Č. 7 / 14. FEBRUÁR 2020 / 24. ROČNÍK

031190175

0908 952 383

• fotograﬁí
• diapozitívov
• negatívov
digitalnefoto1@gmail.com
0907 781 619

Výmena tesnenia
a oprava
všetkých druhov
a typov

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

OKIEN
75-11

0904 177 808

786%29

ELEKTRIKÁR

41-0037

0917 649 213

• borovica 20 € / m
• dub, agát tenký
24 € / m
• dub, agát hrubý
31 € / m

SKENOVANIE
A DIGITALIZÁCIA

10-0024

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

16-0066

POLIENKA aj GUĽATINA

>%(2

Týždenne do 94 750 domácností

16-0049

PALIVOVÉ
DREVO

PALIVOVÉ
DREVO

46)Ï8%.8)7-

0903 791 159

24-0020
24-0019
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68-04

BRATISLAVSKO
východ
ZUBNÁ AMBULANCIA
Stromová 16 - Kramáre
0905 662 407

DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

WWW.ZUBARVBRATISLAVE.SK

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE
SKLADOVANIE

67-0001

PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV
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.

Z¼AVY
VÝRAkuZpeNnaÉd 2000 EUR
pri ná

OVÝ LET
VÝHLIADAKRMO!
ZAD
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Čistiareň SUNIX
Mlynarovičova 18,
Bratislava – Petržalka

Bratislava • Malacky

garážové brány
predokenné
rolety
ploty, brány
www.rolvex.sk
0905 485 891

1

32-0003-1

www.pranie-kobercov.sk
PO-PI 9:00 - 18:00

10-0023

0905 621 229

6542 2387
0905 616 329

32-0030

NÁTER: DVERÍ, LINIEK,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY

16-0053

Ponúkame implatológiu
s najlepšími cenami v BA

320008 - 2

pracujeme od 15.00 do 21.00 hod.
Ošetríme každého aj bolestivých pacientov

66-0003-3

POZOR ZMENA

ČLOVEK, NAŠI NEVIDIACI / SLUŽBY

BRATISLAVSKO
O prehnanej láske k zvieratám...
východ
Redakcia:

Martinčekova 17
BRATISLAVA
bratislavsko@regionpress.sk

Vydavateľ:
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IČO: 36252417
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Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

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

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
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Občianska
riadková
inzercia

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj

09 DOMÁCNOSŤ

02 AUTO-MOTO / iné

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

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

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Kúpim garáž v Bratislave.
Platba v hotovosti 0918 479
756
»Kúpim byt v Bratislave
0907 402 507
»Kúpim vinohrad v Bratislave, Svätom Jure, Pezinku
alebo okolí. Platba v hotovosti 0918 479 756
»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

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

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.

2

$!/!.%
,+ ;
%*4!-5/
+7(%/!*:6.(+
 1/1-!
)! 4!-)! 4!-
96.(+-0-%'3)! 4!-!2/
%*4!-5/0
*
 -! 5)'+:6'
  
(!"   #' !#*
! &'!"   "
!, #' #%,2!" #'+ 
-'!  <
.&.-&2!-
&# !$!" #'+ &'!"
#'!& 2),2
!" ,+4+-*!*%! (08
*!"0*#0&!0+,!-5/+- '
!&'!#
!-.1# +! #,  
!0'! # 0- !-.1
!&#/
 !&'!"#/
#0"#0--+
#'&1!& !"
#* !, '!  &
 !#0#""."
!   !%
&&2"  

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim rôzne starožitnosti,
odznaky, mince, staré hodiny, trofeje. 0903 416 726
»Darujem knihu, ako vyrobiť kaplnku doma, 0902
288 608
»Kúpim rôzne starožitnosti
aj poškodené 0903 753 758

12 DEŤOM
KTO
DARUJE OBLEČENIE OBUV
»HRAČKY ŠKOLSKÉ POMÔCKY
DROGÉRIU POTRAVINY ĎAKUJEM ODVOZ ZABEZPEČÍM
0948 710 036
13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné
»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

15 HĽADÁM PRÁCU
»Kúpim staršiu vzduchovku
a babetu. 0907 374 235

16 ZOZNAMKA

CHCETE SI PODAŤ
INZERÁT ?

