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Týždenne do 94 750 domácností

67-0001

UNIVERZAL TRADE s.r.o.

ZIMNÉ ZĽAVY

Žalúzie, sieťky, rolety aj hliníkové

DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

NAJLEPŠIE CENY U NÁS
Tel.: 0905 474 663 , Závodná 3, Bratislava
32-0007-2

E-mail: okna@univerzaltrade.sk

www.univerzaltrade.sk

6542 2387
0905 616 329

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE
SKLADOVANIE

66-0003-3

67-0018

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

Oznámenie o 2. opakovanej dobrovoľnej dražbe
Miesto konania: Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, 4. Poschodie,
Dátum konania dražby: 11. 03. 2020, Čas otvorenia dražby: 9:00 hod. Vyzývam
budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na dražbu 30 minút pred otvorením
dražby. Dražobník: JUDr. Barbora Hudeková, Kominárska 2,4, 831 04 BA.
Predmet dražby (draží sa ako celok):
 4 izbový byt č. 2 - C, na 2. poschodí a nebytový priestor (garáž) v bytovom
dome - súpisné číslo 8109, nachádzajúci sa na ulici Alstrova 4, Bratislava, katastrálne územie: Rača, evidovaný na LV č. 4826 a podiely priestoru na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícke podiely k pozemku
(parcela č. 1585/5), na ktorom je bytový dom postavený a k priľahlým pozemkom
(nádvorie a prístupová cesta) prislúchajúcim k bytu a nebytovému priestoru.

VODIČA NÁKLADNEJ DOPRAVY v rámci SR
výhodné platové podmienky
potrebný: VP sk. C+E, KKV

ໄ0948 787 585

51-0038

práca s hydraulickou rukou a hákovým naťahovákom

Slovenská Grafia a.s.

Obhliadka predmetu dražby, dátum a čas: 1: 28. 02. 2020 o 11:00 hod,
2: 06.03.2020 o 11:00 hod Všeobecná hodnota zistená znaleckým posudkom:
224.000,00 Eur, Najnižšie podanie: 190.400,- Eur , Minimálne prihodenie:
1.000,00 €, Výška dražobnej zábezpeky: 18.000,00 €.
Bližšie informácie u správcu na t. č.: +421

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ
ROBOTNÍKOVóþvýroby,expedíciealisovne
NASTAVOVAČOVþāôĉþąŭò÷ûøýøôú
KNIHÁROV-ĉþāðġþąðĝþąðāôĉðĝþą
MECHANIKAÿþûĈöāðŷòúŭò÷Ăăāþùþą
STROJNÍKAôýôāöôăøòúŭò÷ĉðāøðóôýı
ELEKTRONIKOV
Mzda od 820 € - 1 100 €

[UPIP[ÈLMBEOÈ[MPäLBN[EZPEû QSÓQMBULZEPû

Požiadavky:

t[ESBWPUOÈTQÙTPCJMPTǸOBWâLPOQSÈDFWOPDJ
tWZVǏFOJFWPECPSFWâIPEPV OJFQPENJFOLPV

tel.: 02/4949 3854, 02/4949 3111
e-mail: kariera@grafia.sk, www.grafia.sk

52-0033

Bližšie informácie:
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911 844 424

94-0024

prijmeme s nástupom ihneď

zdravie, charita / služby
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BRATISLAVSKO
Chrípka a prechladnutia u diabetikov II
východ
Redakcia:

Meranie hladiny cukru a ketolátok

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Každé infekčné ochorenie môže
spôsobiť zmeny v hladinách krvného cukru. Preto počas choroby
je potrebné si častejšie merať glykémiu glukomerom ako obyčajne.

Martinčekova 17
BRATISLAVA
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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
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

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

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.
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.

