BRATISLAVSKO
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• fotograﬁí
• diapozitívov
• negatívov

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!
0917 649 213

digitalnefoto1@gmail.com
0907 781 619

nanosterile.eu

6542 2387
0905 616 329

PONUKA NA PREDAJ

PREDAŤ

Obhliadka,
poradenstvo
- ren
renovácia dveri
a cenová
ponuka u Vás
- kľu
kľučky, zámky, sklo
doma - služba
- nov
nové dvere a zárubne
zdarma !!!
- ren
renovácia vstavaných skriň

NAŠE SLUŽBY PRE VÁS:
NAŠ

Garsónka na prízemí vhodná pre dôchodcu,
Budatínska ulica Petržalka 69 900 € / 24,97 m2

Odeská ulica 75, 821 06 Bratislava,

94-0004-1

obhlia
obhliadky:
0905 605 934
prevádzka: 0948 288 791
prevá

renovacia@renovacia-dveri.eu
renovac

CHCETE

Investičný obchodný priestor pri Vienna Gate,
Údernícka ul. 117 000 € / 71,19 m2

BYT ?

PREDAJTE
HO VÝHODNE!

www.imperioreal.sk

32-0009-1

Kontakt: 0918 454 003

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE
SKLADOVANIE

0949 220 180

32-0024

zľava -20%

pri záväznej objednávke do 31.03. 2020

66-0003-3

DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

bfacleaning.sk/nanosterile

www.renovacia-dveri.eu
w

68-04

POLIENKA aj GUĽATINA

41-0037

0905 758 469
0905 877 690

Tiež ponúkame montážne
práce v domácnosti:
svietidlá, police, vešiaky,
madlá, obrazy a podobne.

16-0049

'LVSHĀLQJ6.

0908 952 383

na upratovanie
kancelárskych priestorov
od 17 hod. do 20 hod.
Plat: 4,80 € / hod. brutto

46)Ï8%.8)7-

SKENOVANIE
A DIGITALIZÁCIA

PALIVOVÉ
DREVO

ELEKTRIKÁR

94-0003

Bratislava

781200009

PRIJMEME
SPOĽAHLIVÉ PANIE

0905 621 229

Týždenne do 100 200 domácností

16-0066
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NÁTER: DVERÍ, LINIEK,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY

16-0053

Č. 7 / 14. FEBRUÁR 2020 / 24. ROČNÍK

Akcia na vstavané skrine do 35%.
Dodanie od 3-15 dní. Záruka až 5 rokov.
 REKONŠTRUKCIE BYTOV
 VSTAVANÉ SKRINE, ŠATNÍKY
 LAMINÁTOVÉ PODLAHY
 BEZPEČTNOSTNÉ DVERE

0903/ 344 343

 INTERIÉROVÉ DVERE

Holíčska 7, Bratislava

 KUCHYNSKÉ LINKY NA MIERU
 PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

BZ 20-07 strana

www.vstavaneskrine.com
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52-0030

Na predajňu je potrebné sa telefonicky objednať. Otváracie hodiny v BA:
Po: 10.00 - 12.00 h, 14.00 - 17.00 h, Ut - Štv: 10.00 - 12.00 h, 14.00 - 17.00 h
Pia: 10.00 - 12.00 h, 14.00 - 16.00 h,
So: 10.00 - 12.00 h

REDAKČNÉ SLOVO, NAŠI NEVIDIACI / SLUŽBY
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Každý týždeň: Dlhé Diely, Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Petržalka, Devínska Nová Ves, Devín,
Horský park, Záhorská Bystrica,
Rusovce, Jarovce, Čunovo, Koliba,
Kramáre

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
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Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

Výročia a udalosti
sa v Prahe začali majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji na ktorých
česko-slovenskí reprezentanti po prvýkrát získali zlatú medailu.

15. februára 1947

Dva svety v tom jednom našom
Milionár opúšťa milionársky byt.
Nezostanú v ňom ani parkety, ani
obklady, ani vodovodné batérie,
nič. Byt je „vybývaný“. Ako sa „vybývali“ byty napríklad na známom
sídlisku v mesačnej krajine v Košiciach.
Iný milionár si objednáva súkromné lietadlo na večerný let k moru na
svoju súkromnú jachtu. Večer však
už sedí vo vyšetrovacej cele. Tiež súkromnej. To je jeden, ten odporný
amorálny svet zlodejín a absencie človečenstva.
V Dubline v Írsku balí Slovenka
Zuzka balíček pre Slovenku Janku,
ktorá žije v Česku. Pre jej dve dcéry,
na ktoré vlastný otec akosi popri
svojom „bytí“ pozabudol. Slovenka
Janka, ktorá žije v Česku však v tých
istých dňoch balí balíček pre Mariana na východnom Slovensku, ktorý
žije sám a z invalidného dôchodku.
Niečo na seba, nejaký drobný darček.
Asi neviete, aké je to v živote nedostať
darček a zrazu si ho vybrať z balíčka.
To iba málokto vie. Majka v Írsku tiež
poslala balíček na Slovensko.
Dva svety. Jeden plný sebectva,
lakomstva, zloby a nenávisti, utopený

v peniazoch, ktoré boli získané – no
– nazvime to eufemicky – v rozpore so zákonom. Druhý, poctivý, svet
každodenného boja s nedostatkom o
prežitie. Ale plný porozumenia, účasti, snahy pomôcť tým, ktorí sú na tom
ešte horšie.
Po svete dobra lietajú balíčky, po
svete zla urážky, nenávisť a žaloby.
Je smutné, že o tom svete zla vieme takmer všetci takmer všetko, ale
o dobro sa zaujímame tak málo. To
by tých balíčkov od niekoho niekomu muselo byť viac. Nie tak zvučne
nazvaných – vraj „sociálnych“, ale
úprimne ľudských.
Viem o troch balíčkoch, ktoré sú
momentálne na ceste k adresátovi. A
viem aj to, koľko šťastia majú v sebe
zabaleného. Naozaj ma nezaujímajú
milionári s ich vybývanými bytmi. Im
to raz „spočíta“ ktosi iný.
Ozaj, milí čitatelia,
spomeniete si, kedy ste
naposledy posielali niekomu balíček s radosťou,
šťastím a pomocou?
Pekný týždeň
vám želá

