch rímskeho 

práva a gréckej vzdelanosti. Rovnako sme súčasťou 

európskej kultúry a naše miesto vždy bolo a je v 

Európe. Európa môže byť zárukou lepšej a bezpečnej 

budúcnosti pre nás a pre naše deti, keď ju nezradíme. 

Európa môže byť silná, keď budeme silní aj my. Európa 

môže byť bezpečná, keď nám na jej bezpečnosti bude 

záležať, Európa môže byť spravodlivejšia, keď bude na 

spravodlivosti záležať aj nám. Naše hnutie Obyčajní ľudia 

a nezávislé osobnosti OĽANO) vidí najlepšie miesto pre 

život nás a našich detí v srdci Európskej únie. Nie v Únií 

slabej, rozhádanej, ťažkopádnej a sebeckej, ale v Únií 

sebavedomej, silnej, akcieschopnej a tvorivej. 

Čo chceme v Európskej únií opraviť?

Vonkajšie hranice Európskej únie musia 

byť dobre strážené
Pocit bezpečia je jedna z z najdôležitejších podmienok 

kvalitného života. Už niekoľko rokov nás trápia 

obavy z toho, že náš život ohrozuje nebezpečenstvo 

prechádzajúce cez slabé a otvorené hranice Európskej 

únie. Niektorí nám chcú nahovoriť, že sa pred týmto 

nebezpečenstvom obránime tým, že opustíme Európsku 

úniu a uzatvoríme sa do vlastných hraníc, alebo nám 

chcú nahovoriť, že sa máme obrátiť na východ. Uzavretie 

sa do seba alebo útek niekam inam nie je riešením. 

Minulosť nás učí, že víťazstvá dokážeme dosiahnuť iba 

spoločne. 

Čo budeme presadzovať?

��Posilnenie vonkajšej schengenskej hranice

��Prísnejšiu kontrolu na vonkajších hraniciach 

   Európskej  únie

��V prípade nutnosti nasadenie bezpečnostných zložiek    

   či ozbrojených síl v rámci špeciálnych misií EÚ

Migrácia musí byť pod kontrolou
Dlhý zástup migrantov pochodujúci krajinou alebo 

preplnený gumový čln prirážajúci k brehom Európy 

považujeme za reálnu hrozbu, ktorá útočí na náš 

každodenný život. Svoj strach premieňame na hnev, 

ktorí obraciame proti migrantom, namiesto toho, 

aby sme od našich politických lídrov žiadali ochranu 

vonkajšej hranice Európskej únie. Je pravda, že prvá vlna 

migrantov nás prekvapila, ale to neznamená, že sme 

bezmocní navždy.

Čo budeme presadzovať?

��Boj proti pašerákom ľudí

��Zrýchlenie procesu vracania nelegálnych migrantov

Naše peniaze si musíme ustrážiť
Našu budúcnosť najviac ohrozujú klamstvá a chamtivosť 

politikov. Chcú si kupovať chvíľkovú popularitu za 

peniaze nás všetkých. Kupujú si naše hlasy za peniaze 

našich detí. Rozkrádajú eurofondy, ktoré mali rozvíjať 

Slovensko a používajú ich len pre svoj vlastný prospech. 

Toto im nemôžeme viac dovoliť.

Čo budeme presadzovať?

��Vyššiu disciplínu v národných rozpočtoch

��Prísnejší dohľad na dodržiavanie rozpočtových pravidiel

��Nulovú toleranciu korupcie a rozkrádania eurofondov

Urobme Európu opäť silnou!
Dnes niektorí cítime obavy z toho, že naša bezpečnosť 

závisí od toho ako sa vyspí americký prezident, ktorý 

keď si zaumieni zruší kľúčovú jadrovú zmluvu s Iránom 

napriek obrovskej nevôli Nemecka, Francúzka či 

ostatných spojencov. Iní sa zas obávajú toho, či moc 

nedráždime ruského medveďa alebo čínskeho draka.

Sme súčasťou NATO, ale európske krajiny, ktoré jeho 

súčasťou sú, sa akosi nechcú či nevedia postaviť 

obranne na vlastné nohy. Dlhé roky vždy len vzhliadame 

k veľkému bratovi spoza mláky, že keď bude zle, príde 

nás zachrániť. Miesto toho, aby sme urobili Európu 

opäť silnou, úplne nepochopiteľne sa ľahkomyseľne 

spoliehame na pomoc USA. Lenže svet sa mení a USA sa 

čím ďalej tým viac uzatvárajú do seba a starajú sa viac o 

svoje vlastné problémy, ako problémy svojich spojencov.

