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Týždenne do 16 370 domácností

Konečne niekto, kto myslí!

PRACOVNÁ PONUKA:

„Nemáme peniaze“ - kričia oprávnene samosprávy. „Nemáme na
tak výrazne zvýšené dane„ - kričia
tiež oprávnene ich obyvatelia. A tak
všetci kričia a takýmto krikom sa aj
tak nič nevyrieši.

Polóniová chce takto ľudí motivovať,
aby dobrovoľne prispeli k lepšej kvalite
života v obci. Konečne niekto, komu to
myslí. Verejnoprospešné práce predsa nemajú podobu iba metly v ruke a
oranžovej vesty na sebe. Sú to práce,
prospešné všetkým. Pokosenie trávniNedávno som si spomenul, ako ka pred mojou predzáhradkou. Vyčisraz, dnes už dávno, istá samospráva tenie priekopy pred mojim pozemkom.
na obecných pozemkoch pred doma- Očistenie chodníka od štrku zo zimnej
mi obyvateľov obcí urobila poriadok, údržby pred mojim domom. Brigáda na
rekultivovala ich, vysadila tam kvety a skrášlení námestia, oprave zastávky
nízke okrasné porasty a... A nič. Čo je autobusov, vybudovaní bezbariérocudzie, na to kašlem, majitelia priľah- vého prístupu do miestneho obchodu
lých rodinných domov o toľkú krásu a mnoho mnoho ďalších možností.
ani nezakopli. Svoje trávniky a záhony Trúfam si tvrdiť, že ak by nášmu spolokosia pravidelne, ale že by skrášlili či čenstvu vlastníkov bytov mestská časť
poliali aj meter „cudzieho“ pozemku odpustila dane z nehnuteľností, „dopred svojim domom, to nie. Iba ak – kázali“ by sme v čistote a kráse udržať
ho používajú na parkovisko. Veď na veľké a široké okolie nášho bytového
priestranstve vo vlastníctve obce je domu.
Rimavská Baňa dala
dobré parkovať, aspoň si neuberám z
vlastnej záhrady. Že ide o záber verej- príklad Slovensku. A tak
ného pozemku a že je možné takýto trošku aj morálnu výzvu.
záber napríklad spoplatniť vo forme Ešte sa tak nad ňou zanájomného, to už obce asi netušia, hoci myslieť a pochopiť ju.
stále kričia, že nemajú peniaze.
Pekný predvoStarostka Rimavskej Bane navrhla obyvateľom odpustenie dane z lebný týždeň, vánehnuteľnosti. Stačí, ak sa zapoja do žení čitatelia verejnoprospešných prác. Pani Elena
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

0910 970 890

20 rokov na trhu
Montáž domov
v Rakúsku a Nemecku

Hľadáme odborníkov

Tel: 0908 715 316

0907

781200033

09-40

tesár, pokrývač,
kartónista, klampiar,
stolár, vodár/sanitár
Robíme hrubé stavby
Práca v s.r.o. na živnosť
Týždňové turnusy

POSLEDNÁ ŠANCA
PRE POŠKODENÝCH OBČANOV
NEBANKOVÝMI SUBJEKTAMI
NR SR zákon o čiastočnom odškodnení
poškodených občanov nebankovými
subjektami, a to 4-krát! Avšak strany
vládnej koalície ho ani raz nepodporili. Po 18-tich rokoch máme jednu z posledných možností, aby aj s podporou
Ing. Martina Fecka (OĽANO) bolo naše
úsilie dotiahnuté do úspešného konca.

» Štefan Šipoš, predseda ZPO
Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511,
Dodávateľ: CAMPAIGNS, S. R. O., ŠTEFANA MOYZESA 1577/22, 03 401 RUŽOMBEROK,
IČO: 47016671

011200060

Združenie poškodených občanov
(ZPO) vyzýva svoju veľkú členskú základňu, a tiež ďalších občanov poškodených nebankovými subjektami, aby
v parlamentných voľbách 29.2. 2020
dali svoj hlas Ing. Martinovi Feckovi, kandidátovi za hnutie OĽANO
s číslom 149. Strana Smer – SD v minulosti sľubovala poškodeným občanom odškodnenie, žiaľ, ostalo len pri
sľuboch. Poslanec za hnutie OĽANO
Martin Fecko ako jediný predložil v

07-0030

07-0012

ARRI s.r.o.

studniarske práce Rober Menyhart

CIA
INZE7R79 018

(najlepšie 4-členné skupiny):

Cenové ponuky ZDARMA

0905 746 124

031190175

FeHaus
s.r.o.,
Veľký Cetín (NR)

2

www.strecha.ws

76-0011

Ubytovanie zdarma, stála klientela, garantovaný denný príjem, mesačný bonus 400 EUR.

3,50 €/m

info: 0911 358 922
menyhartrobert1@gmail.com

786%29

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

škridla výpredaj

vŕtanie - narážanie

>%(2

SPOLOČNÍČKY / STRIPTÉRKY

STRECHYNA KĽÚČ

STUDNIARSKE PRÁCE

46)Ï8%.8)7-

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

CHOVATEĽSKÉ POTREBY
pre domáce a hospodárske zvieratá
Pri nákupe nad 100 € poštovné zdarma!

