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GARÁŽOVÉ BRÁNY
a VONKAJŠIE ŽALÚZIE

HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE, FASÁDY

INTERIÉROVÉ DVERE
a PODLAHY

obchod.alurenostav@gmail.com
0907 533 504    0918 841 371

PLASTOVÉ OKNÁ
a VCHODOVÉ DVERE

Suchý Jarok 2811, HUMENNÉ

ALU RENOSTAVALU RENOSTAV s.r.o.

DECCO 83
7-komorový profil,
ktorý spĺňa
najnáročnejšie
normy EÚ
3-tesnenia
3-sklo

pre pohodlie domova... 
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ELEKTROINŠTALÁCIE

- elektroinštalačné práce
   - inteligentné inštalácie
      - alarmy JABLOTRON
         - DATA, SAT, TV  rozvody
            - výroba rozvádzačov
               - bleskozvody
                  - zabezpečenie revízie

0915 953 378       instalaciaelektro@gmail.com

HU19-13 strana- 1

Č. 13 / 29. MAREC 2019 / 23. ROČNÍK

62
-0

00
6

VŠETKO pre
         vašu záhradu

Jozef HatalaJozef HatalaJozef HatalaJozef HatalaJozef Hatala
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ELEKTROINŠTALÁCIE

0915 953 378       instalaciaelektro@gmail.com
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PREPICHY
        POD CESTY
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za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458

KRT - VRT
Pretláčanie - krtkovanie

Popod cesty, chodníky, 
zatrávnené plochy 

pre inžinierske siete, 
elektrika-voda-plyn

0902 348 974
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399€

PLECHOVÉ
GARÁŽE

Dovoz a montáž
 ZDARMA

Dovoz a montáž
 ZDARMA

3x5m10
rokov

na trhu

V ponuke GARÁŽOVÉ BRÁNY na mieru !
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VÝKUP

PALIETPALIET
DREVENÝCH

0905 910 1320905 910 132
paletatrans@gmail.com

ODBORNEJODBORNEJ

SPÔSOBILOSTISPÔSOBILOSTI
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Jozef Hatala
Humenné 0908 208 908

Deratizácia
Dezinsekcia
Dezinfekcia

 - NÁTERY STRIECH- NÁTERY VO VÝŠKACHmobil: 0940 954 513
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PALIETPALIET
DREVENÝCH

0905 910 1320905 910 132
paletatrans@gmail.com

87
-0

02
7

za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
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EXPERT NA OKNÁ A DVERE 
 0904 952 026  /  0949 550 410

info@fenweb.sk 
predaj a montáž okien a dverí všetkých materiálov 
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0908  979  512

PLOŠNÁ
INZERCIA................................
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REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY

Chcete si
podať
inzerát?

 www.odb-injektaz.sk
|
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Pozor na prílišné sebavedomie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Krásny jarný čas vám želám za celú 
našu redakciu, vážení čitatelia. Najskôr 
jedno obzretie sa v čase a úprimné blaho-
želanie budúcej pani prezidentke, spojené 
s nádejou, že sa jej podarí v úrade hlavy 
štátu naplniť tieto jej slová: „Hodnoty 
ako ľudskosť, humanizmus, solidarita a 
pravda sú dôležité pre množstvo ľudí na 
Slovensku a k týmto hodnotám sa musíme 
vrátiť!“ (Zuzana Čaputová)

Nuž a hneď aj výhľad do nadchádzajú-
ceho týždňa – tam môžeme vidieť veľmi 
silnú symboliku v historických súvislos-
tiach, oveľa starších. Desiateho apríla 1912 
totiž na svoju prvú plavbu vyplával par-
ník Titanic. A o štyri dni neskôr, dvadsať 
minút pred polnocou sa potopil. Nech dá 
Boh večnú slávu jeho obetiam. Tým, ktoré 
nemuseli byť. Keby nebolo samoľúbosti, 
spupnosti, keby nebolo ignorácie zdravé-
ho rozumu, keby nebolo honby po sláve, 
moci a zisku. Nič vám to nepripomína? Ak 
nie, treba precitnúť, ak áno, škoda ďalších 
úvah. Všetkým nám je jasné, o čo ide. A 
určite nielen v ľadovcových vodách Atlan-
tiku.