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Bezplatné preventívne merania
zraku škôlkarov
ska (ÚNSS) realizuje v spolupráci s OZ
BILLA ľuďom preventívny program Zdravé oči už v škôlke, zameraný na kontrolu
zraku u najmenších. Odborne vyškolení
pracovníci ÚNSS sledujú zrakové paraDeti často nevedia povedať, že vidia metre u detí prístrojom Plusoptix. Mera„zle“. Nič ich nebolí, a tak ani nie je dôvod nie je bezbolestné, rýchle, realizované
sťažovať sa. Naopak, sú schopné vytvárať v známom prostredí škôlky a bezplatné.
si a využívať vlastné kompenzačné tech- Odhaliť možno krátko- i ďalekozrakosť,
niky, ktoré im umožňujú plnohodnotne nerovnosť zreničiek či zakrivenie rohovfungovať v známom prostredí. Problémy ky. Výsledok merania zapíše odborný
sa môžu prejaviť až príchodom do školy. pracovník ÚNSS do potvrdenia pre roPritom detské oko sa najviac vyvíja do diča, ktoré zároveň slúži ako podklad k
šiestich rokov a vtedy aj najlepšie reagu- návšteve oftalmológa. V minulom ročníje na liečbu. Niektoré očné vady možno ku projektu pracovníci Únie skontrolovali
včasnou intervenciou výrazne upraviť, či zrak 20 285 škôlkarom, z nich dostalo až
2 955 detí odporúčanie na návštevu u očdokonca vyliečiť.
Kedy by mal rodič spozornieť?
ného lekára. Preto preventívne merania
ɧ Dieťa vie len pomaly, alebo vôbec nevie zraku nepodceňujte!
rozoznať predmety v diaľke. Hlavne tie,
Viac informácií o projekte i o prihláktoré sa nepohybujú.
sení nájdete na webovej stránke zdraveɧ Dáva si knižku či hračky pred oči, aby ocivskolke.sk.
ich dobre videlo.
ɧ Sťažuje sa na bolesti hlavy, pálenie v očkách či svetloplachosť.
ɧ Nedokáže sa dlho koncentrovať pri hre
do blízka, je rýchlo unavené.
ɧ Veľakrát žmurká alebo drží hlavu šikmo.
ɧ Očká má začervenané a slzia.
ɧ Dieťa má problém s koordináciou oko –
ruka.
Meranie detí realizujú pracovníci Únie
Prihláste svoju škôlku na bezplatnú nevidiacich a slabozrakých Slovenska bezkontrolu zraku
platne.
Únia nevidiacich a slabozrakých Sloven» Eliška Fričovská UNSS
Zrakom vnímame až 80 percent všetkých informácií, preto je dôležité starať sa oň už od raného veku. Jednou
z možností sú aj preventívne merania.
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Občianska
riadková
inzercia

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj

08 STAVBA

02 AUTO-MOTO / iné

»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

»Kúpim staré auto, alebo
motocykel ČZ, Jawa aj náhr.
diely, všetko od motorizmu
(trofeje). 0903 818 122

09 DOMÁCNOSŤ

03 BYTY / predaj

»Predám výhodne nové
dvierka na kuchynskú linku, rôzne, 0919 17 62 33

04 BYTY / prenájom

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

05 DOMY / predaj

11 HOBBY A ŠPORT

06 POZEMKY / predaj

»Kúpim rôzne starožitnosti,
odznaky, mince, staré hodiny, trofeje. 0903 416 726
»Darujem knihu, ako
vyrobiť kaplnku doma,
0902288608
»Kúpim rôzne starožitnosti
aj poškodené 0903 753 758

07 REALITY / iné
»Kúpim garáž v Bratislave.
Platba v hotovosti 0918 479
756
»Kúpim byt v Bratislave
0907 402 507
»Kúpim stavebný pozemok
v Bratislave vhodný na
stavbu rodinného domu.
Nie RK 0918 479 756
»Kúpim byt v Bratislave
a okolí 0903 461 817
»Kúpim väčší alebo menší
byt v Bratislave 0918 479
756
»Kúpim 1- 2 izbový byť v BA
v širšom centre, najlepšie
Ružinov. Realitky nevolať! Ďakujem. Tel.kontakt
0915959592
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12 DEŤOM
»KTO DARUJE OBLEČENIE
OBUV HRAČKY ŠKOLSKÉ POMÔCKY DROGÉRIU POTRAVINY ĎAKUJEM ODVOZ ZABEZPEČÍM 0948710036

13 RÔZNE / predaj
»Predám nerezové formylisy, na výrobu šunky a
potravinárskych výrobkov.
Ručne vyrobený z nápisom
VTS,/VEDECKO TECHNICKÁ
SPOLOČNOSŤ/. 5L drevený
súdok 45 roč.súdok zo 4
drevenými pokálmi. 0902
679 183

14 RÔZNE / iné
»Kúpim staršiu vzduchovku
a babetu. 0907 374 235

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

CHCETE SI PODAŤ
INZERÁT ?