10-0024

59-0076

agrohase@agrohase.sk
ag
0908 330 99 05
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Meranie hladiny cukru a ketolátok
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Každé infekčné ochorenie môže
spôsobiť zmeny v hladinách krvného cukru. Preto počas choroby
je potrebné si častejšie merať glykémiu glukomerom ako obyčajne.
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Kolárovo

Komárno

Frekvenciu merania je vhodné
prispôsobiť
závažnosti ochorenia
dýchacích ciest – či už je to chrípka,
nádcha, zápal priedušiek alebo až
pľúc – čím je diabetik viac trápený
infekciou, tým častejšie – obyčajne
trikrát za deň, pri vážnejších stavoch
a komplikovanej liečbe, až každé 3 až
4 hodiny. Pri významných zmenách
oproti bežným hodnotám, je potrebné konzultovať svojho diabetológa.
Možno bude potrebné upraviť dávku
inzulínu, alebo tabliet. Každý diabetik by mal vedieť, ako si upraviť dávku
inzulínu, ak sa sám dobre pozná a vie
aj správne vyhodnotiť namerané glykémie, pokojne možno titrovať o 2-8
jednotiek inzulínu smerom nahor, ale
aj nadol.
U diabetikov 1. typu je vhodné
skontrolovať aj ketolátky v moči alebo
krvi, lebo pri vysokých hladinách ketolátok je riziko diabetickej ketoacidózy. Prítomnosť ketolátok je ďalším častým dôvodom zavolať svojho lekára.
Hladina cukru a úprava liečby
Aj pri nezmenenej dávke liekov či

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
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

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

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

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

inzulínu, alebo pri užívaní niektorých antibiotík, môže sa niekedy objaviť nižšia hladina krvného cukru
– hypoglykémie. Ale nebýva to často.
Obyčajne pozorujeme zvýšenie hladiny glykémie. Prebiehajúce infekčné
ochorenie je stresom pre organizmus.
A vtedy sa vylučujú látky - stresové hormóny, ktoré na jednej strane
obraňujú organizmus, na druhej ale
pôsobia proti účinku inzulínu, oslabujú jeho vplyv a hladina krvného
cukru sa tak zvyšuje. Pečeň uvoľňuje cukor zo svojich zásob, zvyšuje sa
inzulínová rezistencia – odolnosť
tkanív voči inzulínu. Preto je pravdepodobné, že počas infekčného ochorenia je potrebné na prechodnú dobu
zvýšiť dávku inzulínu či užívaných
antidiabetických tabliet. Je to dôležité
v situácii, keď hladina krvného cukru
je vyššia ako 10-14 mmol/l viac ako 24
hodín.
Ketolátky je potrebné merať, ak je
hladina krvého cukru vyššia ako 17 mmol/l, hlavne
u diabetikov 1. typu.
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» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy
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Miroslav Beblavý
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Potrebujeme rešpekt
k pravidlám i k občanom

Občianska
riadková
inzercia

Z prejavu prezidentky Slovenskej
republiky Zuzany Čaputovej na prestížnej svetovej bezpečnostnej konferencii v Mníchove:

01 AUTO-MOTO / predaj

...Zodpovednosťou
politických
lídrov je nebáť sa prijať jasné a principiálne postoje ku všetkým prejavom
extrémizmu a radikalizmu. Byť schopní zastať sa menšín, ochrániť a vyjadriť
solidaritu so všetkými, na ktorých dnes
extrémisti a populisti útočia. Poukazovať na manipulácie a lži, za ktorými sa
často skrývajú prázdne a plané sľuby.

...Toto je dnes hlavná výzva pre
dobré fungovanie právneho štátu v našej západnej komunite – nielen dobré
zákony či nezávislé súdy. Osobitne politickí lídri majú zodpovednosť podporovať rešpekt k pravidlám, nepodľahnúť populizmu a neútočiť na niekoho
len preto, že to prináša politické body.
Pretože lacné zisky na najbližšie štyri
roky so sebou často nesú nenapraviteľné škody pre generácie. Je našou
úlohou podporovať a chrániť to, čo je
nevyhnutnou súčasťou každej zdravej
demokracie – nezávislé médiá, či občiansku spoločnosť.“

02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim Škoda 110R, Garde
alebo Rapid aj nepojazdné
bez papierov. 0904527918

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom

»Prenajmem pekny 1-izb.
byt lacno aj starším v KN
0907774315

05 DOMY / predaj
» Predám 3i tehlový byt s
garážou a pivnicou na Liptove. Cena 55-tis. Rk nevolať. 0918314503
» Predám RD v Komoči. Rk
nevolať. Tel. 0908091713

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
» Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC

...Nerozdeľovať. Na východ a západ
či sever a juh. Na nás a tých iných. Na
vidiek a mesto, či na elity a ľud. Ale
spájať.

11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM

…Esenciou právneho štátu je v
prvom rade rešpekt k pravde. Právny
štát dbá na fakty a poskytuje ochranu
pred lživými tvrdeniami, ak zasiahnu
do našich práv. Je paradox, že právny
štát dnes môže byť demontovaný práve
manipulatívnou rétorikou o právnom
štáte. Keď počujeme sľuby o nastolení

13 RôZNE / predaj

Alternatíva existuje

14 RôZNE / iné

Predstavujeme voľnočasový
poukaz v hodnote 700 eur

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

» Redakčne krátené

» 54r hľadá priateľku
0917049831
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Voľme kultúrne Slovensko!

Aj Vy môžete
písať príbeh
tejto krajiny.
Martin Kasarda

37.