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

03 BYTY / predaj
»Predám 3i byt centrum
Stupava Ružová, info: 0948
045 130

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

04 BYTY / prenájom
»Prenajmem 1-izb.byt v ba.
0949 007 642

»Kúpim staré hodinky mince bankovky knihy odznaky
0903 753 758

05 DOMY / predaj

12 DEŤOM

»Predám starší 4 izb. rod.
dom v Bernolákove, 10á pozemok, kúpou voľný, všetky
IS. Tel.: 02/4594 5185

13 RÔZNE / predaj

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Kúpim vinohrad v Bratislave, Svätom Jure, Pezinku
alebo okolí. Platba v hotovosti 0918 479 756
»Kúpim byt v Bratislave
a okolí 0903 461 817
»Kúpim garáž v Bratislave.
Platba v hotovosti 0918 479
756
»Kúpim byt v Bratislave
0907 402 507
»Kúpim stavebný pozemok
v Bratislave vhodný na
stavbu rodinného domu.
Nie RK 0918 479 756
»Kúpim väčší alebo menší
byt v Bratislave 0918 479
756

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682
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11 HOBBY A ŠPORT

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

14 RÔZNE / iné
»Kúpim vzduchovku vz35,47 (opakovačka na guličky) 0910 419 469

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

CHCETE SI PODAŤ
INZERÁT ?

2

POŠLITE SMS

služby
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Bratislava

47-046

'LVSHĀLQJ6.

781200009

bratislavsko východ

Frézovanie

75-11

komínov

Výmena tesnenia
a oprava
všetkých druhov
a typov

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

09-40

ZĽAVAEZ

0903 791 159

24-0020
24-0019

OKIEN

ER

10-0049

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

nanosterile.eu
bfacleaning.sk/nanosterile

zľava -20%

Kontakt: 0918 454 003

POLÍCIA PÁTRA
HANZEL Jozef – hľadaná osoba
Na 65-ročného Jozefa Hanzela z Bratislavy vydal Krajský súd v Bratislave príkaz na
zatknutie. Menovaný sa v mieste trvalého
bydliska nenachádza a doposiaľ nie je známe miesto jeho súčasného pobytu.

www.renovacia-dveri.eu

HĹBKOVÉ

TEPOVANIE

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

NAŠE SLUŽBY PRE VÁS:

www.tepovaniekm.sk
tel.: 0949 85 11 10
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41-0037

• fotograﬁí
• diapozitívov
• negatívov

digitalnefoto1@gmail.com
0907 781 619

DUBAJ Tomáš – hľadaná osoba
Na 32-ročného Tomáša Dubaja z Bratislavy
vydal Okresný súd v Bratislave príkaz na
dodanie do výkonu trestu. Menovaný sa
zdržiava na neznámom mieste a doposiaľ
sa nepodarilo zistiť miesto jeho súčasného
pobytu.
LAŠŠO Róbert – hľadaná osoba
35- ročný Róbert Laššo z Bratislavy vydal
Okresný súd v Bratislave príkaz na zatknutie. Menovaný sa zdržiava na neznámom
mieste a doposiaľ sa nepodarilo zistiť miesto jeho súčasného pobytu.

SKENOVANIE
A DIGITALIZÁCIA
94-0004-1

Odeská ulica 75, 821 06 Bratislava,

10-0047

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

obhliadky: 0905 605 934
prevádzka: 0948 288 791

renovacia@renovacia-dveri.eu

Karol Mikláš

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

32-0009-1

pri záväznej objednávke do 31.03. 2020
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NEDAJTE SA.Ò3,ġ

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"


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

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

3
Ing. arch. Matin Sarvaš
WH[WirPDQDåpU
%UDWLVODYD

80
Ing. Milan Nehaj
PDQDåpU
%UDWLVODYD

12

18

Mgr. Veronika Balušíková
%UDWLVODYD

91
Ing. Michal Rybár
GiWRYêDQDO\WLN
%UDWLVODYD

RSDr. Milan Benkovský
ĐDYLFRYêSROLWLNG{FKRGFD
åLYQRVWQtN6HQHF

97
Mgr. Tibor Môcik
OLFHQþQêPDQDåpU
%UDWLVODYD

26

25
'RF0JU

28

Mgr. Michal Gabriš
ITPDQDåpU
0RGUD

3K'