2

POŠLITE SMS

POLITICKÁ INZERCIA / SLUŽBY

BRATISLAVSKO západ
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VIZITKY

Frézovanie

0905 799 782

komínov

Výmena tesnenia
a oprava
všetkých druhov
a typov

• Stavba
teplovzdušných
krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
komína zdarma

OKIEN

ZĽAVAEZ
10-0049

ER

NA N
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

24-0019
24-0020

0903 791 159
Výročia a udalosti
si Thomas Alva Edison dal patentovať fonograf.

19. februára 1878

UNIVERZAL TRADE s.r.o.

ZIMNÉ ZĽAVY

Žalúzie, sieťky, rolety aj hliníkovéé

NAJLEPŠIE CENY U NÁS
Tel.: 0905 474 663 , Závodná 3, Bratislava
320007-1

E-mail: okna@univerzaltrade.sk

65-013

www.univerzaltrade.sk

Bratislava • Malacky

garážové brány
predokenné
rolety
ploty, brány

Objednávateľ: Strana VLASŤ, Miletičova 559/21, 821 08 Bratislava, IČO: 42257344,
Vydavateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

www.rolvex.sk
0905 485 891

33-0012

pri ná

OVÝ LET
VÝHLIADAKRMO!
ZAD

10-0023

Z¼AVY
VÝRAkuZpeNnaÉd 2000 EUR
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POLITICKÁ INZERCIA, SLUŽBY, RELAX

4
Vtipy
týždňa

Keby sme pred rokom s Mišom
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» - Ako sa máš?

- Veľmi zle. Keby som
nemal dlhy, tak už nemám
vôbec nič.

» Tešiť sa dá aj z maličkostí. Napríklad z výplaty.

» Nikdy nespochybňuj
vkus svojej ženy. Tiež si bol
jej výber.
»

Keď hlupáci spia, konajú spoločensky prospešnú
prácu.

»

Vždy som si myslela,
že moji susedia sú celkom
milí ľudia, ale potom si dali
heslo na wi-ﬁ.

» Dievčatá chcú Barbie a
chlapci autíčka. Keď vyrastú, je to presne naopak.

<       * "
) 3 " *7  ! ;-  "
)     "* !*7-%

»

Niektorí ľudia sú ako
rezne.
Nie že by boli tak chutní, sú
len klepnutí z oboch strán.

» redakcia

Dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, ičo: 36252417

01-0051

Miroslav Beblavý

    
     

EXEKÚCIE

STOP

VÉGREHAJTÁS
Pomoc pri
STOPNUTÍ EXEKÚCIÍ
Segélynyújtás
VÉGREHAJTÁSOK
LEÁLLÍTÁSÁHOZ

59-0011

Kancelárie / Irodák
Komárno
Dunaj. nábrežie 14
D. Streda
Alžb. nám. 1194/1
B. Bystrica Kapitulská 12
Želiezovce Mierova 24
Štúrovo
Sv. Štefana 79
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Nevydierajte
predčasnými voľbami

» Aj hlúposť je dar boží. V
tomto smere nemusel byť
pán Boh až taký štedrý.

Telefón: 09915 8996 5366
Infolinka: 09007 1667 5388
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POLITICKÁ INZERCIA

BRATISLAVSKO západ
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...ABY SLOVENSKO
NEBOLO BOJISKOM,
ALE DOMOVOM
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Ing. arch. Matin Sarvaš
textár$ +
Bratislava

80



    

Mgr. Veronika Balušíková
Bratislava
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RSDr. Milan Benkovský
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Ing. Michal Rybár
dátový analytik
Bratislava
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Ing. Milan Nehaj
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Bratislava
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Vytvorme   ) konvent, v ktorom by zástupcovia politických
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vedci, mienkotvorní odborníci z celého spektra slovenskej
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podobe nášho štátu – predovšetkým o vytvorení systému váh
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Mgr. Michal Gabriš
IT$ +
Modra

MVDr. Pavol Fabian
zverolekár  &
Bratislava

36
Mgr. Beata Novomeská
    
Bratislava

139

Mgr. Tibor Môcik

)$ +
Bratislava

"#$% &' ()(* +,

28

Ladislav Nedelka
  F 
Bratislava
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Slovensko je rozdelené tak ako nikdy vo svojich moderných
dejinách. Je rozdelené na mestá a vidiek, na Bratislavu
a zvyšok Slovenska, na západ a východ, sever a juh,
je rozdelené politicky, ekonomicky
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Dobro musí zvíťaziť

KĽÚČOVÉ VOĽBY
Na Slovensku sme sa v kritických situáciách vždy vedeli správne rozhodnúť. Teraz sme opäť na križovatke.
Skorumpovaní politici s fašistami alebo slušnosť a spravodlivosť.
Vláda schválila mesiac pred voľbami 60 miliónov na kongrescentrum,
100 miliónov na futbalový štadión,
ale nepostavila ani jednu jedinú nemocnicu. Smer už 12 rokov na ľudí
kašle. Jediné, čo dokáže je strašiť ľudí
alebo si ich kupovať zvýšením príspevku pre vybranú skupinu o 20 eur.
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Peter Pellegrini dal z rezervy predsedu vlády, občianskemu združeniu
Slovenka 50 000 eur a časopis Slovenska ho dal na titulku časopisu.
Peniaze v rezerve premiéra sú pritom
určené na mimoriadne situácie, keď
potrebuje konkrétny človek alebo
obec pomoc napríklad pri živelných
pohromách.

1

Gyula
Bárdos

2

Szabolcs
Mózes

4

Zsolt
Simon

5

József
Menyhárt

chádzať za prácou do hlavného mesta alebo do zahraničia. Matky, ktoré
odchádzajú do Rakúska robiť opatrovateľky. Otcovia, ktorí musia robiť
robotníkov v Česku. Mladí, ktorí študujú vo svete. Týmto všetkým má byť
vďačný a nie sa im vysmievať. Takto sa
štátnik nevyjadruje. V posledných týždňoch som denne v regiónoch medzi
ľuďmi a všetci sú z celej vlády zhrození.
Všetkých
ľudí
ubezpečujem,
že ak nám dajú dôveru, zastavíme
rozkrádanie Slovenska a spolu so
stranami z demokratickej opozície
vytvoríme silnú a stabilnú vládu.