SPISOVATEĽ A VŠ PEDAGÓG

61_0023,

Som hrdý na naše kultúrne korene a som rád, že máme svetu co prezentovať.
Od začiatku profesionálnej kariéry pôsobím v kultúre a médiách, som zakladateľ
najúspešnejšieho kultúrneho mesačníka na Slovensku Magazín o knihách. Žijem
s rodinou na Žitnom ostrove. Chcem slúžit našej krajine. Som presvedčený, že len
kultúrna a vzdelaná spoločnosť môže napredovať.
Ďakujem za Vašu podporu.
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Strana Sloboda a Solidarita (SaS) má vo svojom
volebnom programe kapitolu SAS MÁ ŠPORT. V
ňom sa dočítate o našom projekte voľnočasového
poukazu. SaS považuje trávenie voľného času detí
za veľmi dôležitú činnosť, na ktorej štátu musí mimoriadne záležať. Poukaz bude mať hodnotu okolo
700 eur. Jednoduchou aplikáciou rodič dieťaťa odklikne celú časť, alebo jej časť subjektu, ktorý má
vo svojej náplni šport, folklór, hudbu, tanec. Rodič
bude zároveň najlepším kontrolórom činnosti subjektu. Budeme vyžadovať registráciu subjektu (tá je
aj dnes), vzdelaných pracovníkov danej činnosti (to
je aj dnes) a nastavíme minimálne parametre kontroly.
Po celoslovenskej predvolebnej tour SaS som sa
stretol aj s prívržencami skejtbordingu. Je to nový
olympijský šport, ktorý bude mať v Tokiu na OH
svoju premiéru. Košičan Richard Tury je adept na
účasť na týchto hrách. Skejteri dnes píšu projekty,
prosia, ale veľmi často nie sú miestnymi poslancami ani vypočutí a obyvateľmi mesta sú vyháňaní zo
všetkých miest, kde chcú skejtovať. Mnohí preto so skejtbordingom skončili. Ak sa SaS dostane
do vlády, ak sa vydaria koaličné
dohody a podarí sa presadiť tento projekt, práve tieto malé športy to významne pocítia.

Ivan Husár

expert SaS pre šport,
kandidát číslo 21

03-0171 Objednávateľ: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., Priemyselná 8, 82109 Bratislava, IČO42139333 Vydávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

… „Ako keby sme zabudli, že demokracia – a dovolím si povedať, že
aj celá Európa a koncept západu – je
najmä o duchu slobody, spravodlivosti,
tolerancie a solidarity, ktorého obranným valom je právny štát. O každodennom rešpekte voči pravidlám, o ich
obrane a nie obchádzaní. Jednoducho,
o zodpovednosti... Aby právny štát fungoval, potrebujeme silné inštitúcie či
uvedomelých občanov. A právny štát
nebude fungovať bez zodpovedných
politických lídrov, ktorí budú princípy
právneho štátu brániť a presadzovať.

poriadku, dodržiavaní pravidiel, či o
tvrdej ruke, buďme pozorní k tomu, či
tí, ktorí to hlásajú, to nechcú dosiahnuť
autoritárskymi metódami. A či im nie
sú pluralizmus a demokracia len na
obtiaž.

spravodajstvo

4

Nedá sa nereagovať

Ide o malého chlapca s menom
Riško a ďalšie tri malé deti, ktoré náš
štát „nevie“ liečiť. Tú zátvorku si vysvetlite podľa svojho. Riško má z tých
detí najmenej času na čakanie.
Spinálna svalová atrofia je genetické ochorenie, ktoré vedie k postupnému ubúdaniu svalových buniek
(a teda schopnosti sa pohybovať) a
následnej smrti dieťaťa. Od minulého
roka je na Slovensku dostupná terapia
prostredníctvom lieku Spinraza, ktorá
však ochorenie nelieči, len spomaľuje,
resp. zastavuje jeho priebeh.
Medicína našťastie napreduje míľovými krokmi a choroby, ktoré boli v
minulosti smrteľné, sa stávajú liečiteľné. A tak je to aj v tomto prípade. V máji
2019 bol v USA schválený liek Zolgensma, ktorý je v súčasnosti novou a jedinou génovou liečbou pre deti s týmto
ochorením. Zatiaľ čo dostupná liečba
Spinrazou nelieči, Zolgensma (Novartis) to dokáže. Zolgensma sa podá
dieťatku len v jednej dávke formou
infúzie, podmienkou je však podanie

do 2 rokov života dieťatka. Táto liečba
je dostupná len v USA a tak ju žiadna
poisťovňa nepreplatí. Cena lieku Zolgensma je 1,9 mil. eur.
Kedže liek nie je u nás registrovaný, musia si rodičia peniaze vyzbierať
sami. Je to obrovská suma. Budú vďační za akúkoľvek pomoc, či už finančnú,
alebo preposlanie niekomu, kto by dokázal pomôcť.
Ďakujeme – za rodičov, Riška, za
choré deti.

» Vaša redakcia

Priebeh a ukončenie likvidácie
podľa novely Obchodného zákonníka
V prípade, ak spoločnosť nedosahuje
zisk, je možné ju zlikvidovať. Celý proces likvidácie má na starosti likvidátor.
Likvidátor je povinný postupovať s odbornou starostlivosťou a konať v záujme
spoločnosti, ktorá sa pod jeho dozorom zrušuje a všetkých jej spoločníkov. Za výkon
svojej funkcie zodpovedá, či už zvolený alebo ustanovený likvidátor, rovnako ako štatutárny orgán danej spoločnosti (pri s. r. o.
je to konateľ). Po vstupe spoločnosti do likvidácie prechádza na likvidátora najmä pôsobnosť štatutárneho orgánu konať v mene
spoločnosti, okrem zvolávania zasadnutia
orgánu spoločnosti (pri s. r. o. je to valné
zhromaždenie). Povinnosťami prechádzajúcimi na likvidátora budú napr. vedenie
účtovníctva, informovanie spoločníkov
o záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti
alebo povinnosť viesť zoznam spoločníkov.
Likvidátor môže v mene spoločnosti
vykonávať zásadne iba také úkony, ktoré
smerujú k zrušeniu, resp. likvidácii spoločnosti. Novela zavádza úplne novú povinnosť likvidátora, a to vyhotovenia základného zoznamu pohľadávok do uplynutia
45 dní od zverejnenia oznámenia vstupu do
likvidácie a jeho následná povinnosť, taktiež tento zoznam do 30 dní uložiť do zbierky listín príslušného obchodného registra.
V takto uvedenej lehote likvidátor musí vyhotoviť zoznam majetku likvidácie, ktorého
vzor by mal byť upravený osobitným pred-