Nuž a ešte dva významné dátumy nás 
v najbližšom týždni čakajú. Oba je dob-
ré si pripomenúť. Deň narcisov je dňom 
boja proti rakovine. Tento deň sa nesie v 
žltej farbe umelých a živých narcisov na 

podporu všetkých, ktorí čelia zákernej 
rakovine. Zakúpením tohto jarnej kviet-
ku dobrovoľnou čiastkou každý vyjadrí 
spolupatričnosť a podporu onkologickým 
pacientom. Finančná zbierka sa vracia 
verejnosti späť vo forme financovania 
programov a projektov na podporu onko-
logických pacientov i širokej verejnosti. A 
napokon - Medzinárodný deň solidarity 
oslobodených politických väzňov a bojov-
níkov proti fašizmu. Ten nám pripomína 
oslobodenie väzňov z nacistického kon-
centračného tábora v Buchenwalde v roku 
1945. Išlo o jeden z najväčších táborov na 
nemeckej pôde, ktorý zriadili v lete roku 
1937. Ocitlo sa tu približne 250 000 ľudí z 
36 krajín. Počet úmrtí je odhadovaný na 
56 000 osôb, z nich 11 000 Židov. Títo ľudia 
sa stali obeťami nútenej práce v nepriaz-
nivých podmienkach, zomierali v dôsled-
ku hladu, vyčerpania, choroby, ľudských 
experimentov, ale aj činmi a 
zneužívaním SS stráže.

Nie, nechcem skončiť 
smutnou témou, je predsa 
úžasná jar. Užívajme si ju 
plnými dúškami. Našu 
„slovenskú“ jar! Všet-
ko dobré vám!
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SLUŽBY, KULTÚRA

0905 186 889, www.kopaniestudni.comZe
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HĽADANIE VODY
VŔTANIE STUDNÍ

STROJOVÉ KOPANIE 
STUDNÍ do 13 m
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Nemusíte h¾adaś 2 alebo 3 firmy, MY PONÚKAME VŠETKO, ÈO POTREBUJETE!

montter@montter.sk                 www.montter.sk                0919 370 730   0919 383 363

Zameranie a doprava ZDARMA7- roèné skúsenosti v oblasti zimných záhrad

STAVEBNÉ PRÁCE    RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ/OTOÈNÉ ZASKLENIE    TIENENIE NA STRECHY    SKLENENÉ STRECHY    DREVENÉ PODLAHY

TERASY   ZIMNÉ ZÁHRADY   PRÍSTREŠKY   ZASKLENIE   TIENIACA TECHNIKA

Materiály: HLINÍK, DREVOMateriály: HLINÍK, DREVO
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Navštívte hokejovú Roadshow Raiff eisen banky pri príležitosti MS v hokeji 2019. 
Zabavte sa v hokejovom duchu, vyhrajte zaujímavé ceny a možno aj lístky na MS v hokeji 2019.

· 10. 4. 2019, Nám. slobody 28, Humenné, od 12.00 do 17.00 hod.
· 11. 4. 2019, Nám. slobody 5, Vranov n. Topľou, od 12.00 do 17.00 hod.

Tešíme sa na vás.

Infolinka: 0850 850 555 | www.raiff eisen.sk R A D O S Ť  B Y Ť  U  N Á S

Raiff eisen banka: Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiff eisen banka

Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.

PODPORTE NAŠICH HOKEJISTOV 
A NECHAJTE IM ODKAZ 
NA FAN VLAJKE! 

RB_hokej_roadshow_207x137_0319.indd   17 29.3.19   10:44
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ŠKOLA / POLITICKÁ INZERCIA
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Vyspelý štát pomáha slabším

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Tretiu oblasť 
hĺbkového re-
ferenda, ktoré 
pripravuje naše 
hnutie OBYČAJNÍ 
ĽUDIA a nezávislé 
osobnosti (OĽA-

NO) sme nazvali „Slovensko pre slab-
ších“.

V dnešnej časti vám bližšie predsta-
víme prvé tri zo šiestich otázok, ktoré 
sme venovali problémom slabších ľudí 
na Slovensku, či už ide o starých, cho-
rých alebo sociálne slabších.