29. FEBRUÁRA ROZHODNETE
o osude našej krásnej krajiny.

Premiér tiež urazil mnoho ľudí z celého Slovenska, ktorí chodia za prácou,
či štúdiom do Bratislavy alebo do zahraničia. Vraj žijú v bubline a nemajú
rozhodovať vo voľbách o osude krajiny. Je zodpovednosťou Smeru, ktorý
tu vládne 12 rokov, že ľudia musia od-
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Andrej Kiska, predseda strany ZA ĽUDÍ
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Richard

SULÍK

Aby sa tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť
Milí Slováci,

Verejnosti som predstavil náš vynovený program, v ktorom nenájdete
žiadne vzdušné zámky. K cieľom totiž vedie dlhá cesta riešení, zákonov
a postupnej zmeny. Strana SaS je tu
viac ako desať rokov a presne vieme,
že prázdne sľuby bez konkrétnej
predstavy, ako ich dosiahnuť, sú
cesta do pekla.
Napríklad nesľubujeme desiatky tisíc nájomných bytov ako naši
konkurenti, pretože ich nemá kto, za
čo a kde postaviť. Sľubujeme však,
že staviteľom rozviažeme ruky a
zmeníme stavebný zákon tak, aby
bol spravodlivý. Koľko bytov vyjde,
toľko vyjde, ale dnes nie je možné
povedať, koľko ich bude. Hnevá ma
takéto nebezpečné zavádzanie.
Na programe pracovali stovky
ľudí, šperkovali sme ho do dokonalosti s najlepšími odborníkmi zo
snáď všetkých oblastí života a konzultovali s ľuďmi priamo z praxe. Venujeme sa najmä spravodlivosti, aby
sme odtiaľ konečne vyprášili sudcov,
ktorí dopustili tento nehorázny stav
v justícii, rovnako zdravotníctvu,
o tom ani netreba veľa rozprávať.
Treba konať, na Slovensku kvôli roz-

kradnutému zdravotníctvu umierajú ľudia! Je strašné, ako ďaleko sa to
dostalo.
V týchto týždňoch opäť cestujem
po celom Slovensku, stretávam sa so
stovkami až tisíckami ľudí a snažím
sa im čo najlepšie vysvetliť, že len
odborné riešenia posunú Slovensko
vpred. Pomáhajú mi pri tom skvelí ľudia, naši kandidáti, z ktorých
mnohí sú pevnou súčasťou strany
už roky a niektorí sú v politike nováčikovia, avšak každý z nich je odborník vo svojej oblasti. Pochádzajú ktoré týmto vyvraciam a sľubujem,
zo všetkých regiónov Slovenska a že dôchodkov sa nijako negatívne
nedotkneme. Práve naopak – plápoznajú vaše problémy.
nujeme zaviesť tzv. Seniorcard, zľaUvedomujem si, že na to, aby sa vovú kartu pre dôchodcov. Reforma
naše riešenia stali skutočnosťou, výsluhových dôchodkov sa nebude
sa strana Sloboda a Solidarita musí nijako týkať vojakov či policajtov v
stať nielen súčasťou budúcej vlády, aktívnej službe; a tým novým plánuale musí aj spolupracovať so svojimi jeme adekvátne zvýšiť plat.
partnermi. Preto som už niekoľkoSociálne balíčky Smeru sú nesprakrát zvolal stretnutie opozičných
strán do sídla SaS, kde sme sa roz- vodlivé a nefungujú. Nič nie je zadarprávali o budúcnosti. Za všetkých si mo a napríklad nie všade chodí vlak,
dovolím povedať, že to dokážeme, tak prečo len vlaky? Rozhodli sme sa
hoci súčasné vládne strany sa vás namiesto „zadarmo“ zaviesť veľké
snažia presvedčiť o opaku. Všetci si zľavy, konkrétne lístok za 1 euro, ale
uvedomujeme, že základ je vymeniť tak, aby platil aj na autobus. Alebo
Fica a nedovoliť Kotlebovcom, aby obedy zadarmo? Dodnes mi píšu
narobili na Slovensku to, čo naro- nešťastné mamičky, že to je jeden
bili v Banskej Bystrici, keď bol žu- chaos, prihlasovanie, odhlasovanie,
panom. Tam sa krásne ukázali tie
jeho bláboly. Po voľbách budeme
spolupracovať so všetkými okrem
Smeru, pretože rozkradli kompletne
celú krajinu a všetko, čo nie je priklincované, SNS, ktorá mala nástup
ku kradnutiu dokonca rýchlejší ako
Smer a Kotlebom, lebo rozpráva úplné hlúposti, sľubuje nesplniteľné a
navyše má na kandidátke fašistov.
Nie, ďakujeme, neprosíme.
Práve predstavitelia týchto strán
často tvrdia a neustále vás klamú,
že zrušíme vlaky zadarmo, že zrušíme alebo znížime dôchodky, a ja
vám garantujem, že to sa nestane
ani omylom. Žiadne dôchodky nebudeme rušiť, zdaňovať ani znižovať. To sú reči našich konkurentov,

BZ 20-07 strana

7

a že čo keď dieťa obeduje doma... hotové patálie. Namiesto toho zvýšime
daňový bonus na dieťa, aby sa rodičia mohli sami rozhodnúť, na čo peniaze použijú.
Milí občania Slovenska,
už 29. februára budete mať šancu
rozhodnúť, či Slovensko zostane v
područí zlodejov a oligarchov, alebo
vyhrá zdravý rozum. Je to vo vašich
rukách.
Nech sa rozhodnete akokoľvek,
držím vám pri tom palce.
S úctou
Richard Sulík
predseda SaS

03-0171 Objednávateľ: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., Priemyselná 8, 82109 Bratislava, IČO: 42139333 Vydávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

je o mne známe, že poviem pravdu, nech je akákoľvek. Ľúbivých rečí
ste sa napočúvali viac než dosť, ja
radšej vychádzam z reálnych faktov
a čísel, pretože tie nikdy neklamú
ako veľa slovenských politikov.