pisom. Nová právna úprava výslovne zakotvuje povinnosť likvidátorovi, spočívajúcu
v oznámení vstupu spoločnosti do likvidácie. Likvidátor túto skutočnosť musí rovnako oznámiť všetkým známym veriteľom
spoločnosti. Taktiež je povinný zverejniť
oznámenie o tom, že spoločnosť vstúpila do
likvidácie a výzvu, aby si veritelia prihlásili
svoje pohľadávky v obchodnom vestníku.
Súd môže nariadiť, aby sa výzva opakovane zverejnila, a to najmä v prípade, ak
dôjde k zmene v osobe likvidátora. Podľa
novej právnej úpravy bude výber likvidátora kľúčovým, pretože práve likvidátor bude
uspokojovať pohľadávky veriteľov, a to priebežne. Ak likvidátor počas likvidácie zistí,
že spoločnosť je predĺžená, je povinný bez
odkladu podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Spoločnosť je predĺžená vtedy, ak
je povinná viesť účtovníctvo podľa zákona
o účtovníctve a má viac ako jedného veriteľa a súčasne hodnota jej záväzkov presahuje hodnotu jej majetku. Likvidátor nemôže
spoločníkom spoločnosti vyplatiť podiel na
likvidačnom zostatku skôr ako uspokojí nároky všetkých známych veriteľov.

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

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

33-0026

Naša spoločnosť REGIONPRESS dostala mail. Mail s prosbou o pomoc.
Nasledoval rozhovor so starostom
obce, v ktorej zúfalá rodina žije a
tak vieme a potvrdzujeme, že nejde
o jeden z obvyklých podvodov, ale
skutočné volanie - „pomôžte“!

Najčítanejšie regionálne noviny
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NEDAJTE SA.Ò3,ġ
+RFL~þDVĢQDQDãLFKVWUHWQXWLDFKUDVWLH]RGĖDQD
GHĖDĐXGLDQDQDãHY\VW~SHQLDUHDJXM~YHĐPL
SR]LWtYQHQDMþDVWHMãLHVDVWUHWiYDPHVRWi]NRX
0iWRHãWH]P\VHO"2G]DþLDWNXVRPYiVFKFHO
YROLĢDOHWHUD]YiKDPQHSUHSDGQHP{MKODV"
1HFKFHPKRVWUDWLĢ


QDMSULMDWHĐQHMãLXDOWHUQDWtYX.DSLWDOL]PXVMH
Y\þHUSDQêDĢDKiĐXGtXQiVLQDFHORPVYHWH
NXGQX3UHWR]YRĐPHMHGLQpKQXWLHNWRUpQHFKFH
YMHKRUiPFLSRNUDþRYDĢDOHFKFH]PHQLĢV\VWpP
QDVSUDYRGOLYHMãtDGHPRNUDWLFNHMãtV\VWpP
+QXWLHNWRUpQHEXGHSRGSRURYDĢEL]QLV

Práve teraz to má zmysel, priatelia.TLHWRYRĐE\
V~HãWHVORERGQpDOHXåQHP{åXE\ĢVSUDYRGOLYp
.~SLOLVLLFKROLJDUFKRYLD.~SLOLVLSROLWLNRvPpGLi
SULHVNXP\LSULD]HĖPQRKêFKYROLþRv5HEUtþN\
SUHIHUHQFLtYLDFPHQHMNRStUXM~YHĐNRVĢ
VWUDQtFN\FKSRNODGQtFDRGERUQtFLXåWHUD]KOiVLD
EXG~WRQDMGUDKãLHYRĐE\YKLVWyULL5RYQRVĢ
NDQGLGXM~FLFKVWUiQYPRåQRVWLRVORYLĢYROLþRY
YSUHGYROHEQêFKGLVNXVLiFKQLHMH]DUXþHQi
.RPHUþQpWHOHYt]LHVL]DSODWLOL]PDQLSXORYDQp
SULHVNXP\DY\UDGLOLYLDFDNRSRORYLFX
NDQGLGXM~FLFKVWUiQ]SUHGYROHEQêFKGLVNXVLt
-HWRGRQHEDYRODM~FDQHVSUDYRGOLYRVĢ.GHMH
WHUD]SUH]LGHQWNDýDSXWRYiNWRUiVDWDNKRUOLYR
DQJDåRYDODYVQDKH]DVWDYLĢPRUDWyULXP
QDSULHVNXP\".GHV~MHMSDWHWLFNpUHþLRĐXGVNêFK
SUiYDFKDNVDYWRPWRSUtSDGHRþLYLGQHSRUXãXMH
YROHEQpSUiYRDURYQRVĢSUtVWXSXNYRĐEiP"


YiåLNDåGpKRþORYHNDDFKFHPXSRP{FĢ]tVNDĢ
PRFDNRQWUROXQDGYODVWQêPåLYRWRP0iPHGRVĢ
NRQ]HUYDWtYQHKR~WODNXLOLEHUiOQHKRY\]QiYDQLD
VHEHFWYDPiPHGRVĢVSRMHQLDVRFLiOQHM
GHPRNUDFLHVROLJDUFKLRXVROtPVSROXSUiFX
]GUDYêUR]XPDĐXGVNRVĢ1LHNRQNXUHQFLX
PDQLSXOiFLXDRGFXG]HQêåLYRWVROtP
6RFLDOLVWRv.sk.