Európska únia má trikrát viac obyvateľov ako Rusko, 

skoro dvakrát viac ako USA. Nastal čas ukázať svetu 

aj našim spojencom, že nie sme len malý brat, ale 

rovnocenný partner, ktorý si vie svoju bezpečnosť 

zabezpečiť aj sám, ak bude treba. Nevystupujme z NATO, 

nevrhajme sa do náručia Ruska, ale posilnime spoločnú 

európsku obranu a urobme z Európy opäť veľmoc.

Čo budeme presadzovať?

��Zvyšovanie spoločného obranného potenciálu 

   Európskej únie 

���ntenzívnejšiu spoluprácu spravodajských služieb v boji  

   proti terorizmu a organizovanej kriminalite

��Posilnenie Európskej únie v oblasti kybernetickej

   bezpečnosti

Naše miesto vždy bolo a je v Európe
NAŠI KANDIDÁTI NA EUROPOSLANCOV

1. Igor Matovič, poslanec NR SR

Trnava, 46 rokov

2. Michal Šipoš, občiansky aktivista proti hazardu

Stará Ľubovňa, 37 rokov

3. Peter Pollák, vysokoškolský pedagóg

Levoča, 46 rokov

4. Zita Pleštinská, starostka 

Chmeľnica, 57 rokov

 

5.Dominik Drdul, študent a občiansky aktivista v oblasti 

práv osôb so zdravotným postihnutím

Trnava, 21 rokov

6. Eva Horváthová, lekárka

Bratislava, 44 rokov

7. Milan Potocký, novinár a občiansky aktivista

Michalovce, 43 rokov

8. Lucia Greškovitsová, asistentka poslanca NR SR

Košice, 29 rokov

9. Igor Dušenka, právnik

Bardejov, 31 rokov

10. Dušan Šándor, poradca pre výskum a inovácie

Pezinok, 47 rokov

11. Lucia Rennerová, tlmočníčka v európskych 

inštitúciách

Košice, 55 rokov

12. Pavol Jusko, vysokoškolský pedagóg

Bratislava, 55 rokov

13. Eva Ivanovová, ekonómka

Prievidza, 39 rokov

 

14. Matúš Bystriansky, mediálny poradca

Dolná Strehová, 24 rokov
03

119
00

60



BZ 19-17 strana 22BV 19-17 strana 10

10

POLITICKÁ INZERCIA / SLUŽBY

»Predám veterána Austin 
A40, cena dohodou. 
Tel. 0902 743 401

»Kúpim havarované alebo 
motoricky poškodené auto, 
motocykel. 
Tel. 0905 218 938 

»Predám 4i rodinný dom, 
centrum Stupavy, 450 m2 
pozemok. 220 000€ tichá 
ulička, tel 0908 898 025
»Predám starší RD v širšom 
centre PRIEVIDZE 5+1, 11a 
pozemok, všetky IS cena 
140000e. Tel. 0903 987 831 
»Predám rod.dom v Plav.
Štvrtku, stred obce, všetky 
siete, cena 145.000 €, doho-
da, volať od 10:00 do 20:00 
hod. Tel. 0911 600 122 
»Predám 4i rodinný dom, 
centrum Jablonové, 450 m2 
pozemok. 180 000€ tichá 
ulička, tel. 0908 898 025

»Predám pozemok v Plav.
Štvrtku v chatovej oblasti o 
výmere 2345 m2, len vážny 
záujemca, dohoda istá. 
Tel. 0911 600 122 

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj     

»Kúpim byt v Bratislave 
0948 008 910
»Kúpim byt v Petržalke aj 
zadĺžený 0917 708 319
»Kúpim rodinný dom, SP 
alebo byt 35 km od Brati-
slavy. Tel. 0903 765 606 
»Kúpim 1 izbový byt v Petr-
žalke 0917 708 319
»Kúpim byt v Bratislave 
0907 402 507

»Kúpim haki lešenie, 
0908 532 682 
»Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šachty. 
Cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tlako-
vú skúšku. 
T.č.: 0905 925 991

»Kúpim staršiu vzduchovku 
alebo babetu. 
Tel. 0907 374 235 
»Kúpim rôzne starožitnosti 
aj poškodené. 
Tel.: 0903 753 758

 

Občianska
riadková
inzercia
07 REALITY / iné    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

15 HĽADÁM PRÁCU    

08 STAVBA    

14 RÔZNE / iné    

CHCETE 
SI PODAŤ 
INZERÁT?

POŠLITE  SMS

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

37
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Verím, že ma ľudia podržia

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Rozhodol som 
sa v týchto voľbách 
urobiť dosť prekva-
pivý krok aj pre 
mojich kolegov v 
poslaneckom klu-
be. Rozhodol som 

sa sám kandidovať do europarlamentu. 
Zároveň som však verejne sľúbil, že ak by 
som aj zvolený bol, do europarlamentu 
neodídem a moje miesto prevezme ďalší v 
poradí podľa počtu krúžkov za naše hnu-
tie OĽANO.