ZDRAVIE
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Osvojte si správnu techniku umývania rúk

Predchádzajme chrípke hygienou rúk
Dôkladným umývaním rúk môžeme vania rúk i s následkami ich nedostatočnej
predísť šíreniu veľkej časti infekčných hygieny.
chorôb. Myslieť by sme na to mali najVedeli ste, že:
mä počas prebiehajúcej chrípkovej
-na mokré ruky nachytáte až 500sezóny. Správnu techniku umývania
krát viac baktérií ako na ruky suché?
rúk je podľa odborníkov potrebné si
-na jednom prste ľudskej ruky sa naosvojiť ako pravidelný návyk už u machádza až 12.000 baktérií?
lých detí.
Umývanie rúk je najefektívnejší a najjednoduchší spôsob, ako vo veľkej miere predísť
šíreniu respiračných infekcií, rovnako ako
hnačkových ochorení, parazitárnych ochorení, či žltačky typu A. Najmä počas chrípkovej sezóny patrí medzi základné formy
prevencie chrípky. „Až 80% percent infekcií
sa šíri špinavými rukami. Ich pôvodcovia sa
totiž môžu nachádzať na bežne používaných
predmetoch ako sú napríklad držadlá vo
verejnej hromadnej doprave a nákupných
košíkoch, tlačidlá zvončekov a výťahov či
vodovodné batérie,“ hovorí hlavný hygienik
SR Ján Mikas. „Mechanickým umývaním rúk
pomocou mydla a vody odstraňujeme choroboplodné zárodky, a tým obmedzujeme ich
šírenie. Preto je hygiena rúk prvým predpokladom zabráneniu infekčných ochorení.
Dôkladné umývanie rúk môže ochrániť vaše
zdravie,“ objasňuje Ján Mikas.

-viac ako 250.000 mikroorganizmov
môže prežívať na držadlách, kľučkách, vodovodných batériách, nákupných vozíkoch, perách, klávesnici či mobiloch?
-vírus chrípky prežíva na odeve, papieri, vreckovkách 8 až 12 hodín a na
hladkých (neporéznych) povrchoch
24 až 48 hodín?

Pravidlá umývania rúk

Ruky je potrebné opláchnuť teplou vodou
a použiť mydlo, následne poriadne mydliť a
nakoniec dôkladne opláchnuť. Celá procedúra má trvať 40 až 60 sekúnd. K mechanickému čisteniu rúk pristupujte zodpovedne a
nevynechajte žiadnu časť dlane, chrbát rúk,
priestor medzi prstami aj pod nechtami. Najlepšie je po umytí použiť jednorazovú utierku alebo čistý uterák. Ruky je vhodné umývať bez prsteňov, náramkov a hodiniek. Ak
nie je dostupná čistá tečúca voda a mydlo,
použite dezinfekčný prostriedok na alkoZačať treba už v detstve
Pravidelný návyk umývania rúk je podľa holovej báze a to napríklad na cestách, výhlavného hygienika dôležité budovať už v letoch, v meste pri nákupe a podobne. Celá
ranom veku dieťaťa, kedy je náchylnejšie na procedúra má pritom trvať 20 až 30 sekúnd.
ochorenia, pretože imunita sa u neho ešte
len vyvíja. Navyše, v detských kolektívoch Kedy je potrebné umývať si ruky
hrozí vyššie riziko nákazy infekčnými res- -po každom návrate domov či do práce z
piračnými ochoreniami a dieťa by malo byť vonkajšieho prostredia
oboznámené so správnym postupom umý- -pred a po návšteve nemocnice, lekára
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-po ceste v prostriedkoch hromadnej dopravy
-pred, počas a po príprave jedla
-pred konzumáciou jedla
-po každom použití toalety
-pred manipuláciou s bábätkom a po výmene znečistenej plienky
-po manipulácii so zvieratami a ich krmivom
-po manipulácii s odpadom a odpadovým
košom
-po vyčistení nosa, kašlaní a kýchaní – pri kašli a kýchaní si ústa nezakrývajte dlaňou, dôležité je použiť jednorazovú papierovú vreckovku a ihneď po použití ju zahodiť do koša
-počas choroby
-pri akomkoľvek pocite nečistých rúk

Extrém tiež nie je dobrý
Zdravý človek s dobrou imunitou je obklopený tisíckami mikroorganizmov, s ktorými nažíva v symbióze. Vyhnite sa preto
extrému v oblasti hygieny rúk, ktorá ju môže
narušiť. „Pokožka rúk je u zdravého človeka
osídlená priateľskými nepatogénnymi baktériami, ktoré jej poskytujú ochranu pred
rozmnožením choroboplodných zárodkov.
Extrémne prehnanou hygienou rúk, či používaním agresívnych hygienických prostriedkov v bežnom živote, tie dobré baktérie
z pokožky systematicky odstraňujeme, čo
nie je zdraviu prospešné. Aj keď je umývanie
rúk v prevencii šírenia prenosných ochorení
mimoriadne dôležité, aj v tomto prípade by
malo platiť pravidlo „všetko s mierou“,“ dodáva hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Ako si správne umývať ruky
pod tečúcou vodou
-navlhčite si ruky teplou vodou a naberte si
dostatočné množstvo mydla