9iåWHVLVYRMKODVVRĐERX6RFLDOLVWRv.sk
KRQHVWUDWtWHDOH]QiVREtWHMHKRYiKX
/HQY\UR]KRGQHWHRWRPNWRPiãDQFX
QHQHFKDMWHDE\WR]DYiVURELOLSULHVNXPQp
DJHQW~U\SUDFXM~FHSUHROLJDUFKRv6ORYHQVNR
þDNDM~WLHQDMĢDåãLH]iSDV\R]iNODGQpKRGQRW\
RVORERGXVSUDYRGOLYRVĢDåLYRWYPLHULýDNDM~
QiVSUDYGHSRGREQHDMSUHGþDVQpYRĐE\
6RFLDOLVWLVNQHP{åXWLHWRYRĐE\HãWHY\KUDĢ
P{åXYãDN]DSXVWLĢNRUHQHD]RVLOQLHĢ
Všetko si kúpili. Práve preto by si nemali
N~SLĢYiV2GRY]GiWHVYRMKODVYHĐNHMVWUDQH 3RWUHEXMHPHGRVWDĢW~WRãDQFX,EDþLVWi
VYHGRPtPåHPiYlþãLHãDQFHOHQSUHWROHERMH ĐDYLFDMH]iUXNRXåH]iXMP\SUDFXM~FHKR
VNRUXPSRYDQi"VHćROLJDUFKRYLDSUHVQHWRWRFKF~ þORYHNDQHEXG~]UDGHQpDREHWRYDQp
DE\VWHKUDOLLFKKUXSRGĐDLFKSUDYLGLHO&KFHPH 9þDVHNHćVDEXG~SUHGYDãLPLRþDPLU~FDĢ
VNRUXPSRYDQpVXEMHNW\DEXG~QDKUDG]RYDQp
vWDNHMWRKUHSRNUDþRYDĢ"1LH0{åHPHVDWRPX
HãWHGUDYHMãtPLYþDVHNHćþRUD]YLDFĐXGtQHYLH
VSRORþQHY]RSULHĢDQDKUDGLĢPRFSHĖD]t
UR]OtãLĢRGNLDĐSULFKiG]DQHEH]SHþHQVWYR
PRFRXĐXGt3UHWRE\VPHFKFHOLSRY]EXGLĢ
DWHPQRWDVPHSHYQêPSUtVWDYRP
YãHWNêFKĐXGtNWRUêPFKêEDþLVWiĐDYLFD
YUR]E~UHQêFKYRGiFK1HGDMWHVD]DVD
QD6ORYHQVNXYãHWNêFKYROLþRYDYROLþN\NWRUt
RNODPDĢ6RFLDOLVWLVNV~]iUXNRXåHYDãDYRĐED
]YDåXM~åHGDM~VYRMKODVKQXWLX6RFLDOLVWLVN
PiSRGOKãRPþDVH]P\VHOVRĐERX6RFLDOLVWRv.
1HGDMWHVDRGUDGLĢSUHGYROHEQêPL
VNQHYROtWHROLJDUFKRvQHYROtWH
SULHVNXPDPLDYRĐWHSRGĐDVYRMKR
VNRUXPSRYDQêFK politikov, QHYROtWH SRSXOLVWRv,
SUHVYHGþHQLDYiãKODVXUþLWHQH]DQLNQH
KODVXMHWH]DYODVWQp]iXMP\0\VPHQHY]QLNOL
3RNLDĐV~KRGQRW\KQXWLD±VROLGDULWDHNROyJLD
SUHWRDE\VPHVDY]GDOLKQHćSRSUYHMSUHKUH
PLHU±DMYDãLPLKRGQRWDPLXSHYQLWHLFKYRĐERX
6RFLDOLVWRvVNDE\LFKY\]QiYDODFHOiVSRORþQRVĢ DE\VPHVDQHFKDOLN~SLĢDE\VPHQLHNRPX
SRVO~åLOL6ORYHQVNRPiQDYLDFAEXGRYDQLH
9þDVHNHćNRQ]HUYDWtYFLDMOLEHUiOLSUHãĐDSXM~
VLOQHMþLVWHMĐDYLFHNWRUi]PHQt6ORYHQVNR
QDPLHVWHD]RVRFLiOQHMGHPRNUDFLH]RVWDOOHQ
MHEHKQDGOK~WUDĢ1HþDNDMWHQD]PHQX
WLHĖWUHEDXURELĢRGYiåQHUR]KRGQXWLHD]YROLĢW~
VWDĖWHVD]PHQRXVRĐWHSRGĐDSUHVYHGþHQLD
QDMG{VOHGQHMãLXDPRUiOQHDMHNRQRPLFN\
aQLH]RVWUDFKX3RGSRUXMPHVDQDY]iMRP