12. Bezplatné objednávanie pa-
cientov. Naše hnutie chce presadiť, 
aby zdravotné poisťovne zaviedli pre 
všetkých pacientov bezplatné objed-
návanie na lekárske vyšetrenia. Keďže 
lekári sú zmluvnými partnermi pois-
ťovní, objednávanie by mali namiesto 
lekárov a sestričiek riešiť poisťovne. 
Majú na to totiž personál, a rovnako aj 
financie. Sme v 21. storočí a nemôže byť 
problémom objednanie sa telefonicky 
či cez internet.

13. Stop vykorisťovaniu opatro-
vateľov. Opatrovateľ ťažko zdravotne 
postihnutého príbuzného by mal mať 
nárok na príspevok aspoň vo výške 
minimálnej mzdy. Je hanbou, že matky 

opatrujú svoje ťažko choré deti 7 dní v 
týždni 24 hodín denne len za 200 eur. V 
parlamente som to opakovane hovoril 
až dovtedy, kým sa tento stav len veľ-
mi pomaličky začal ako tak zlepšovať. 
Myslíme si však, že takýto ľudia si za-
slúžia za opatrovanie aspoň minimál-
nu mzdu.

14. Amnestia na úroky z dlhu voči 
štátu (Exekučná amnestia). Sme za 
to, aby človeku, ktorý splatí svoj dlh 
voči inštitúcii verejnej správy, alebo 
podniku, v ktorom má štát podiel, boli 
odpustené úroky z omeškania. Štát v 
súčasnosti vymáha cez exekúcie mi-
lióny pohľadávok. Ak dokážeme dať 
ľuďom amnestiu na iné veci, nevidíme 
dôvod, aby nemohli dať všetky štátne 
inštitúcie amnestiu 
na úroky ľuďom, 
ktorí svoj skutočný 
dlh splatia.

Vyspelý štát 
pomáha slabším 
ľuďom. OĽANO 
taký štát chce. Po-
môžte nám ho pre-
sadiť.
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Nedávno médiami prebehlo po-
horšenie nad tým, že tínedžer pred 
voľbami prezidenta napísal na soci-
álne siete nenávistný odkaz voličom 
protikandidátov v zmysle, že by ich 
postrieľal. Niet pochybností, že škola, z 
ktorej pochádza, ho potrestá a navrhne 
preventívne spôsoby riešenia, ktoré by 
mali jeho rodičia prijať, aby sa nestalo 
zo slov násilie. Chlapec sa ospravedlnil 
a zrejme oľutoval svoj čin. Môže to však 
na ňom nechať ďalekosiahle následky. 
Otvárajú sa tu tri ďalšie problémy: 

Prvým je, že výrok bol zámienkou 
na dehonestovanie prezidentského 
kandidáta, poukazujúc na to, aká ag-
resívna je skupina jeho voličov. Takéto 
zneužitie nepremysleného statusu ne-
plnoletého a paušalizáciu musím od-
mietnuť. Keby sa to nestalo v čase kam-
pane, možno by jeho výrok zostal bez 
povšimnutia. Mediálne pranierovanie 
spraví viac škody ako diskrétny zásah 
psychológa v rámci školskej prevencie. 
Stačí si aspoň na chvíľu predstaviť to, 
že by sa vaše deti za ich výroky dostali 
do víru médií. A že takéto výroky majú, 
o tom niet pochýb. Takýto tlak sotva 
zvláda dospelák.  

Druhým problémom je, že žiaci ani 
v 21. storočí nevedia narábať s interne-
tom a využívať ho vo svoj prospech. Ne-
dokážu sa pozrieť na rôzne komunikač-
né situácie a ich dôsledky. Sú majstri v 
aplikáciách, hraní hier či robení videí, 
no uniká im to, že text na internete je 

navždy verejný. Stále im chýba kritic-
ké myslenie, mediálna gramotnosť, 
netiketa (etiketa na internete) a zásady 
komunikácie. Napriek tomu, že sa in-
vestuje do multimediálneho vybavenia 
škôl. Avšak tieto nedostatky vyplývajú 
predovšetkým zo zlého učebného plá-
nu a preplnených osnov, ktoré neodrá-
žajú život.  