 

-ruky si potierajte spôsobom dlaň o dlaň,
potom pokračujte preložením dlane pravej
ruky na chrbát ľavej ruky s čistením vnútorných strán prstov a opačne
-trením si čistite spojené prsty pravej ruky
proti ľavej ruke a opačne, následne zovrite
prsty jednej ruky do dlane a potierajte si ich
oproti druhej dlani
-nasleduje čistenie ľavého palca krúživým
pohybom pravou rukou a opačne
-ľavú dlaň si čistite krúživým pohybom spojenými prstami pravej ruky a opačne
-ruky si opláchnite vodou, dôkladne si ich
utrite jednorazovou utierkou alebo čistým
uterákom
-utierkou či uterákom potom zastavte tok
vody

Ako si správne dezinfikovať ruky s
použitím dezinfekčného prostriedku
na báze alkoholu
-naberte plnú dlaň dezinfekčného prostriedku a naneste na celý povrch rúk
-pokračujte preložením dlane pravej ruky
na chrbát ľavej ruky s čistením vnútorných
strán prstov a opačne
-ďalej si čistite trením spojené prsty pravej
ruky proti ľavej ruke a opačne
-prsty jednej ruky uzavrite do druhej dlane a
potierajte oproti druhej dlani
-krúživým pohybom si čistite ľavý palec pravou rukou a opačne
-spojenými prstami pravej ruky čistite krúživým pohybom ľavú dlaň a opačne
-akonáhle ruky vyschnú, sú vydezinfikované
Informácie poskytol
Úrad verejného zdravotníctva SR
STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
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»
Komerčná
riadková
inzercia

REMESELNÍCI
»Glazúrovanie vaní 0905
983 602
»Maľovky–stierky–obklady
–omietky aj menšie práce
0940 384 665
»GLAZOVANIE VANÍ. 30 rokov
prax, 5 rokov záruka. Cena
70 €. Tel.: 0904 267 926
www.glazovanievani.estranky.sk

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

ELEKTROINŠTALÁCIE
»Elektroinštalácie 24 hod.
Prípojky, práca s plošinou
do 22m. Revízne správy.
Vytyčovanie káblových porúch. Pílenie stromov, orezy
aj pod napätím. Projektovanie, bleskozvody 0904
466 149

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

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY
»Maľby, podlahy 0915 462
513

ČLOVEK / POLITICKÁ INZERCIA, KULTÚRA
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O prehnanej láske k zvieratám...
Všimol som si, že určitá skupina k bytostiam, ktoré lásku vždy opätujú a
ľudí v súčasnosti svoju energiu a lás- nekalkulujú. Lenže ak sme sa narodili
ako ľudia, mali by sme dať na poriadok
ku prehnane investuje do zvierat.
naše pošramotené vzťahy s inými ľuďÚcta k prírode, stromom, rastlin- mi, hlavne však prístup voči sebe.
Predošlé generácie vnímali a chostvu a všetkým druhom zvierat je pre
mňa na vysokom a prepotrebnom vali zvieratá hlavne z dôvodu úžitosobnostnom stupni. Všetko živé si za- ku, no teraz mám dojem, že dnešný
slúži úctu, lásku, ochranu a podporu, „človek moderný a civilizovaný“ sa
prehupol do módu, aby si cez zvieraale...
... ale všetko tu na Zemi podlieha tá dotankovával svoju emocionálnu
určitej hierarchii a ak viac zachraňuje- vyprahnutosť. Kto číta moje Šlabikáre
te zvieratá, no seba, či ľudí dávate niž- šťastia vie, že tvrdím stále to isté: Nech
šie, niečo o vás táto skutočnosť hovorí. našim zdrojom je naše vnútro a nie
Nie málokrát za to môže ťažké detstvo, vonkajšie okolnosti. Keď ste raz šťastzrada zo strany ľudí alebo od partnera, ný, prijímate a milujete sa, vylieva sa to
ktorá človeka dovedie k nedôvere voči z vás do všetkého s čím sa stretnete. Tok
ľuďom či opačného pohlavia, až do- je obojstranný, vracia sa vám. No prekonca k odporu voči mužom, ženám, piate konanie vedie k strachom a tak sa
ľuďom... Nie je to harmonický postoj.
ľudia boja o majetok, vzťahy, zdravie,
Všetok prehnaný prístup k niečo- zvieratá... Nemáme sa báť, máme žiť.
mu najviac hovorí o samotnej osobe - o Nemáme bojovať, máme dávať extrémy
prázdnom vnútre, vyhorení, neviere v na poriadok bez toho, aby sme sa stali
seba, neláske voči sebe... Vtedy sa daná extrémistami.
bytosť vo svojej osobnej vyprahnutosti
Kto číta srdcom, vie, kam mierim:
začne čoraz viac upínať na zdroj, ktorý Zlatá stredná cesta. Pravá miera. Áno,
jej poskytne uspokojenie, lásku, nehu, máme zachraňovať a pomáhať slabpochopenie, realizáciu... Tak predi- ším, chrániť prírodu a zvieratá, svojim
menzovaný prístup k práci (workoho- osobným postojom a konaním mať
lizmus), premrštená charita, prehnaná všetko cítiace na Zemi v úcte. Nech mi
citová väzba na dieťa, partnera, rodiča, je odpustené, ak som sa kohosi dotkol.
ako aj zaslepené extrémne zachraňo- Ale som za zdravý rozum a zlatý stred.
vanie a starostlivosť o zvieratá, kedy Milujme, no nie ako nevedomé pokrasú tieto nemé a úžasné bytosti dané na čovania vlastného nemilovania sa.
najvyšší piedestál, môžu signalizovať
precitlivelosť, ktorá sa hojí smerovaním
» Ing. Pavel „Hirax“ Baričák