Mgr. Artur Bekmatov PhD.
zamestnanec verejnej správy
TXUþLDQVNH THSOLFH

55
0iULR'XFKRė
SRGQLNDWHĐ
VHĐNê/DSiã

13
Matej Pintér Bc.
študent
VHĐNpp/RYFH

71
Ing. Juraj Chrien
programátor
1LWUD

29
Mgr. $GDP+ODYDÿND
ITPDQDåpU
1LWUD

106
Pavol Kordoš
PHFKDQLN
äLWDYDQ\

39

)UDQWLäHN0~ÿND
SUDFRYQtNYRYêUREH
+RQWLDQVNH0RUDYFH

121

3K'

KLVWRULNSUHGVHGDKQXWLD6RFLDOLVWLVN

40

Martin TXÿHN
REFKRGQê]iVWXSFD
1RYp6DG\

49
Tomáš VDėD
LQãWUXNWRUYRYêUREH
+XUEDQRYR

125

Lukáš Turský
EH]SHþQRVWQiVOXåED
+RUQp2EGRNRYFH

Zsolt Pástor
YRGLþ0.'
Neded

2EMHGQiYDWHĐ6RFLDOLVWLVN%DM]RYD%UDWLVODYD5XåLQRY,ý2'RGiYDWHĐ5(*,2135(66VURâWXGHQWVNDTUQDYD,ý2
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66-0037

Milí dôchodcovia,
XQďVGìÈUNQ
&GOQMTCVKEMÕUVTCPW
/[8¶O\CDG\RGìÈOG
CLFÏEJQFQM

1DLGFP¶XCVGď&GOQMTCVKEM¶UVTCPC4CìKCPUMC$$TCVKUNCXC+ê1
8[F¶XCVGď4')+1024'55UTQĪVWFGPVUM¶6TPCXC+ê1

Na našom území spomína mišpule
veľmi detailne arcibiskup Ján Lippai
(1606-1666) v diele Bratislavská záhrada (Pozsonyi kert) nasledovne: „Plody
mišpule sa zbierajú pred zmäknutím,
ale je dobré ich nechať na strome, aby
ich dvakrát uštipol mráz. Keď sa oberú
skôr, uložia sa do slamy. I tam zmäknú
a potom sa jedia surové. Nikde som nevidel, aby ich piekli.“
Mišpuľa nie je strom, ale ker. Môže
sa štepiť na vlastný semenáč, na hloh,
na dulu, ale i na hrušku. Naši starí rodičia vedeli veľmi dobre, že najlahodnejšie plody prináša mišpuľa na hlohovom podpníku. Ak sú na dulovom,
chuťové vlastnosti sú mierne horšie.
Mišpuľa netrpí škodcami, čiže si
nevyžaduje postreky. Plody sa nechajú
zmäknúť a konzumujú sa surové. Toto
šťavnaté ovocie prekvapí svojou liečivou silou.
Účinný prostriedok v boji proti
cukrovke a priaznivé účinky na trávenie! Mišpule obsahujú minerálne látky
ako vápnik, horčík, draslík a vitamín
C a vitamín B2. Taktiež v nich nájdeme
vlákninu a organické kyseliny. Výťažky z mišpule znižujú hladinu cukru v
moči. Mišpuľa je vhodná pri hnačke,

dne i nedostatočnej funkcii obličiek.
Upokojuje celý organizmus, zásobuje
ho vodou a doplňuje minerálne soli. Ide
o účinné diuretikum, keďže podporuje
tvorbu moču a uľahčuje jeho vylučovanie. Tým, že obsahuje veľké množstvo
minerálov a nízky obsah proteínov, sa
odporúča pri dne, vysokej hladiny kyseliny močovej či obličkových kameňoch.
Konzumácia tohto ovocia je najlepšia hlavne v období, kedy je chrípková sezóna a hrozí vznik prechladnutia
či chrípky. Nachádzajú sa v nich triterpenické estery, ktoré majú silný protivírusový účinok, hlavne proti rinovírusom, ktoré spôsobujú zápal horných
dýchacích ciest. Je obzvlášť vhodná
pri hepatitíde, cirhóze či steatóze - pri
nadmernom ukladaní cukru v pečeni.
Pomáha normalizovať objem pečene v
prípade hepatomagálie, čo je chorobné
zväčšenie pečene.

28. februára 1914

Človek objavil čaro mišpúľ pred 3
000 rokmi a odvtedy ju s obľubou
pestuje. Nie však u nás, hoci,. Ani
netušíme, ako je mnohým z nás prospešná.

sa začala prevádzka električiek poháňaných elektrickým prúdom v Košiciach, čím
sa ukončila prevádzka košickej konskej železnice a parných električiek.

Mišpuľa, zabudnutý poklad záhrad
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Vox populi
„Všetci hovoria o tom čo a ako bude, ale iba
my, voliči rozhodneme, komu dáme dôveru
to uskutočniť.“
František Mráz, Banská Bystrica.
» red

� DÔVODOV

3.

�.

2.

Budeme
najstabilnejším
prvkom vládnej
koalície.

Sme najlepší tím
Tvrdo
odborníkov,
zakročíme
ktorí majú za sebou proti korupcii
konkrétne výsledky. Veronika Remišová

Výsledky pre ľudí môže
zabezpečiť len stabilná
vláda, kde partneri budú
vedieť konštruktívne ko�
munikovať. Strana Za ľudí
nevyvoláva nezmyselné
spory a konﬂikty.
Sme tmelom, ktorý
dokáže spojiť všetkých
partnerov.