Dovoľte, aby som svoj krok vysvetlil, 
lebo si uvedomujem, že mnoho ľudí (opráv-
nene) úplne nechápe, o čo mi ide. V prvom 
rade chcem aktívnym zapojením do kam-
pane spopularizovať voľby hlavne medzi 
mladými ľuďmi, lebo sa hanbím, že sme s 
13% účasťou rekordmanmi v celej EÚ.

Druhý dôvod mojej kandidatúry/ne-
kandidatúry je snaha zistiť názor ľudí. 
Chcem zistiť, či mi dôverujú napriek tomu, 
že som si dovolil vysloviť kritický názor 
na rolu USA pre našu bezpečnosť. Totiž aj 
niektorí ľudia v našom hnutí na mňa po-
zerali, že „čo som si to dovolil“, vraj o USA 
by som mal len dobre rozprávať, lebo sú 
našim partnerom.

Lenže pravdou je, že síce sú USA náš 
strategický partner, ale svojim prístupom 

(násilným rozsievaním demokracie po 
svete) nás priviedli do riadnych problé-
mov. Pod falošnou zámienkou chemic-
kých zbraní rozbili Irak, vznikol tam ISIS 
a nasledovali milióny utečencov.

Nie nechcem, aby sme vystúpili z 
NATO či EÚ. Nie nechcem, aby sme sa vrh-
li kolo krku ruskému bratovi. Nie. Mali by 
sme iné - konečne sa postaviť obranne ako 
Európa na vlastné nohy a nemali by sme 
sa donekonečna spoliehať len na Veľkého 
Brata spoza oceánu, že nás ochráni.

Preto chcem poprosiť aj Vás - máte 
dva krúžky vo voľbách, ale my máme 
šancu získať len jeden mandát poslanca. 
Preto, ak si myslíte, že mám právo zostať 
v politike aj napriek takémuto názoru na 
USA, príďte ma podporiť svojim krúžkom. 
Druhý krúžok dajte ko-
mukoľvek na našej 
kandidátke podľa 
vlastného rozhod-
nutia. Ja ho dám 
Peťovi Pollákovi, 
ktorý je číslo 3. Pre-
čo? Lebo je výborne 
pripravený, vyzná sa 
a plne mu dôveru-
jem.
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»Maľovky–stierky–obklady
–omietky aj menšie práce 
0940 384 665
»Výroba montáž opravy 
nábytku, kuch.liniek. 
T: 0905 807 964

»Rekonštrukcie bytov a 
kúpeľní, obklady, voda a 
elektroinštalácie. 0908 570 
594, www.vrablic.sk

»KOSENIE KROVINOREZOM 
0919 177 337

»www.vodo-instalater.sk 
0903 557 127

»JOŽOVCI – sťahovanie, 
likvidácie, výnos, prenos 
nábytku. ZŤP, dôch – 10% 
0903 594 868

»Maľby nátery stierky 
0949 576 829
»Maľby, podlahy 
0915 462 513
»Maľov k y - r ých le - č i s to 
0905 723 981

»ZIMMERMANN 
0905 54 74 76

»MAX–NONSTOP VŠETKY 
TYPY PRÁČOK 02/63 83 02 
51, 0903 971 472, 
0918 741 618

»TV Servis u Vás 62 41 08 07, 
0905 846 710

Komerčná
riadková
inzercia

REKONŠTRUKCIE

SLUŽBY

OPRAVA CHLADNIČIEK

OPRAVA TV, ELEKTRO

DOVOLENKA

VZDELANIE

KURZY

AUTO MOTO

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

PREDÁM

KÚPIM

PREPRAVA

SLUŽBY

OKNÁ

KLIMATIZÁCIE

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

ČALÚNENIE

PRE KRÁSU

REMESELNÍCI

VODA-KÚRENIE-PLYN

SŤAHOVANIE, DOPRAVA

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

OPRAVA PRAČIEK

Aj tu môže byť Váš inzerát...
BRATISLAVKOREGIONPRESS.SK
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H�ADÁME NOVÝCH 
KOLEGOV PRE POBO�KY

V BRATISLAVE A PEZINKU

MÁŠ RAD ŠPORT? SI AKTÍVNY ŠPORTOVEC,

�I FANÚŠIK NIEKTORÉHO TÍMU?

STA� SA SÚ�AS�OU NÁŠHO TÍMU!

�o bude tvojou úlohou? Budeš prijíma� kurzové 
stávky, vypláca� výhry, predáva� produkty a služby
a stara� sa o našich zákazníkov. Pracuje sa aj v dvoj-
zmennej prevádzke.