RICHARD SULÍK

v Bratislave
19. 2. 2020
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Zdravý rozum
je najlepší recept

OPRAVA CHLADNIČIEK
»ZIMMERMANN 0905 54 74
76
»Matúš 0905 616 431

Diaľnica do Košíc by mohla stáť
v roku 2026

OPRAVA PRAČIEK

Najčastejšou otázkou, ktorú dostávam na svojich
cestách po Slovensku, je otázka regionálnych rozdielov. Prečo sa „tam“ v Bratislave máte tak dobre a my tu
na východe máme nízke platy?
Nuž, odpoveď nie je taká jednoduchá. Som totiž
presvedčený, že pri dobrom riadení krajiny žiadne
regionálne rozdiely vyrovnávať netreba.
Na našom programe pracovali stovky ľudí, šperkovali sme ho do dokonalosti s najlepšími odborníkmi
zo snáď všetkých oblastí života a konzultovali s ľuďmi
priamo z praxe.
Hlavným bodom na vyrovnanie regionálnych rozdielov je konečne prestať rozprávať o diaľnici do Košíc a
namiesto toho ju postaviť. Vyrátali sme, že ak by sme o
tom mohli rozhodnúť my, po diaľnici by sa jazdilo približne v roku 2026. Infraštruktúra je základ a vlády ju
doteraz trestuhodne zanedbávali. Rovnako si neviem
predstaviť dôvod, pre ktorý automobilka Jaguar išla do
Nitry, keď východ ju potrebuje ako soľ. Nie som zástanca stimulov, ale sme v situácii, keď by si ich práve ľudia
v tejto časti Slovenska zaslúžili, aby mali poriadne zamestnanie a aby sa zdvihla životná úroveň. Hnevá ma,
že pred voľbami im kandidáti z východu – Paška, Raši,
Žiga.... nasľubovali hory, doly a po voľbách sa na nich
vykašľali. Nečudujem sa, že teraz hádžu všetkých politikov do jedného vreca.
29.2. budú mať Slováci veľmi dôležitú úlohu – rozhodnúť, kadiaľ sa naša krajina uberie.
Tam, za plentou, na vás nedosiahne
žiadna politická reklama, žiaden
planý sľub. To bude chvíľa, keď bude
môcť vyhrať zdravý rozum a riešenia.

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

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

KRTKOVANIE
REMESELNÍCI
ÚČTOVNÍCTVO, MZDY
KÚPIM
SLUŽBY
BEZPEČNOSŤ
PREPRAVA
OKNÁ
PREPRAVA
KURZY
ČISTENIE
PONUKA PRÁCE

Richard Sulík
predseda SaS

OPRAVA ŠIJACÍCH STROJOV
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BRATISLAVSKO západ

POLITICKÁ INZERCIA, ZAMESTNANIE

príjme strážnikov na prevádzky

0905 799 782

v Bratislave
Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

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

Ručný pracovník - 680 € mes. brutto + príplatky
VODIČ "B", "T" - 980 € mesačne brutto + príplatky
VODIČ "C" - od 1.300 € mesačne brutto + príplatky
DISPEČER PREVÁDZKY - 1.770 € mesačne brutto
HOSPODÁR - 1.100 € mesačne brutto
Zimná údržba ciest a komunikácií v BA
0948 / 374 149, dispecing2@aii.sk

Základná zložka mzdy + príplatky
a ODMENY, UBYTOVANIE ZADARMO

SBS RAVI s.r.o.
prijme do TPP pracovníkov
strážnej služby pre objekt
v Bratislave

» red

KONTAKT : 0908 986 420

75-11

Nástup : marec 2020
Hodinová mzda : 3,20 € netto/ hodina

66-0032

Občas je tiež známa aj ako kuria noha poľná či záhradná, patrí do
čeľade Portulaceae. Je to jednoročná
rastlina s výhonkami dlhými 30 až 60
cm, obrastenými ružicami drobnejších
podlhovastých listov. Divoké druhy
portulaky majú obyčajne menšie lístky
i kvety a menší vzrast ako kultúrne pestované odrody.
Už oddávna ľudstvo využíva liečivú silu tejto skromnej rastlinky,
najmä jej antioxidačné vlastnosti a jej
regulačný vplyv na hladinu krvných
tukov, cholesterolu i cukru. Využíva
sa tiež na ochranu žíl a ciev, ako i pri
kardiovaskulárnych problémoch, na
uvoľňovanie svalových kŕčov, ako protizápalové a močopudné činidlo, pri
zápaloch močových ciest, pri cystitíde
a obličkových kameňoch, na podporu
pečene, pri bakteriálnej dyzentérii,
zápaloch mliečnej žľazy a uzlín. Portulaka je vhodná aj na použitie v podobe
kašovitých obkladov na popáleniny.
Takýmito viacnásobnými celonočnými
obkladmi sa za pár dní dokážeme zbaviť aj kuracích ôk.
Pri jej užívaní neexistujú žiadne riziká, žiadne vedľajšie účinky a nehrozí
ani predávkovanie. Najviac prospeš-

ných látok získame z čerstvej rastliny,
hoci sa z nej občas robí aj liečebný odvar. Pri liečení lišaja a dermatóz tiež
používame čerstvú šťavu alebo nálev z
2 g semien a 2 dcl vriacej vody.
Dá sa restovať s mäsom i zapekať
so syrom. Mladé lístky a výhonky však
môžeme nasekať aj do polievky, omáčky, majonézy, do tvarohových nátierok, pást i do bylinkového masla.
Vňať portulaky obsahuje až 2,2 percenta bielkovín, 0,5 percenta prospešných tukov, 6,5 percenta sacharidov,
1,2 percenta vlákniny a 2,2 percenta
minerálov (najmä draslíka, horčíka,
vápnika, železa, fosforu a stopových
prvkov). Je bohatá na vitamín C i provitamín A, ale i vitamíny B1 , B2. Obsahuje aj glykozidy, slizy, saponíny, horčiny,
silice, flavonoidy a organické kyseliny
(citrónovú, askorbovú, asparágovú,
glutámovú). Je to zelenina s najvyšším
obsahom vzácnych omega-3 mastných
kyselín (100 g listov obsahuje 300 až
400 mg kyseliny alfa-linolenovej).