2

POŠLITE SMS

POLITICKÁ INZERCIA, SLUŽBY

BRATISLAVSKO východ
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Výročia a udalosti
si Thomas Alva Edison dal patentovať fonograf.

19. februára 1878

Frézovanie

komínov
ZĽAVAEZ
10-0049

65-013

ER

Reality Gold – Bratislava s.r.o.
Prevádzka: Cukrová 14, 813 39 Bratislava
0905/491 888, 0903/909 888

EXEKÚCIE

STOP

VÉGREHAJTÁS
Pomoc pri
STOPNUTÍ EXEKÚCIÍ
Segélynyújtás
VÉGREHAJTÁSOK
LEÁLLÍTÁSÁHOZ

Telefón: 09915 8996 5366
Infolinka: 09907 1667 5388

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

66-0032

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

32-00019

Odkúpime Vašu nehnuteľnosť v hotovosti
po dohode (s možnosťou
zriadenia doživotného užívania).
Vyrovnáme Vaše dlhy na nájme, exekúcie,
úvery, nebankové spoločnosti
aj tesne pred dražbou.
Sprostredkujeme predaj, prenájom
a výmenu bytov.

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

BV 20-07 strana
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POLITICKÁ INZERCIA, SLUŽBY, RELAX

4
Vtipy
týždňa
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» Aj hlúposť je dar boží. V
tomto smere nemusel byť
pán Boh až taký štedrý.

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

    
     

POLÍCIA PÁTRA
KOKY Rudolf
– hľadaná osoba
Na 41-ročného Rudolfa Kokyho z Bratislavy vydal Okresný
súd v Bratislave príkaz na zatknutie. Menovaný sa v mieste
trvalého bydliska nenachádza
a doposiaľ nie je známe miesto
jeho súčasného pobytu.

MIČINCOVÁ Kvetoslava
– hľadaná osoba
Na 49-ročnú Kvetoslavu Mičincovú z Bratislavy vydal Okresný
súd v Bratislave príkaz na zatknutie. Menovaná sa zdržiava
na neznámom mieste a doposiaľ sa nepodarilo zistiť miesto jej
súčasného pobytu.

Výročia a udalosti
zomrel Alexander Sergejevič Puškin, ruský
romantický básnik a prozaik (* 1799).

10. februára 1837

Vox populi
„Volím preto, že sa tu na Slovensku už
musí niečo zmeniť. Nie iba kozmeticky, ale
radikálne. Je čas na oživenie spravodlivosti.“
Ján Černý, Malacky

Výročia a udalosti
zomrel Imrich Karvaš, slovenský ekonóm
a politik (* 1903).

20. februára 1981

16. februára 1937

Výročia a udalosti

si americká spoločnosť DuPont dala patentovať nylon. Prvý komerčne úspešný polymér sa spočiatku
používal v armáde na výrobu padákov, lán či stanov. Svetovo známe dámske pančucháče „nylonky“
sa začali vyrábať až v štyridsiatych rokoch minulého storočia.

4

Akékoľvek informácie k hľadaným osobám môžete
poskytnúť na známom telefónnom čísle 158
alebo na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru.