Tretím aspektom je otázka, pre-
čo toľká nenávisť v chlapcovi, ktorý 
vyjadril postoj k voličom, čo nechcú 
„zmenu“. Áno, kontroverzne, ale deti 
a mladí ľudia ešte nedokážu korigovať 
svoj revolučný postoj, mávajú nimi 
city. Aj oni vnímajú zúfalú situáciu v 
najvrchnejšej politike, ktorá sa spája so 
zločinom, podvádzaním, vulgaritou, 
xenofóbiou, neslušnosťou, korupciou 
a pod. Aj mladí cítia tú bezmocnosť, 
tú nespravodlivosť, tú beztrestnosť ko-
nania mocných. Nevedia to spracovať. 
Tak napodobňujú správanie dospelých 
alebo sa zveria sociálnej sieti v návale 
emócií.

Všetko konanie má svoje príčiny 
a dôsledky. Je ľahké hodiť do ringu tí-
nedžera, ktorého rozum dozrieva. Je 
ľahké rozdeliť ľudí na slušných a ne-
slušných. Je ľahké rečniť o polarizácii 
spoločnosti. Avšak je veľmi ťažké, aj v 
rámci školy, zdôvodniť závažné činy 
politických osobností a pokračovať ďa-
lej vo vyučovaní Pytagorovej vety...

Mladý extrémista

» PhDr. Ján Papuga, PhD. 
riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská, Bratislava 



HU19-14 strana- 5

5
SLUŽBY, AUTO-MOTO
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PROMONT GLASS s.r.o. D R E V O  -  H L I N Í K  -  O C E Ľ  -  S K L O  -  P L E C H  -  B R A M A C

POZOR!     JARNÁ AKCIA  30% ZĽAVY

Od základov až po strechu... 0915 135 811    0918 623 064

RÁMOVÉ ZASKLENIE

ZÁHRADNÉ DOMČEKY PRÍSTREŠKY PRE AUTÁ

22
rokov

D R E V O H L I N Í K O C E Ľ S K L O P L E C H B R A M A CL I N Í K O C E Ľ S K L O P L E C HD R E V O H L I N Í K O C E Ľ S K L O P L E C H B R A M A CÍ
TERASY   ZIMNÉ ZÁHRADY   PRÍSTRESKY   ALTÁNKY   BALKÓNYˇ

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

www.promontglass.skpromontglass@promontglass.skPPk realizáciik realizácii
kompletnej terasykompletnej terasy

DARČEKDARČEK

  

Most svätého Gottharda  LELES

TIP na výlet
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SUV 4x4 špecialista z Kórey

BUILT, spol. s.r.o.
Petrovianska 44, 08001 Prešov

Volajte
051 / 756 73 33

Píšte
built@built.sk ssangyong.built.sk
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PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2019

Oficiálnou víťazkou druhého kola 
prezidentských volieb je Zuzana 
Čaputová so ziskom 58,4 percenta 
hlasov. Maroš Šefčovič získal 41,59 
percenta hlasov. Oficiálne výsled-
ky potvrdila Štátna komisia pre 
voľby a kontrolu financovania po-
litických strán. 

„Na základe takéhoto výsledku vo-
lieb, sčítania hlasov aj štátna komisia 
skonštatovala svojím uznesením, že za 
prezidentku SR bola zvolená pani Zuza-
na Čaputová,“ vyhlásil predseda komi-
sie Eduard Bárány a zagratuloval víťaz-
ke volieb. Poďakoval zároveň všetkým 
ďalším kandidátom, ktorí sa zúčastnili 
na voľbách, a tiež tým, ktorí sa podieľali 
na ich organizácii.

Celoplošne okrem Prešova
Budúcu prezidentku si voliči väčši-

novo vybrali v siedmich slovenských 
samosprávnych krajoch, výnimkou 
bol iba Prešovský, v ktorom zvíťazil jej 
protikandidát Maroš Sefčovič. Celkovo 
Zuzanu Čaputovú volilo 1.056.582 vo-
ličov, Marošovi Šefčovičovi odovzdalo 
svoj hlas 752.403 voličov. Volebná účasť 
dosiahla 41,79 percenta, čo je 1.847.417 
voličov. Oproti prvému kolu bola účasť 
nižšia.