36-0002

Máme je obvykle rovno pred očami. Či vlastne pod nohami. Napriek
tomu, ako je portulaka nenápadná,
potenciál tejto drobnej rastliny si
mnohé civilizácie všimli už dávno.

INZERCIA

SBS GUARDING s. r. o.

94-0020

Neznáma a predsa známa portulaka

Najčítanejšie regionálne noviny

52-0023
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2CJ ÐÐÐÐ0903 848 030 I 0907 919 325
+?GJ Ðsetlsk@centrum.sk
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85_0073

85-0008

tel. 0904 474 597

46-0017

VOJENSKÝCH VECÍ - MILITÁRIÍ

85_0117

TESÁR
STAVEBNÝ ROBOTNÍK
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Volebný
program
PO STRETNUTÍ LÍDROV OPOZIČNÝCH STRÁN

ÚPRIMNE,
ODVÁŽNE
PRE ĽUDÍ
OĽANO spája opozíciu
Už o dva týždne chceme vymeniť vládu maﬁe a nespravodlivosti. Líder hnutia OĽANO Igor Matovič preto pozval predsedov strán SaS,
Za ľudí, PS/SPOLU, Sme rodina a KDH za jeden stôl, aby sa dohodli na
spoločných riešeniach, ktoré budú ľuďom garantovať. Ponúkame istotu, že zmena, po ktorej všetci túžime, bude zmenou k lepšiemu.
Už po prvých stretnutiach je jasné, že spolupráca medzi opozičnými stranami bude fungovať. Cieľom je ponúknuť ľuďom konkrétne riešenia, ktoré bude demokratická opozícia garantovať ešte pred voľbami. „V roku
1998 sme sa spojili, aby sme porazili Mečiara. Dnes sa spojme, aby sme porazili Fica. Máme 18 dní do volieb, a práve číslo 18 je spojené s dospelosťou.
V tomto momente by sme aj my mali ukázať, že sme dospeli. Nastal čas na
úprimnú spoluprácu,“ povedal Igor Matovič ešte 11. februára po prvých
stretnutiach. Lídrov opozičných strán zároveň vyzval, aby uniesli spoločnú zodpovednosť, pretože výhra nad maﬁou a očista Slovenska od jej
vplyvu je len a len v našich rukách. Poďme spolu do toho už 29. februára!

Hlasovali ste
o programovom
vyhlásení vlády?

Už hlasovalo
viac ako
55 000 ľudí!

900
konkrétnych
riešení, ako
vrátiť ukradnutý
štát naspäť do
rúk občanov.

ky, máme
perfektných
ľudí,
á
f
ý
ľ í
a máme výborný plán. Cítime
od ľudí veľkú dôveru, ktorá až
Hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezáhraničí s eufóriou, že konečne
vislé osobnosti (OĽANO) predstabuchneme po stole a urobíme
vilo svoj volebný program.
zo Slovenska miesto, kde bu„Najlepší volebný program deme radi žiť,“ dodal.
politickej strany sú skutky,“
Chceme však vytvoriť priestor
uviedol predseda hnutia OĽAaj pre ľudí, aby boli súčasťou
NO Igor Matovič. „Desať rotvorby budúceho programokov odvážne bojujeme proti
vého vyhlásenia vlády. Práve
korupcii. V tomto volebnom
preto sme predstavili 11 priorít
období sme predložili 268 náz nášho programu, o ktorých už
vrhov zákonov, čo je viac ako
na stránke rozhodni.to , ľudia
dokopy predložil Smer, Mosthlasujú,“ pokračoval Igor MatoHíd, SNS a Kotlebovci. Opäť
vič, podľa ktorého predstavených
boli poslanci za OĽANO vy11 otázok vyjadruje „túžbu ľudí
hodnotení ako najaktívnejší,“
konečne si upratať Slovensko
pokračoval.
a urobiť niečo, čo už na SlovenProgram hnutia OĽANO má 208 sku dávno malo platiť.“
strán a viac než 900 konkrétPrioritami hnutia OĽANO sú
nych riešení. „Názov programu
čestná a spravodlivá krajina,
je v súlade s tým, ako politiku
štát, ktorý slúži a chráni, ako aj
robíme – úprimne, odvážne,
výkonná ekonomika. Celý vopre ľudí. Zároveň je to naša vílebný program hnutia OĽANO
zia, ako by malo Slovensko vynájdete na webovej stránke htzerať deň po Ficovi,“ vysvetlil
tps://www.obycajniludia.sk/
Matovič „Sme poctivo pripraprogram-2020/.
vení, máme za sebou skutPREDSTAVENIE PROGRAMU V NÁRODNEJ RADE SR

Hlasovanie je anonymné, udaním e-mailu a telefónneho čísla vylučujeme podvodníkov, ktorí by chceli ovplyvniť hlasovanie .
Politické preferencie môžete ale nemusíte uviesť - je to dobrovoľný údaj
a nie je podmienkou hlasovania.
Ochrana a spracovanie uvedených údajov je plne v súlade so Zákonom
o ochrane osobných údajov aj nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
Európskej únie.

hlasujte aj vy na www.rozhodni.to
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S údajmi je narábané v zmysle zákona.