Vox populi
„Voliť musíme,
už len preto, aby sme sami sebe dokázali,
že sme zrelí na žitie v demokratickej spoločnosti. Iba demokracia umožní prijať
porážku, podporiť dobro a nahlas odsúdiť
zlo. A to je u nás zatiaľ mnohým neznáme.“
Zuzana Rajtárová, Dublin, Írsko
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Nevydierajte
predčasnými voľbami

POLITICKÁ INZERCIA

BRATISLAVSKO východ
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...ABY SLOVENSKO
NEBOLO BOJISKOM,
ALE DOMOVOM
+V0 $  + 

7 $  $  $  )$ $
 08 $ +$   )+   )+
   0+       )9+   $$+ 
 $ :       )   ( 9
+  ($  $   
'$   )+  +)  ) $ 
aj na tom, do akej miery ho zaujíma osud toho druhého.
'$   )+   $     
  $  $    0 $
 + y      
'$   )+        $  
ale z podstaty. 2    0 0
+   )      
5 0V $ 0 0  0
   $ $y4$ 0 0 

3

12

Ing. arch. Matin Sarvaš
textár$ +
Bratislava
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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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Mgr. Michal Gabriš
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Modra

MVDr. Pavol Fabian
zverolekár  &
Bratislava

36
Mgr. Beata Novomeská
    
Bratislava
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Mgr. Tibor Môcik
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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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POLITICKÁ INZERCIA, SLUŽBY

êƇ˙˙^ÃèÃŎĬŷ
ŜĬ˙Ħêŋįęæêʭ

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.

22

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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33-0022

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,
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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.
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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

RICHARD SULÍK

v Bratislave
19. 2. 2020

REKONŠTRUKCIE
75-27

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

kuch & Ihnačá
Sulíka

py va 4
FaxCo
zo
.
ntral Mickiewic17.00 hod
e
C
C
–
O
,
0
y
.0
p
5
FaxCodova 6 hod. o 1
Meto 0 – 11.30
o 10.0

»JOŽOVCI – sťahovanie,
likvidácie, výnos, prenos
nábytku. ZŤP, dôch – 10%
0903 594 868
75-27

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

Objednávateľ: strana Sloboda a Solidarita, Priemyselná 8, 821 09 Bratislava, IČO: 421 39333
Dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36 252 417

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
»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

75-27

KRTKOVANIE
REMESELNÍCI
ÚČTOVNÍCTVO, MZDY
KÚPIM
SLUŽBY
BEZPEČNOSŤ
PREPRAVA
OKNÁ
PREPRAVA
KURZY

0907 332 761
0915 324 286

Bernolákovo, Senecká cesta 142

ČISTENIE
PONUKA PRÁCE

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.

Richard Sulík
predseda SaS

OPRAVA ŠIJACÍCH STROJOV
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SERGIO S.R.O.
PRIJMEME VODIČOV
SKUPINY “B” a “C”

0905 799 782

Vás pozýva

na TPP alebo živnosť
- (Doklad Vodiča).
Možnosť práce NA DOHODU
a BRIGÁDU BEZ VP.
Platové podmienky
5€ - 7€ netto / hodinová mzda

94-0003

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

Bližšie info: 0903 299 099,
kofola.ba@sergio.sk
Prevádzka: Sergio s.r.o.,
Za hráhou 21, 902 01 Pezinok

na bezplatné kurzy

spontánnej

51-0014

PRIJMEME
SPOĽAHLIVÉ PANIE

0905 758 469
0905 877 690

GZĄaYfkc]r\jmò]fa]KY`Y\òYbg_YKdgn]fkcg

meditácie
kazdý pondelok

18:00

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

Stredisko kultúry

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

Vajnorská 21, Bratislava

36-0002

www.SahadžaJoga.sk

65-029

VIZITKY

Najčítanejšie regionálne noviny

vchod z Českej ulice

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

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

2CJ ÐÐÐÐ0903 848 030 I 0907 919 325
+?GJ Ðsetlsk@centrum.sk

-PE?LGX?ıLęÐQJMƢI? Ð1M@MRMTGAC Ðİ0

.PGHKCKCÑBMÑ2..Ñ?HÑL?ÑƬGTLMQȠ
VÝKUP

.PĖA?ÐTÐİCQICHÐPCNS@JGIC Ð,ĖQRSNÐNMÐBMFMBC
3@WRMT?LGCÐ?ÐACQR?ÐQĝÐX?@CXNCıLhÐ?ÐFP?BCLhÐ˿PKMS
MS

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.