KLVWRULNSUHGVHGDKQXWLD6RFLDOLVWLVN

MVDr. Pavol Fabian
]YHUROHNirVSLVRYDWHĐ
%UDWLVODYD

36
Mgr. Beata Novomeská
NOLHQWVNiSUDFRYQtþND
%UDWLVODYD

139
Ladislav Nedelka
KDVLþ]iFKUDQiU
%UDWLVODYD

2EMHGQiYDWHĐ6RFLDOLVWLVN%DM]RYD%UDWLVODYD5XåLQRY,ý2'RGiYDWHĐ5(*,2135(66VURâWXGHQWVNDTUQDYD,ý2
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+RFL~þDVĢQDQDãLFKVWUHWQXWLDFKUDVWLH]RGĖDQD
GHĖDĐXGLDQDQDãHY\VW~SHQLDUHDJXM~YHĐPL
SR]LWtYQHQDMþDVWHMãLHVDVWUHWiYDPHVRWi]NRX
0iWRHãWH]P\VHO"2G]DþLDWNXVRPYiVFKFHO
YROLĢDOHWHUD]YiKDPQHSUHSDGQHP{MKODV"
1HFKFHPKRVWUDWLĢ
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POMÔŽTE KRESŤANSKEJ
DEMOKRACİİ
VOĽTE

15
33-0021

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

� 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.

KISKA

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

6

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

bratislavsko východ
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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

BV 20-08 strana
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JÁN KEREKRÉTI

generálny sekretár Slovenskej evanjelickej
aliancie /Bratislava/ 76 rokov

PAVEL OBRCIAN
marketingový pracovník
/Bratislava/ 60 rokov

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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.

66-0037

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

011200060

» 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

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

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

32-0033

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

Výročia a udalosti
bol založený požiar v nemeckom parlamente Reichstagu, ktorý
využili nacisti na zatýkanie komunistov.

27. februára 1933
49-0007
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POLITICKÁ INZERCIA , služby, relax

bratislavsko východ

»
Komerčná
riadková
inzercia

PONUKA PRÁCE
»Hľadáme opatrovateľku
na zastupovanie na 24
hodín. Strava a ubytovanie
zdarma + ﬁnančná odmena. Tel.: 0905 386 852

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

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

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

9

Vtipy
týždňa
» - Koho budeš voliť?
- Asi komunistov ...
- Tak to je jasné, ale z ktorej
strany?
» Viete prečo je tak málo
vtipov o sociálnej demokracii? Pretože najväčší
vtip je ich programové
vyhlásenie.
» - Ja volím ľavicovo, hovorí
jednoruký a dodáva:
- Vlastne nemám ani na
výber .
» Viete ako si strany vyberajú svojich kandidátov do
volieb?
Dostanú kladivo a klinec
a musia ukázať ako vedia
zatĺkať.
» Predvolebný príhovor a
rozvášnený politík kričí do
davu:
- A tresty pre samovrahov
budú prísnejšie!
» Dilema voliča:
- Keď je prezident žena, kto
je prvá dáma?

» redakcia

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

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY
»Ma ľov k y - r ýc hle - č isto
0905 723 981
»Maľby, podlahy 0915 462
513

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

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

KRTKOVANIE
REMESELNÍCI
ÚČTOVNÍCTVO, MZDY
KÚPIM
SLUŽBY
BEZPEČNOSŤ

Do každej dediny,
do každého mesta
sǇŵĞŶŝƛǀůĄĚƵŵĂĮĞĂŽůŝŐĂƌĐŚŽǀĂǌĂƐƚĂǀŝƛ
ŶŽǀƷŬŽĂůşĐŝƵŵĂĮĞƐĨĂƓŝƐƚĂŵŝũĞƉƌĞŶĄƐ
ǎŝǀŽƚŶĄǀǉǌǀĂ͘hǎŽƚǉǎĚĞŸďƵĚƷŵƀĐƛűƵĚŝĂ
ŶĂ^ůŽǀĞŶƐŬƵƌŽǌŚŽĚŶƷƛ͕ēŝ^ůŽǀĞŶƐŬŽēĂŬĄ
ǌŵĞŶĂ͕ĂůĞďŽŶĂŽƉĂŬǌŚŽƌƓĞŶŝĞǀƉŽĚŽďĞ
ƐƉŽũĞŶŝĂ&ŝĐĂĂ<ŽƚůĞďƵ͘/ĚĞŽǀĞűĂ͘
  EĂũĚƀůĞǎŝƚĞũƓŝĞďƵĚĞ͕ĂďǇƉƌŝƓůŝ
űƵĚŝĂǀŽůŝƛ͘ĄǀĞƌŶĂƓĞũŬĂŵƉĂŶĞƉƌĞƚŽ
ǀĞŶƵũĞŵĞŵŽďŝůŝǌĄĐŝŝǀŽůŝēŽǀǌĐĞůĠŚŽ
^ůŽǀĞŶƐŬĂ͘  )% 
 #)!(#. +* "  
# "<ĂǎĚĠŵĞƐƚŽ͕ŬĂǎĚƷĚĞĚŝŶƵ͘