Naša krajina je takmer unikát
Slovensko sa po víťazstve Zuzany Ča-

putovej v sobotňajších prezidentských 
voľbách stane po jej inaugurácii v júni 
ôsmou krajinou Európskej únie, ktorá 
má na čele ženu, informovala agentúra 
AFP. Ženy sú v súčasnosti na čele šty-
roch ďalších európskych krajín, ktoré 
nie sú členskými krajinami EÚ. Erna 
Solbergová v Nórsku, Katrín Jakobsdót-

tir na Islande a Ana Brnabičová v Srb-
sku zastávajú posty premiérky. Salome 
Zurabišviliová je od decembra minulé-
ho roka prezidentkou Gruzínska.

Dámsky klub blahoželal
Prezidentky Litvy a Estónska po-

priali Zuzane Čaputovej k víťazstvu v 
prezidentských voľbách v SR. „Gratu-
lujem, Zuzana Čaputová, novozvolená 
prezidentka Slovenska! Želám vám 
veľa úspechu pri službe svojej krajine 
a jej obyvateľom!“ napísala na Twitteri 
litovská prezidentka Dalia Grybaus-
kaite. Bývalá eurokomisárka je prvou 
ženou na poste hlavy štátu v Litve od 
júla 2009. Rovnakú platformu využila aj 
prvá prezidentka ďalšej pobaltskej kra-
jiny, Estónska, Kersti Kaljulaidová, kto-
rá nastúpila do funkcie v októbri 2016. 
Ku svojej gratulácii dodala: „Teším sa 
na mnohé zaujímavé rozhovory, plod-
nú bilaterálnu spoluprácu a spoločnú 
ochranu našich hodnôt a zásad.“ Ku 
gratuláciám sa pridala aj súčasná pred-
sedníčka Valného zhromaždenia OSN 
María Fernanda Espinosová. „Blahože-
lám Zuzane Čaputovej k jej zvoleniu za 
prvú prezidentku Slovenska. Potrebuje-
me viac žien pri moci, aby sme dosiahli 
zmenu. Pokračujme v budovaní sveta 
so skutočnou rovnosťou pohlaví,“ na-
písala vo svojom tvíte bývalá minister-
ka zahraničných vecí juhoamerického 
Ekvádora.

Rozporné domáce hodnotenie
„Nezávislý kandidát na preziden-

ta SR s podporou strany Smer-SD pán 
Maroš Šefčovič získal v druhom kole 
prezidentských volieb podporu viac ako 
750 000 hlasov našich občanov. Z tejto 

voľby, na rozdiel od opozičných parla-
mentných strán, vyšla strana Smer-SD 
posilnená. Zároveň blahoželáme pani 
Zuzane Čaputovej k zvoleniu za pre-
zidentku Slovenskej republiky.“ To sa 
hovorí v oficiálnom vyhlásení strany, 
ktorá nominovala protikandidáta. Jej 
odchádzajúci podpredseda Peter Kaži-
mír však nesúhlasí so Smerom-SD, stra-
na by podľa neho mala priznať prehru. 
„Ako by mohla byť najsilnejšia politická 
strana v krajine posilnená volebným 
procesom, v ktorom, aby neuškodila 
vlastnému kandidátovi, nemohla sa 
k nemu ani naplno prihlásiť. Jediným 
posilneným je Maroš Šefčovič, ktorý v 
osobnej voľbe získal podporu trištvrte 
milióna voličov zo všetkých kútov Slo-
venska,“ vyhlásil prostredníctvom tla-
čovej agentúry Peter Kažimír. Podľa jeho 
názoru je potrebné si priznať, že strana 
Smer-SD voľby prehrala. 

A toto sa dobre sleduje
Americký denník The New York Ti-

mes zverejnil hneď päť článkov o výsled-
ku prezidentských volieb na Slovensku.
Publikoval správu agentúry Associated 
Press s titulkom „Liberálny nováčik Ča-
putová bola zvolená za prvú slovenskú 
prezidentku... Liberálna environmen-
tálna aktivistka a relatívny nováčik v 
politike prilákala voličov zhrozených 
korupciou a politikou hlavných strán“, 
píše sa tiež v článku.

