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Týždenne do 26 640 domácností
za NAJLEPŠIU CENU !!!

CHCETE MENIŤ OKNÁ?

ROLETKY

lucia.vojtassakova@euromicron-deutschland.de

unitermont@gmail.com

Kvalita výrobkov a dlhoročné skúsenosti = VAŠA SPOKOJNOSŤ!
interiérové, exterierové

V pripade zaujmu nas kontaktujte telefonicky alebo emailom

látkové, deň-noc, plastové,
hliníkové

SIETE PROTI HMYZU

pevné, otváracie, plissé, rolovacie
posuvný systém

SNINA

HUMENNÉ

HLINÍKOVÉ ZÁBRADLIA A ZASKLENIA BYTOVÝCH DOMOV

výroba predaj montáž

Nakupujte priamo od výrobcu.

Zasklenie: RÁMOVÉ - BEZRÁMOVÉ

87-0012

Rôzne farebné prevedenia.

0919 370 730, 0919 383 363

MATRACE
VANKÚŠE
PAPLÓNY
OBLIEČKY

Najväčší výber
POSTELÍ a MATRACOV v regióne.

Sme firma z Humenného

www.montter.sk

VEĽKÝ VÝPREDAJ SKLADU
POSTELE Z MASÍVU
už od 159,- €

POSTELE BODNAR
Sninská 9, 066 01 Humenné
www.postele-bodnar.sk

objednávateľ: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 77/4, Bratislava, IČO:00586846, dodávateľ: REGIONPRESS s.r.o, Študentská 2, Trnava, IČO: 36252417
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tel.: 0915 880 808

62-0008

ZASKLENIA BALKÓNOV

19- 0028

Overená kvalita
od Slovenských výrobcov
Bezplatné poradenstvo a zameranie
Rýchle dodanie
Odborná montáž

62-0027

za NAJLEPŠIE CENY !

J
ODBORNE
STI
SPÔSOBILO
87-0005

ŽALÚZIE

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

0915 856 447

TIENIACA TECHNIKA

786%29

+ĀDG£PH(/(.75,.529

GARANTUJEME najnižšie ceny! Ak nájdete rovnaké okná lacnejšie, rozdiel Vám vrátime.

(oproti Mestskému úradu)

>%(2

031190175

0907 164 619

Teraz je to najlacnejšie !!!

Kukorelliho 60, HUMENNÉ

87-0019

0907 148 965
0905 195 458

Ponúkame len
SLOVENSKÉ OKNÁ!

UNITERMONT

46)Ï8%.8)7-

STUDNE

99-0013-1

Novoročné zľavy!

33-0025

HUMENSKO
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POLITICKÁ INZERCIA, služby

62-0012

Do každej dediny,
do každého mesta
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Milí dôchodcovia,
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Miroslav Beblavý
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POLITICKÁ INZERCIA, služby

humensko
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PREBÍJANIE
a PREČISTENIE
ODPADOVÝCH POTRUBÍ

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

Plechová strešná krytina

6 �/m�

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

od slovenského výrobcu
s DPH
a ďalšie klasické
krytiny za NAJLEPŠIE CENY

NONSTOP

0908 580 291

Tesárske, klampiarske a pokrývačské práce.
Dodávateľ strešných krytín a stavebného reziva.

87-0008

Nechajte si zhotoviť strechu od profesionálov!

ONUFER.STRECHY, Humenné, tel.: 0905 866 578
e-mail: onufer.strechy@gmail.com

62-0003

Poradenstvo, zameranie a cenová ponuka zdarma.

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
Nám zima nevadí, objednajte si pred sezónou a vyhnite sa čakaniu.

,
mete.tam
Steapvoia
je
trebu
kd

TIP na výlet
HNEDÁ
8003

BIELA
9016

Zvýhodnená cena na tieto farby - 1. MONTÁŽ UŽ DO 10 DNÍ !

PRÍSTREŠKY - TERASY � RÁMOVÉ - BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE
TIENENIE NA STRECHY � SKLENENÉ STRECHY � STAVEBNÉ PRÁCE

www.montter.sk

Alternatíva existuje

0919 370 730, 0919 383 363

87-0091

Videá a fotky realizácií nájdete na:

Je čas sa nadýchnuť
Za posledné roky sa regionálne rozdiely neznížili, ale naopak viac sa prehĺbili. Nezmyselné opatrenia vlády, ako je príspevok na presťahovanie, akčné plány, ktoré rozdávali peniaze bez výsledkov, či
investičná pomoc novým investorom v regiónoch,
kde to nebolo potrebné, to je len zlomok nepremyslených opatrení, ktoré spôsobili tento stav.