�o za to? Ponúkame mzdu od 624 EUR brutto, prí-
platky nad rámec zákona a bonusy za predaj, mzdu 
na ú�te najneskôr 6. de� v mesiaci, stravné nad rámec 
zákona, balík zaujímavých predajných tréningov 
a fyzicky nenáro�nú prácu.

Kedy? K�udne aj hne� alebo pod�a dohody.

Pošli svoj životopis na hr@ifortuna.sk alebo
nám zavolaj na 02/5788 4230.

Viac o nás nájdeš na 
www.ifortuna.sk 
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Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ
ROBOTNÍKOV výroby, expedície a lisovne
NASTAVOVAČOV
KNIHÁROV -
KNIHÁRA
MECHANIKA
STROJNÍKA
SKLADNÍKOV, EXPEDIENTOV
ELEKTRONIKOV

Požiadavky:

Bližšie informácie: 
tel.: 02/4949 3854, 02/4949 3111 

e-mail: kariera@grafia.sk,  www.grafia.sk 

Mzda od 700 € - 1 000 €
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Bratislave

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 3,5868 €/h. brutto
Nástup ihneď.

94
-0

05
9

A.I.I. Technické služby s. r. o. 
prijme ihneď

  DISPEČER prevádzky  1.400 € mesačne brutto

 VODIČ "B", "T"-  824 € mesačne brutto
KOSEC ručný krovinorez, KUBOTA  -770,- Eur mes. brutto

Údržba ciest, komunikácií a zelene v BA 
Hrabinská 0948/652104, recepcia@aii.sk

Základná zložka mzdy a ODMENY,
možnosť UBYTOVANIA ZDARMA
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Kontakt: 0911 / 151 992 

Bližšie informácie v pracovných dňoch

od 9,00 do 15,00 hod.

HĽADÁME PANI 
NA UPRATOVANIE KANCELÁRIÍ 

DOPOLUDNIA NA 4 HOD. 
OD 7,00 DO 11,00 V CENTRE MESTA A NA 

VEČER NA 2,5 HODINY  V PETRŽALKE 

Odmena: 4 Eur brutto / hodina  
52
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prijme do TPP pracovníkov
 do strážnej služby pre 

objekty v BRATISLAVE+okolie
Nástup : ihneď

Hodinová mzda : od 2,80 € netto/ hodina

KONTAKT: 0908 976 436

SBS RAVI s.r.o. 
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Príjmeme 
spoľahlivé  panie 

na upratovanie 

kancelárskych priestorov  

od 17 hod. do 20 hod.

Plat: 4,80 € / hod. brutto

Kontakt: 0905 758 469 

0905 877 690 

51
-0

01
7

info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.

prijme do TPP aj živnostníkov

VIZITKY

0905 719 134
>

INZERCIA
0905 799 782

bratislavsko@regionpress.sk

Oslovujte efektívne:
Lokálne oslovenie zákazníkov 
vo vašich mestských èastiach

Oslo jte efektí ne

Nejde Vám biznis?

Bratislavsko 
na Facebooku

klikajte!
http://www.facebook.com/bratislavsko.sk
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
�������	
����������
��

���TO, RÝCHL�����	
�������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

27
-0

05
5

Voľné termíny:
19.5 – 25.5.  |  26.5 – 1.6.  |  9.6 – 15.6. 2019

Pobyty sú podporované štátnou
dotáciou pre nepracujúcich dôchodcov.
V cene pobytu: plná penzia, 2 x fakultatívny výlet,

Čaj o piatej, folklórne vystúpenie a iné BONUSY !!!
V ponuke výhodná dovolenka

aj v letných mesiacoch !!!
V ponuke aj dovolenka

na rekreačné poukazy s 55% úhradou !!!
Rezervácie na čísle  0918 591 942

Informácie na  www.oravskahoraren.sk

Penzión *** Oravská horáreň,
Oravský Podzámok č. 396, Vám 
ponúka pobyty na 7 dní/6 nocí
iba za 156.- EUR/1 osoba a pobyt

ORAVA - zdravie
z prírody rozdáva

32
-0

03
1

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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Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu

Ruské skleníky - ZGT

     429,- 
362,-€

viac ako
300

modelov

        4
362

prev.: Bánovce n. Bebr. - showroom  
prev.: Pezinok          -   0917 861 305 
prev.: ������������������-   0918 250 213 
prev.: Košice            -   0915 147 170  
prev.: Nitra                -   0908 136 854 
prev.: Bans.Bystrica -  0915 905 112  

www.krby-tuma.sk
tel. 0905 394 055

KRBY

kkkkkkkkkk

 kachle

DOVOZ 
   SR 
  do 5 
prac.dní 

Záhradné  krby    grily, 
                 pece
                 ATLAS
                  hnedý

 pece TUMA
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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.

��������	
�����������
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