Aj Reuters zdôraznil, že Zuzana Ča-
putová využila verejný hnev nad korup-
ciou a zoslabila trend víťaziacich popu-
listov a politikov vystupujúcich proti EÚ 
v Európe. The New York Times publiko-
val ešte ďalšie dva materiály agentúry 
Reuters o vývine výsledkov hlasovania 
po čiastkovom a konečnom sčítaní hla-
sov. Onedlho denník zverejnil aj roz-
siahly článok od vlastných reportérov. 
„Využijúc vlnu nespokojnosti verejnosti 
s rozšírenou korupciou, ale odmietajúc 
zapojiť sa do osobných útokov na svo-

jich oponentov, sľúbila, že vráti slušnosť 
do slovenskej, často toxickej politickej 
klímy,“ napísali reportéri Marc Santora 
a Miroslava Germanová.

„Rozsiahle konšpirácie boli hodené 
do toxickej vyhne rétoriky - v krajine, 
ktorá zaznamenala v posledných ro-
koch výrazný vzostup extrémistických 
skupín. Konečné výsledky sú víťaz-
stvom iného typu politiky,“ píše NYT.
BBC: Kandidátka bez politickej skúse-
nosti porazila vysokopostaveného dip-
lomata
AFP: Pozorovatelia prirovnávajú Čapu-
tovú k Macronovi. 
Reuters: Víťazom prezidentských vo-
lieb je slovenská Erin Brokovichová

( podľa americkej bojovníčky za život-
né prostredie, ktorú vo filme z roku 2000 
stvárnila Julia Robertsová.)

A toto tu ešte nebolo

Spracoval: (ib)
Foto: Financial Times, archív

„Je dôležité snažiť sa na Slovensku o pravdivú a korektnú politiku“ - Z.Č.

Výsledok prezidentských volieb 
je vzburou občianskej spoločnosti

Foto: archív

PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2019

Graf a tabuľka                                                                                                              zdroj: ŠÚ SR

Tabuľka
Počet volebných okrskov          5 940 
Počet a podiel odovzdaných zápisníc okrskových volebných komisií          5 940  100,00 %
Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov1  4 419 883
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní2 a účasť 1 847 417    41,79 %
Počet a podiel voličov, ktorí odovzdali obálku3 1 847 115   99,98 %
Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov4 1 808 985    97,93 %

Za všetko hovorí aj titulná strana pon-
delkového vydania najrenomovanej-
ších novín na svete – The Financial 
Times. Napokon, tú si pozrite sami.
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Yazaki je firma na výrobu káblových zväzkov pre automobilový
priemysel : BMW, MERCEDES

OPERÁTOR VÝROBY
Plat od 520 € - 600 €

YAZAKI Wiring Technologies Slovakia s.r.o
Užhorodská 6080/35A, Michalovce 071 01

ZAMESTNÁVATEĽ YAZAKI PRÍJME ZAMESTNANCOV NA POZÍCIU:

Žiadosť do zamestnania, životopis a súhlas na spracovanie
osobných údajov zasielajte na :  praca@yazaki-europe.com 

alebo adresu firmy.

PRÁCA  NA  HLAVNÝ

PRACOVNÝ  POMER

RENEWAL AGENCY S.R.O. 
Pri štepnici 1, 085 01 Bardejov

T O P 
P R A C O V N É 

P O N U K Y

BEZ ZNALOSTI NJ NA POZÍCIE
...........9,79 EUR

...........9,79 EUR 
OPERÁTOR VÝROBY ..9,49 EUR

renewal.adz@gmail.com 
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Prijmeme  do pracovného pomeru pracovníkov: 
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info@konstrukter.sk

Mzda:  
0908 914 180

Príjmeme na pracovnú 
pozíciu:

 

Ponúkam dlhodobú prácu pre

 MALIAROV V HOLANDSKU
mzda: od 13€/hod netto

0948 005 225
lubokoren@yahoo.com
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Monastyr
KRÁSNY BROD

Oficiálnou víťazkou druhého kola 
prezidentských volieb je Zuzana 
Čaputová so ziskom 58,4 percenta 
hlasov. Maroš Šefčovič získal 41,59 
percenta hlasov. Oficiálne výsled-
ky potvrdila Štátna komisia pre 
voľby a kontrolu financovania po-
litických strán. 