Vodná nádrž

Je čas, aby sme sa v regiónoch nadýchli a zmenili
smer. Preto sme v SaS v rámci našich 1144 konkrétnych opatrení pripravili aj riešenia pre znižovanie
regionálnych rozdielov. Medzi opatreniami nájdete
zrušenie príspevku za presťahovanie, ktorý nahradíme príspevkom za návrat domov. Obyvatelia
týchto regiónov budú platiť polovičnú cenu diaľničnej známky. Investičné stimuly pôjdu len tam, kde
to potrebujeme. Len si predstavte, ako by sa zmenil Zemplín, ak by sme tu mali novú automobilku.
Občas mám pocit, že sme sa za posledné roky stali
obeťou marketingu vlády, ktorá nemala záujem
riešiť našu situáciu. Sľubovaním miliónov eur na
výjazdových rokovaniach vlády sa tvária, akoby aj
problémy riešili.
Z tej pomyselnej „marketingovej pasce“ sa môžem dostať už
29. februára – aby sa aj na Zemplíne oplatilo podnikať, pracovať
a hlavne slušne a lepšie žiť.

Juraj Jevin
87-0011

STARINA
HU20-08 strana-
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starosta obce Pusté Čemerné
za SaS, kandidát č. 35

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

ANTRACIT
7016

farba
HNEDÁ

Materiály:
HLINÍK, DREVO

farba
ANTRACIT

RIADKOVá INZERCIA / POLITICKÁ INZERCIA, služby

Štefánikova 44
MICHALOVCE
humensko@regionpress.sk

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA

Jana Paľová

0908 979 512

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (26.640 domácností)
párny týždeň:
Humenné, Brekov, Jasenov, Kochanovce, Topoľovka, Medzilaborce, Snina, Čemerné, Vranov
nad Topľou
nepárny týždeň:
Humenné, Brestov, Papín, Závadka, Medzilaborce, Dlhé nad
Cirochou, Zemplínske Hámre,
Čemerné, Vranov nad Topľou,
Sečovská Polianka, Sedliská, Slovenská Kajňa, Tovarné, Zámutov

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

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

Voľme kultúrne Slovensko!

Aj Vy môžete
písať príbeh
tejto krajiny.

37.

Medzilaborce

Humenné

Snina

Vranov n/Top¾ou

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

PARK Trebišov

Martin Kasarda
SPISOVATEĽ A VŠ PEDAGÓG

Som hrdý na naše kultúrne korene a som rád, že máme svetu čo prezentovať.
Od začiatku profesionálnej kariéry pôsobím v kultúre a médiách, som zakladateľ
najúspešnejšieho kultúrneho mesačníka na Slovensku Magazín o knihách. Môj otec
Štefan Kasarda pochádza z nádherných nížin Zemplína a moja manželka je zo Šariša.
Chcem slúžiť našej krajine. Som presvedčený, že len kultúrna a vzdelaná spoločnosť
môže napredovať.
Ďakujem za Vašu podporu.

Vox populi

Výročia a udalosti

28. februára 1914

„Všetci hovoria o tom čo a ako bude, ale iba
my, voliči rozhodneme, komu dáme dôveru
to uskutočniť.“
František Mráz, Banská Bystrica.

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

BITU FLEX s.r.o.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

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

0950 266 604
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+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
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� 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

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

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
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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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Telefonické linky
Najčastejšie otázky súvisiace s koronavírusom 2019-nCoV
v súvislosti s novým
koronavírusom
V súvislosti s novým koronavírusom rozširuje rezort zdravotníctva
prostredníctvom Úradu verejného
zdravotníctva SR činnosť call centra
na všetkých osem krajských regionálnych úradov verejného zdravotníctva na Slovensku. Telefonické
linky majú nepretržitú prevádzku.
Kontakty prístupné pre verejnosť:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682, novykoronavirus@uvzsr.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Bratislave – 0917 426 075
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Nitre – 0948 495 915
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Trnave - 0905 903 053
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Košiciach – 0918 389 841
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Prešove – 0911 908 823
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Žiline – 0905 342 812
Odborníci poskytujú verejnosti informácie k aktuálnej situácii vo výskyte nového
koronavírusu či odporúčania pre osoby,
ktoré sa nachádzajú v oblastiach, respektíve sa vrátili z krajín, v ktorých sa výskyt nového koronavírusu potvrdil. Aktualizované
informácie k uvedenej téme zverejňuje Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad verejného zdravotníctva SR na svojich webových
stránkach ako aj sociálnych sieťach.