  KĚǌĂēŝĂƚŬƵƐŵĞŬĂŵƉĂŸƐƚĂǀĂůŝ
ŶĂ ƐŝůŶĞũ ƌĞŐŝŽŶĄůŶĞũ ƉƌşƚŽŵŶŽƐƚŝ͘
EĞƐƚƌĞƚĄǀĂŵĞűƵĚşůĞŶŶĂĚŝƐŬƵƐŝĄĐŚ͕
ĐŚŽĚşŵĞƚĂŵ͕ŬĚĞǎŝũĞƚĞͲĚŽƵůşĐ͕ŶĂ
ŶĄŵĞƐƟĂ͕ĚŽŬŽŶĐĂĂũŬůŽƉĂƛĚŽŵŽǀŶĂ
ĚǀĞƌĞ͘ŽŵŝŶƵůĞũƐŽďŽƚǇƐŵĞƉƌĞƓůŝϭϱϲϬ
ŽďĐş͘ĚĂůŝƐŵĞƐŝǌĄǀćǌŽŬƉƌĞũƐƛĚŽŬŽŶĐĂ
ŬĂŵƉĂŶĞĂũǌǀǇƓŽŬͲǀƓĞƚŬǉĐŚϮϴϵϬŵŝĞƐƚ
ĂŽďĐşŶĂ^ůŽǀĞŶƐŬƵ͘
  EŝĞēŽƚĂŬĠƐĂǌĂƟĂűŶŝŬŽŵƵŶĞƉŽͲ
ĚĂƌŝůŽ͘WŽƉƌĂǀĚĞ͕ŶŝŬƚŽƐĂĂŶŝŶĞƉŽŬƷƐŝů͘
$#(+# "
%"" ( "#.

Alternatíva existuje

Máme najlepší program!

  WƌĞēŽǀĞƌşŵĞ͕ǎĞƐĂŶĄŵƚŽƉŽĚĂƌş͍
>ĞďŽW^Ăũ^WK>hƐƚŽũĂŶĂƐŝůŶĞũƉŽĚƉŽƌĞ
űƵĚş͘ŽŚƌŽŵĂĚǇŵĄŵĞǀǇƓĞϭϲϬϬēůĞŶŽǀ
ĂēůĞŶŝĞŬĂƉŽŵĄŚĂŶĄŵϭϮϱϬĚŽďƌŽǀŽűͲ
ŶşŬŽǀ͘ŬŽŶŽǀĠƐƚƌĂŶǇŶĞŵĄŵĞŶĄƌŽŬŶĂ
ĮŶĂŶĐŽǀĂŶŝĞŽĚƓƚĄƚƵ͘EĂŚƌĄĚǌĂŵĞŚŽ
ŶĂĚƓĞŶşŵĂŽĚŚŽĚůĂŶşŵűƵĚş͕ŬƚŽƌşŶĄŵ
ǀĞƌŝĂ͘WƌŝƐƉĞůŽŶĄŵϮϯϱϰŵĂůǉĐŚĚĂƌĐŽǀ
ͲŶĂũǀŝĂĐƐƉŽŵĞĚǌŝǀƓĞƚŬǉĐŚƐƚƌĄŶ͘dƷƚŽ
ƉŽĚƉŽƌƵƐŝǀĄǎŝŵĞĂũĞƉƌĞŶĄƐǌĄǀćǌŬŽŵ͘
  dŽƚŽũĞŶĂƓĂĐĞƐƚĂ͕ĂŬŽĐŚĐĞŵĞǀŽ
ǀŽűďĄĐŚƵƐƉŝĞƛĂƉƌĞƐǀĞĚēŝƛűƵĚş͘EŝĞ
ƉŽƉƵůŝǌŵƵƐĂůĂĐŶĠŵĂƌŬĞƟŶŐŽǀĠĮŶƚǇ͕
ĂůĞƚǀƌĚĄƉƌĄĐĂĂĚƌŝŶĂĂǎŶĂŚƌĂŶŝĐƵ
ĨǇǌŝĐŬǉĐŚŵŽǎŶŽƐơ͘ & #-&
" ""!& 
#. ##)# "