Nestačí len kričať prázdne
heslá. Slovensko pomôže
zlepšiť len tím schopných a
čestných ľudí, ktorí majú plán,
ako zlepšiť fungovanie štátu
vo všetkých oblastiach.
Strana Za ľudí má na kandidát�
ke odborníkov, ktorí majú za
sebou výsledky a budú vedieť
riadiť jednotlivé rezorty
profesionálne a čestne.

odhalila desiatky
káuz a ušetrila
občanom stovky
miliónov eur spoloč�
ných peňazí.
Gaunerom a maﬁá�
nom stopercentne
zdaníme nakradnuté
majetky a zavedieme
hmotnú zodpoved�
nosť.

5.

4.
Máme najlepší
sociálny program
Andrej Kiska založil najúspešnej�
šiu charitu Dobrý anjel, na ktorej
rozbeh dal milión eur z vlastných
peňazí. Celý svoj prezidentský
plat za � rokov v celkovej výške
��� ��� eur rozdával rodinám
v núdzi. Sociálnu spravodlivosť
však treba preniesť na celoslo�
venskú úroveň. Strana Za ľudí
má sociálny program, ktorý bol
vyhodnotený ako najlepší, aby
Slovensko bolo skutočným soci�
álnym a spravodlivým štátom.

KOLÍKOVÁ

KISKA
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KOLLÁR

Sme stredová
strana bez
extrémov
Sme rozumnou
alternatívou a zlatou
strednou cestou bez
extrémov napravo
alebo naľavo.
Chceme znížiť
daňovo odvodové
zaťaženie práce, aby
ľuďom na Slovensku
ostalo viac peňazí na
starostlivosť o svoje
rodiny.

HATTAS

33-0001

PREČO VOLIŤ STRANU ZA ĽUDÍ?

Objednávateľ: ZA ĽUDÍ, Jašíkova 4849/2, 82103 Bratislava, IČO: 52581675, Vydavateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

DOBRO, NÁDEJ A ROZVAHA MUSIA ZVÍŤAZIŤ

komárňansko

politická inzercia
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POMÔŽTE KRESŤANSKEJ
DEMOKRACİİ
VOĽTE

Objednávateľ: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 4, Bratislava 81102, IČ0: 00586846
Dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36 252 417

5

33-0021

15
RIEŠENIE
EXISTUJE
BASTRNÁK TIBOR

JE VÁM TO JEDNO?

Ten, podľa koho voľby nie sú dôležité a je jedno, či sa strana Most-Híd dostane do parlamentu, tvrdí aj to, že:

Aj jeden hlas je dôležitý, Váš hlas má veľkú váhu!

Objednávateľ: MOST-HÍD, Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava, Dodávateľ: KEMAR s.r.o., ulica 1. mája 2752, Hurbanovo 947 01, IČO: 47 341 319
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59-0065

Je jedno, či naše nemocnice budú modernizované.
Je jedno, či budú investície v našom regióne, v našich obciach.
Je jedno, čo sa stane s našimi školami.
Je jedno, či daňové zaťaženie pre zamestnancov a podnikateľov bude nižšie.
Je jedno, či rodiny budú naďalej podporované daňovým bonusom a výhodnými pôžičkami.
Je jedno, či zabránime extrémizmu.
NÁM TO NIE JE JEDNO a MYSLÍME SI, ŽE ANI VÁM!

voľ te

3

Richard
Sulík

Lucia Ďuriš
Nicholsonová

Aby sa na Slovensku oplatilo pracovať, podnikať a žiť
Priatelia,

ukradli nám štát. Pomaly, nenápadne. Odvracali našu
pozornosť, klamali, zastrašovali. A darilo sa im. Treba ich
vymeniť, nič viac a nič menej.
Alternatíva tejto vlády existuje. Už týždne sa stretávam
s lídrami demokratických opozičných strán. Hľadáme, čo nás
spája. Jedna vec je úplne zrejmá. Chuť posunúť Slovensko
konečne dopredu.

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

Už dnes je jasné, že bez SaS slušná vláda nevznikne. Sme
pripravení. Máme najlepší program, držíme slovo, ctíme
dohody a nemáme žiadne korupčné kauzy. Budeme v novej
vláde tým subjektom, ktorý bude spájať a tlmiť konflikty.
Na SaS sa môžete spoľahnúť. Sme hlasom zdravého rozumu.
Plne si uvedomujem, že populizmus má vždy navrch. My si za
svojím slovom stojíme a neklameme vás. Opäť zvádzame boj
o demokraciu. Stojíme aj pred novými hrozbami. Kotlebovci
sú jedna z nich.
Dnes sa im môžeme všetkým postaviť, navždy ich poslať
preč. Zmena je na dosah. Už o niekoľko dní môžeme mať
slušnú vládu. Takú, za ktorú sa nebudeme musieť hanbiť.
S SaS máte istotu, že nikdy nepôjdeme so Smerom,
SNS a Kotlebom do vlády.
Ak nechcete žiť v mafiánskom štáte, poďte voliť.
Poďte voliť, lebo oni pôjdu. Každý jeden z nás je súčasťou
zmeny. Ak zostanete doma, zlo zostane nepotrestané. Nič sa
nezmení. Voľte odborne zdatných ľudí, ktorí nebudú kradnúť. To je dobrý začiatok. Máme kandidátku plnú slušných
a odborne zdatných ľudí.
Verím vám, že sa rozhodnete správne. Prosím vás o dve
veci – o vašu dôveru a hlas. Nie je čas na experimenty. Voľte
tých, ktorí držia slovo. Voľte SaS. Máme číslo 3. Ďakujem.
Richard Sulík
predseda SaS
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Základné informácie pre voličov
O týždeň, v sobotu 29. februára, sú
na Slovensku voľby poslancov do
Národnej rady Slovenskej republiky. Ponúkame základné pravidlá
voľby.

na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu
okrsková volebná komisia odoberie.