PN-ka pri karanténe
pre koronavírus
V súvislosti s narastajúcim počtom podozrení na ochorenia so
symptómami akútneho respiračného syndrómu spôsobeného Koronavírusom 2019-nCoV Sociálna
poisťovňa upozorňuje občanov v
karanténe, ako si majú v takejto
situácii uplatniť nárok na dávku
nemocenské.
Ak je dôvodom vzniku dočasnej PNky karanténne opatrenie, Sociálna poisťovňa ju akceptuje aj v prípade, že ju
ošetrujúci lekár vystaví viac ako 3 dni
spätne. Dôvodom je skutočnosť, že karanténa môže trvať aj dlhšie a pacient
nemá možnosť do troch dní od jej vyhlásenia navštíviť svojho ošetrujúceho
lekára a doručiť PN zamestnávateľovi,
respektíve Sociálnej poisťovni. Pobočka žiadosť posúdi bez ďalšieho preverovania posudkovým lekárom. Pri
„bežných“ PN-kách je zákonná možnosť spätného uznania len do troch
dní. Ak je teda poistenec vypísaný lekárom na základe karanténneho opatrenia, potom mu po splnení ďalších zákonných podmienok môže patriť dávka
nemocenské.

Koronavírus vyvoláva otázniky
Úrad verejného zdravotníctva SR
zriadil k otázkam verejnosti týkajúcim sa nového koronavírusu call
centrum s nepretržitou prevádzkou.
Prinášame odpovede na najčastejšie
otázky súvisiace s novým koronavírusom 2019-nCoV.
Aký je prameň pôvodcu nákazy nového koronavírusu 2019-nCoV?

Ako prameň pôvodcu nákazy sa predpokladajú zvieratá na trhu v čínskom
meste Wu-chan. Predpokladá sa, že ľudia
sa nakazili kontaktom so živými zvieratami, ktoré sa predávajú aj na spomenutom
trhu. Zatiaľ nie je presne isté, z akého zvieraťa môže nákaza pochádzať. Vo všeobecnosti však pôvodcom koronavírusu môžu
byť kurčatá, ošípané, hovädzí dobytok,
či dokonca mačky alebo psy, ale aj hady
a netopiere. Čínske medicínske autority
potvrdili prenos koronavírusu 2019-nCoV
z človeka na človeka.

Aké sú prejavy ochorenia na nový
koronavírus?

Nový koronavírus spôsobuje akútne
respiračné ochorenie – vírusovú pneumóniu. Je geneticky odlišný od koronavírusov
SARS-CoV a MERS-CoV. Ide o všeobecné
príznaky virózy, respektíve klasických respiračných ochorení, napríklad aj chrípky
– teplota nad 38 °C, kašeľ, nádcha, bolesť
svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie. Pri
komplexnejšom vyšetrení býva prítomný
RTG nález – zápal pľúc. Inkubačný čas pri
tomto type koronavírusu sa udáva 2 až 14
dní.

mená vysoké riziko komplikácií.