„Na základe takéhoto výsledku vo-
lieb, sčítania hlasov aj štátna komisia 
skonštatovala svojím uznesením, že za 
prezidentku SR bola zvolená pani Zuza-
na Čaputová,“ vyhlásil predseda komi-
sie Eduard Bárány a zagratuloval víťaz-
ke volieb. Poďakoval zároveň všetkým 
ďalším kandidátom, ktorí sa zúčastnili 
na voľbách, a tiež tým, ktorí sa podieľali 
na ich organizácii.

Celoplošne okrem Prešova
Budúcu prezidentku si voliči väčši-

novo vybrali v siedmich slovenských 
samosprávnych krajoch, výnimkou 
bol iba Prešovský, v ktorom zvíťazil jej 
protikandidát Maroš Sefčovič. Celkovo 
Zuzanu Čaputovú volilo 1.056.582 vo-
ličov, Marošovi Šefčovičovi odovzdalo 
svoj hlas 752.403 voličov. Volebná účasť 
dosiahla 41,79 percenta, čo je 1.847.417 
voličov. Oproti prvému kolu bola účasť 
nižšia.

Naša krajina je takmer unikát
Slovensko sa po víťazstve Zuzany Ča-

putovej v sobotňajších prezidentských 
voľbách stane po jej inaugurácii v júni 
ôsmou krajinou Európskej únie, ktorá 
má na čele ženu, informovala agentúra 
AFP. Ženy sú v súčasnosti na čele šty-
roch ďalších európskych krajín, ktoré 
nie sú členskými krajinami EÚ. Erna 
Solbergová v Nórsku, Katrín Jakobsdót-

tir na Islande a Ana Brnabičová v Srb-
sku zastávajú posty premiérky. Salome 
Zurabišviliová je od decembra minulé-
ho roka prezidentkou Gruzínska.

Dámsky klub blahoželal
Prezidentky Litvy a Estónska po-

priali Zuzane Čaputovej k víťazstvu v 
prezidentských voľbách v SR. „Gratu-
lujem, Zuzana Čaputová, novozvolená 
prezidentka Slovenska! Želám vám 
veľa úspechu pri službe svojej krajine 
a jej obyvateľom!“ napísala na Twitteri 
litovská prezidentka Dalia Grybaus-
kaite. Bývalá eurokomisárka je prvou 
ženou na poste hlavy štátu v Litve od 
júla 2009. Rovnakú platformu využila aj 
prvá prezidentka ďalšej pobaltskej kra-
jiny, Estónska, Kersti Kaljulaidová, kto-
rá nastúpila do funkcie v októbri 2016. 
Ku svojej gratulácii dodala: „Teším sa 
na mnohé zaujímavé rozhovory, plod-
nú bilaterálnu spoluprácu a spoločnú 
ochranu našich hodnôt a zásad.“ Ku 
gratuláciám sa pridala aj súčasná pred-
sedníčka Valného zhromaždenia OSN 
María Fernanda Espinosová. „Blahože-
lám Zuzane Čaputovej k jej zvoleniu za 
prvú prezidentku Slovenska. Potrebuje-
me viac žien pri moci, aby sme dosiahli 
zmenu. Pokračujme v budovaní sveta 
so skutočnou rovnosťou pohlaví,“ na-
písala vo svojom tvíte bývalá minister-
ka zahraničných vecí juhoamerického 
Ekvádora.