Prevzatie lístkov a plenta

Právo voliť do Národnej rady SlovenOkrsková volebná komisia zakrúžskej republiky má občan Slovenskej re- kuje poradové číslo voliča v zozname
publiky, ktorý najneskôr v deň konania
Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotvolieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou
né postihnutie sám vložiť obálku do
práva voliť je zákonom ustanovené obvolebnej schránky, môže ju do nej na
medzenie osobnej slobody z dôvodov
jeho požiadanie a v jeho prítomnosti
ochrany verejného zdravia.
vložiť iná osoba, ale nie člen okrskovej
volebnej komisie.
Spôsob voľby
Volič môže voliť na území Slovenskej
republiky vo volebnom okrsku, v ktoré- voličov a vydá voličovi hlasovacie lístky
ho zozname voličov je zapísaný, alebo, a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom
úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlav zozname voličov vlastnoručným podsovací lístok pre zdravotné postihnupisom. Každý volič sa musí pred hlasotie alebo preto, že nemôže čítať alebo
vaním odobrať do osobitného priestoru
písať a oznámi pred hlasovaním túto
určeného na úpravu hlasovacích lístskutočnosť okrskovej volebnej komisii,
kov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto
má právo vziať so sebou do priestoru
priestoru, okrsková volebná komisia
určeného na úpravu hlasovacích lísthlasovanie neumožní.
kov inú spôsobilú osobu.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo
požiadať obec a v deň konania volieb
okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej
schránky.

Volič môže zakrúžkovať poradové číslo najviac štyroch kandidátov. Ak volič
odovzdá prednostný hlas viac ako štyrom kandidátom, taký hlasovací lístok
sa bude počítať v prospech kandidujúceho subjektu a na prednostné hlasy
sa nebude prihliadať. Na požiadanie
voliča mu okrsková volebná komisia
vydá za nesprávne upravené hlasovacie
lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na
odloženie nepoužitých alebo nesprávne
upravených hlasovacích lístkov.
red
Objednávateľ: Strana VLASŤ, Miletičova 559/21, 821 08 Bratislava, IČO: 42257344,
Vydavateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

V osobitnom priestore určenom na
úpravu hlasovacích lístkov volič vyberie jeden hlasovací lístok toho kandidujúceho subjektu, ktorému sa rozhodol
odovzdať svoj hlas. Tento hlasovací
lístok môže bez ďalšej úpravy vložiť do

obálky alebo na vybranom hlasovacom lístku môže volič zakrúžkovaním
poradového čísla kandidáta vyznačiť,
ktorému kandidátovi dáva prednosť.

33-0012

v ktoromkoľvek volebnom okrsku na
základe hlasovacieho preukazu. Volič je povinný po príchode do volebnej
miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením
občianskeho preukazu. Ak bol voličovi

Úprava lístkov

Foto: ilustr
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AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 400 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

trofejeeu@gmail.com

46-0017

tel. 0940 723 073

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

32-0001-1

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

prijme do pracovného
pomeru:
Vodič LKW od 810 € brutto + 160 €
variabilná zložka + ďalšie prémie

Vodič VZV / retrak / ťahač od 810 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie
Pracovník montáže od 810 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

od 850 eur do 1300 eur

NÁJDEME PRÁCU

Skladový pracovník od 765 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

KAŽDÉMU
pracovné pozície v ČR

85_0073

www.konstrukter.sk

e-mail: praca@schnellecke.com
tel.: 0800 144 140

32-0002

080

0 500 091

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)
�� ����

KA

Á INFOLIN

BEZPLATN

operátor výroby
vodič vzv - zvárač
zoraďovač - kvalitár
a iné
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V sobotu 29.2.
volíme OĽANO
Kradnú milióny, žijú si v luxuse a ľudia
zbytočne zomierajú. Je čas to zmeniť!
Každý rok zomrie na Slovensku zbytočne 5000 ľudí. Dôvodom je neskorá a nedostatočná zdravotná starostlivosť. Je
to dôsledok obrovskej korupcie v zdravotníctve. Súkromné ﬁrmy spolu so skorumpovanými politikmi okrádajú pacientov a žijú si na ich úkor. Kupujú si luxusné haciendy
a smejú sa nám do očí. Ich časy sa končia!

Slovenským pacientom ukradli
400 miliónov!
Ako vyzerá okrádanie pacientov v praxi? V meste Limassol
na Cypre našiel Igor Matovič, Eduard Heger a Marek Krajčí
obyčajné schránky. Tu sídlia ﬁrmy Penty, vrátane poisťovne
Dôvera a siete nemocníc Svet zdravia. Práve tu skončilo
400 miliónov eur, ktoré v roku 2009 umožnila vláda Smeru
a SNS vytunelovať zo zdravotníctva pri spojení poisťovní
Apollo a Dôvera. Takto končia milióny určené na liečbu
chorých. Nemorálne a neľudské. Toto je 12 rokov Smeru
v zdravotníctve. Musíme to zastaviť!

Pred Úradom vlády
sme zapálili 5000
sviečok
Za každého človeka, ktorý na Slovensku v priebehu roka zbytočne zomrie, sme zapálili pred Úradom vlády sviečku. Hnutie
OĽANO takto symbolicky pripomenulo Smeru a Petrovi Pellegrinimu, v akom stave zanechávajú po 12-tich rokoch starostlivosť o pacientov. Za ten čas zomrelo na tzv. odvátiteľné úmrtia
60-tisíc ľudí. Veríme, že zmena je na dosah.

NEZRADÍME.
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POZNÁTE NÁS, MY VÁS