mi alebo hospodárskymi zvieratami
-mäso a vajíčka dôkladne prevarte
Objednávam si tovar v rozličných -14 dní od príchodu z oblasti postihnuoblastiach sveta. Môže sa nákaza tej novým koronavírusom je potrebné
preniesť prostredníctvom pošto- kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť)
vých zásielok?
Pri nákupoch na internete je dodacia -v prípade klinických príznakov po nálehota z ázijských krajín, napríklad z Číny, vrate je potrebné kontaktovať, prípadne
obvykle tri týždne a viac. Nepredpokladá vyhľadať lekára a informovať ho o cestosa, že by vírus prežíval na plochách taký vateľskej anamnéze
dlhý čas. Riziko šírenia nového koronavírusu z výrobkov alebo obalov je teda v Je najväčším rizikom cestovanie?
tomto prípade veľmi nízke.
Vzhľadom na súčasnú celosvetovú
K uvedenej téme vydala stanovisko aj migráciu ľudí a spôsob prenosu infekcie
Slovenská pošta a ubezpečila, že zásielky (kvapôčková infekcia, vzdušná cesta)
z ázijských krajín sú bezpečné.
môže byť každé cestovanie rizikové – napríklad pobyt v letiskovej hale, na palube
Je potrebné preventívne dodržiavať lietadla, vo vlaku. Preto treba zvážiť nevynejaké hygienické návyky?
hnutnosť cestovania.
Ide o všeobecné preventívne opatrenia pri
všetkých bežných vzdušných nákazách. Pomôže mi nosenie ochranného
Tieto opatrenia významne redukujú riziko rúška?
ochorenia:
V oblasti, kde ešte nový koronavírus
-umývajte si ruky často mydlom a vodou, nebol zaznamenaný, nosenie ochranného
najmenej po dobu 20 sekúnd. Ak nemáte rúška alebo respirátora nie je potrebné.
k dispozícii mydlo a vodu, použite dezin- Ak však máte obavy, môžete ho nosiť prefekčný prostriedok na ruky na báze alko- ventívne, vo vašej blízkosti sa môže vzhľaholu
dom na prebiehajúcu chrípkovú sezónu
-očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými pohybovať osoba s iným respiračným
rukami
ochorením. V zahraničí, v oblastiach, kde
-zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a ký- je potvrdených viacero prípadov ochorechaní jednorazovou papierovou vreckov- nia s väčším počtom osôb (letiská, stanice, obchodné centrá, námestia) odporúkou a následne ju zahoďte do koša
-vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, čame používať respirátory.
ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky
Informácie poskytol
-ak ste chorý, liečte sa doma
Úrad verejného zdravotníctva SR
-zabráňte nechránenému kontaktu s divý- STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Ako znížiť riziko infekcie
koronavírusom?

Ako sa lieči ochorenie spôsobené
novým koronavírusom?

Liečba je symptomatická. Očkovacia
látka proti novému koronavírusu 2019nCoV zatiaľ neexistuje.

Umývajte si ruky mydlom a vodou
alebo prostriedkom na báze alkoholu

Aká je pravdepodobnosť, že sa novým koronavírusom nakazím?

Na Slovensku doteraz nebol zaznamenaný potvrdený prípad ochorenia vyvolaného 2019-nCoV. Vzhľadom na súčasné
možnosti cestovania nemôžeme vylúčiť
zanesenie nového koronavírusu na naše
územie.
V prípade, že ste neboli v krajinách, kde
sa nový koronavírus nachádza, respektíve ste neboli v kontakte s osobami, ktoré
uvedené krajiny navštívili, ide s veľkou
pravdepodobnosťou o klasickú chrípku či
prechladnutie, a preto netreba podliehať
panike. Samozrejme, aj v prípade klasického respiračného ochorenia vrátane chrípky je dôležité kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, pretože i tieto ochorenia môžu
spôsobiť vážne zdravotné komplikácie.

Zakrývajte si nos a ústa, keď kašlete
a kýchate vreckovkou, alebo ohnutým
lakťom
Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu
s ľuďmi, ktorí majú príznaky nádchy
alebo chrípky
Mäso a vajíčka dôkladne prevarte
Zabráňte nechránenému kontaktu
s divými alebo hospodárskymi
zvieratami

Môže mi v prevencii proti novému
koronavírusu pomôcť očkovanie
proti chrípke?

Očkovanie proti chrípke je vhodné,
chráni pred chrípkou počas prebiehajúcej
chrípkovej sezóny. Ak by človek ochorel
na infekciu vyvolanú koronavírusom, ďalšie ochorenie prebiehajúce súbežne, zna-

zdroj ÚVZ SR

leták
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POLITICKÁ INZERCIA / služby

íťaziť,
volím
Je čas
víťaziť,pronárodne.
volím pronárodne.

OĽTE
SLO

24

88

OREMUS, PhD.
riaditeľ spoločnosti,
poslanec VÚC a mesta
Nitra, Nitra

VOĽTE
ČÍSLO

24

GMITTER
88
KOTLEBOVCI

živnostník, Bardejov

Ľudová strana Naše Slovensko

Ľudová strana Naše Slovensko

SOM JEDEN Z VÁS

Volám sa Richard ELIÁŠ, mám 33 rokov a pochádzam z Prešova. Vysokú školu som vyštudoval v Banskej Bystrici a pracujem na
Okresnom úrade v Prešove ako právnik. Rovnako ako Vy, aj ja žijem na východnom Slovensku a v Prešovskom kraji som doma. V máji
2019 som kandidoval vo voľbách do Európskeho parlamentu, kde som aj vďaka Vám dosiahol 11.000 preferenčných hlasov a vďaka
tomu sa mi podarilo prekrúžkovať o niekoľko miest vyššie, pričom som sa stal druhým náhradníkom.