Rozporné domáce hodnotenie
„Nezávislý kandidát na preziden-

ta SR s podporou strany Smer-SD pán 
Maroš Šefčovič získal v druhom kole 
prezidentských volieb podporu viac ako 
750 000 hlasov našich občanov. Z tejto 

voľby, na rozdiel od opozičných parla-
mentných strán, vyšla strana Smer-SD 
posilnená. Zároveň blahoželáme pani 
Zuzane Čaputovej k zvoleniu za pre-
zidentku Slovenskej republiky.“ To sa 
hovorí v oficiálnom vyhlásení strany, 
ktorá nominovala protikandidáta. Jej 
odchádzajúci podpredseda Peter Kaži-
mír však nesúhlasí so Smerom-SD, stra-
na by podľa neho mala priznať prehru. 
„Ako by mohla byť najsilnejšia politická 
strana v krajine posilnená volebným 
procesom, v ktorom, aby neuškodila 
vlastnému kandidátovi, nemohla sa 
k nemu ani naplno prihlásiť. Jediným 
posilneným je Maroš Šefčovič, ktorý v 
osobnej voľbe získal podporu trištvrte 
milióna voličov zo všetkých kútov Slo-
venska,“ vyhlásil prostredníctvom tla-
čovej agentúry Peter Kažimír. Podľa jeho 
názoru je potrebné si priznať, že strana 
Smer-SD voľby prehrala. 

A toto sa dobre sleduje
Americký denník The New York Ti-

mes zverejnil hneď päť článkov o výsled-
ku prezidentských volieb na Slovensku.
Publikoval správu agentúry Associated 
Press s titulkom „Liberálny nováčik Ča-
putová bola zvolená za prvú slovenskú 
prezidentku... Liberálna environmen-
tálna aktivistka a relatívny nováčik v 
politike prilákala voličov zhrozených 
korupciou a politikou hlavných strán“, 
píše sa tiež v článku.

Aj Reuters zdôraznil, že Zuzana Ča-
putová využila verejný hnev nad korup-
ciou a zoslabila trend víťaziacich popu-
listov a politikov vystupujúcich proti EÚ 
v Európe. The New York Times publiko-
val ešte ďalšie dva materiály agentúry 
Reuters o vývine výsledkov hlasovania 
po čiastkovom a konečnom sčítaní hla-
sov. Onedlho denník zverejnil aj roz-
siahly článok od vlastných reportérov. 
„Využijúc vlnu nespokojnosti verejnosti 
s rozšírenou korupciou, ale odmietajúc 
zapojiť sa do osobných útokov na svo-

jich oponentov, sľúbila, že vráti slušnosť 
do slovenskej, často toxickej politickej 
klímy,“ napísali reportéri Marc Santora 
a Miroslava Germanová.

„Rozsiahle konšpirácie boli hodené 
do toxickej vyhne rétoriky - v krajine, 
ktorá zaznamenala v posledných ro-
koch výrazný vzostup extrémistických 
skupín. Konečné výsledky sú víťaz-
stvom iného typu politiky,“ píše NYT.
BBC: Kandidátka bez politickej skúse-
nosti porazila vysokopostaveného dip-
lomata
AFP: Pozorovatelia prirovnávajú Čapu-
tovú k Macronovi. 
Reuters: Víťazom prezidentských vo-
lieb je slovenská Erin Brokovichová

( podľa americkej bojovníčky za život-
né prostredie, ktorú vo filme z roku 2000 
stvárnila Julia Robertsová.)

A toto tu ešte nebolo

Spracoval: (ib)
Foto: Financial Times, archív

„Je dôležité snažiť sa na Slovensku o pravdivú a korektnú politiku“ - Z.Č.

Výsledok prezidentských volieb 
je vzburou občianskej spoločnosti

Foto: archív

PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2019

Graf a tabuľka                                                                                                              zdroj: ŠÚ SR

Tabuľka
Počet volebných okrskov          5 940 
Počet a podiel odovzdaných zápisníc okrskových volebných komisií          5 940  100,00 %
Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov1  4 419 883
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní2 a účasť 1 847 417    41,79 %
Počet a podiel voličov, ktorí odovzdali obálku3 1 847 115   99,98 %
Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov4 1 808 985    97,93 %

Za všetko hovorí aj titulná strana pon-
delkového vydania najrenomovanej-
ších novín na svete – The Financial 
Times. Napokon, tú si pozrite sami.
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info@konstrukter.sk
Tel.: 0908 914 180

OPERÁTOR VÝROBY 
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STRECHY

Ponuky a zameranie ZDARMA 0940 88 88 29
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Všetko pre vašu strechu, prístrešky, altánky a iné.

TIP na výlet
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