KƐŽďŶĞƉƌĞƐǀĞĚēşŵĞűƵĚş͕ǎĞƚƌĞďĂşƐƛĚŽ
ŶŝĐŚ͘dƌĞďĂşƐƛĚŽǀŽůŝĞďĂŵĂĮƵ͕ŽůŝŐĂƌͲ
ĐŚŽǀ͕ƐŵĞƌĄŬŽǀĂĨĂƓŝƐƚŽǀǀŶŝĐŚƉŽƌĂǌŝƛ
ŶĂŚůĂǀƵ͘DǇƐĂŝĚĞŵĞǌŽĚƌĂƛ͕ĂďǇƚŽƚĂŬ
ŶĂŽǌĂũĚŽƉĂĚůŽ͘
 ,   +' !
+$

ŚĐĞŵĞűƵěŽŵƵŬĄǌĂƛ͕ǎĞƐŵĞŶĂŽǌĂũ
ŵůĂĚĄƐŝůĂ͕ŬƚŽƌĄŵĄŶŝĞůĞŶƌŝĞƓĞŶŝĂ͕ĂůĞ
ĂũĞŶĞƌŐŝƵ͘sŬĂŵƉĂŶŝ͕ĂũƉŽǀŽűďĄĐŚ͕ŬĞĚǇ
ŶĄƐēĂŬĄŽďƌŽǀƐŬĠŵŶŽǎƐƚǀŽƉƌĄĐĞ͘

Miroslav Beblavý
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SŤAHOVANIE, DOPRAVA

Nezávislý Inštitút ekonomických a spoločenských analýz sa vyjadril, že SaS má najlepší volebný program. A to vo všetkých významných
oblastiach: zdravotníctvo, školstvo, daňová
politika, podnikateľské prostredie, trh práce a
pôdohospodárstvo. Ocenila ho aj Podnikateľská
aliancia Slovenska a ďalšie rešpektované osobnosti. SaS týmto opakovane potvrdzuje povesť
strany odborníkov a reálnych riešení. SaS jednoducho vie, ako nasmerovať Slovensko smerom k
prosperite ľudí - aby sa tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť.
Aby SaS dokázala Slovensko týmto smerom
potlačiť, bude potrebovať silu odvodenú od dôvery voličov. Každý hlas sa počíta a my veríme v
úsudok voliča, ktorý sa za volebnou plentou nakoniec rozhodne pre stranu odborníkov. Akokoľvek voľby dopadnú, vieme, že v tom nebudeme
sami. SaS je pripravená hľadať dohodu s potenciálnymi partnermi. Vieme, že záleží na spolupráci. Na spolupráci strán súčasnej demokratickej opozície - len tak sa Slovensko zbaví vplyvu
oligarchov a zločincov na vedení
štátu. Len tak bude urobené
zadosť spravodlivosti. Len tak
zabránime vzniku vlády Smeru
a fašistov. SaS je pripravená prevziať zodpovednosť a spolupracovať. Vo voľbách rozhodnete vy!

Pavel Vrábik

projektový manažér a člen SaS,
kandidát č. 110

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

VODA-KÚRENIE-PLYN
»Vodoinštalatér 0904 307
824

politická inzercia, zamestnanie, služby

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

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

SBS GUARDING s. r. o.

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

v Bratislave

0905 758 469
0905 877 690

33-0026

33-0012

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

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

36-0002

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
52-0023

0905 799 782
PRIJMEME
SPOĽAHLIVÉ PANIE

príjme strážnikov na prevádzky

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

KONTAKT : 0908 986 420

POLIENKA aj GUĽATINA

16-0066

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

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

PALIVOVÉ
DREVO

0908 952 383

Najčítanejšie regionálne noviny

94-0003

ELEKTRIKÁR

Výročia a udalosti
na Slovensku rozdelili skonﬁškovanú
pôdu, patriaca Židom.

22. februára 1940

16-0049

10
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recepty na vianoce

bratislavsko východ
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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!

VÝKUP

tel. 0904 474 597

46-0017

VOJENSKÝCH VECÍ - MILITÁRIÍ

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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zdravie / služby
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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