29. februára nás čakajú parlamentné voľby a ja sa opäť uchádzam o Vašu dôveru. Na kandidátnej listine strany SMER
- sociálna demokracia, kandidujem s číslom 67 a som jednoznačne za to, aby náš východ napredoval. Potrebujeme pokračovať
v tom dobrom, jednoznačne sa postarať o mladé rodiny, pracujúcich a dôchodcov. Vždy opakujem, aby sme sa v prvom rade postarali
o Slovákov a až potom myslime na pomoc cudzincom, ale v krajinách ich pôvodu. To je zároveň aj môj postoj k migrácii.
Drahí moji východniari budem Vám vďačný za každý preferenčný hlas (krúžok), ktorý môže rozhodnúť o tom, že náš kraj bude
mať o jedného svojho zástupcu v parlamente viac.
S úctou JUDr. Richard ELIÁŠ

t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU
t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

Firma KOVO - ZVAR s.r.o.
prijme do pracovného pomeru
pracovníkov do profesie

Slovenská firma

NON STOP lin

0944 720 9ka
32
t ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
záruka minimálne 20 rokov

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

TIP na výlet

GMITTER
živnostník, Bardejov

Ing. Andrej

KOTLEBOVCI

OBNOVA STRIECH

Ing. Andrej

(,3,, /Ǘ Șß́ßß7Ǘ*,Ș+ǲ( ß
#/^7/ß́ß73Ǘ/Șß!, ß
73Ǘ/Șß1&$ß́ß/$Ƿ+
"BÐ CSP ÐFMB Ð ÐXĖJCƢęÐMBÐNPMDCQGC
.PĖA?ÐTÐ10Ð?Ðİ0 ÐÐ)MLR?IR
0905 344 461 - 0915 956 707

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
t3VǏOâQSBDPWOÓLoSVǏǏJTUFOJFoûNFTBǏOFCSVUUP QSÓQMBULZ
t70%*Ǝ#5ûNFTBǏOFCSVUUP QSÓQMBULZ
t70%*Ǝ$PEûNFTBǏOFCSVUUP QSÓQMBULZ

;JNOÈÞESäCBDJFTUBLPNVOJLÈDJÓW#"
Základná zložka mzdy
.JFTUPWâLPOVQSÈDF#3"5*4-"7"
+ príplatky a 0%.&/:
,dispecing2@aii.sk

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ

ZAPIKAN, Davidov
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riaditeľ spoločnosti,
poslanec VÚC a mesta
Nitra, Nitra

a manažér ľadového
bývalý hokejovýtréner
reprezentant
SR,
hokeja,
Bratislava
tréner a manažér ľadového
hokeja, Bratislava

12

61_0062

OREMUS, PhD.

Ing. Peter

PUKALOVIČ

94-0025

25

84

PUKALOVIČ
84 bývalý hokejový reprezentant SR,

09-40

Ing. Peter

16

predsedníčka strany
NÁRODNÁ KOALÍCIA,
Humenné
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predsedníčka strany
NÁRODNÁ KOALÍCIA,
Humenné

VOROBELOVÁ

Mgr. RóbertMgr. Róbert

Objednávateľ: SMER – sociálna demokracia, Súmračná 3263/25, 821 02 Bratislava, IČO: 3180242

VOROBELOVÁ

Ing. Slavěna

83-0069

Ing. Slavěna
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Chrípka a prechladnutia u diabetikov II
Meranie hladiny cukru a ketolátok
Každé infekčné ochorenie môže
spôsobiť zmeny v hladinách krvného cukru. Preto počas choroby
je potrebné si častejšie merať glykémiu glukomerom ako obyčajne.

83-0072

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

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.

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Nedá sa nereagovať
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“!



  

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.

SEPULTURA·AMARANTHE
THERION·ORPHANED LAND

IMT SMILE

KALI A PETER PANN·HORKÝŽE SLÍŽE

KATARÍNA KNECHTOVÁ·CHIKILIKITUA
HEĽENINE OČI·GLADIÁTOR HEX

83-0066

MEDI AL B AN AN A·AKUS T IK A·ANDY C

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

HU20-08 strana-
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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

POLITICKÁ INZERCIA / spomíname, služby
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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!

vargam@gmail.com

46-0017

tel. 0902 178 213

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

HU20-08 strana-
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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.

031190175

POZNÁTE NÁS, MY VÁS
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