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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 25 000 domácností 

HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO

č. 16 / 19. APRÍL 2019 / 23. ROčNÍK
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za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458
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prácepráce

Ponuky a zameranie ZDARMA.

Všetko pre vašu strechu, prístrešky, altánky a iné.

0940 88 88 29

STRECHY

Vš tk

Tesárske
re vašu strechu prístrešky

Pokrývačské
ltá k i é

Klampiarske
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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 

 

0905 186 889, www.kopaniestudni.comZe
m

né
 v

ýk
op

ov
é 

pr
ác

e

Ze
m

né
 v

ýk
op

ov
é 

pr
ác

e

HĽADANIE VODY
VŔTANIE STUDNÍ

STROJOVÉ KOPANIE 
STUDNÍ do 13 m
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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
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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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SERVIS
OKIEN

rýchlo a lacno
0918 217 665
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SLUŽBY, REALITY, ZDRAVIE

32
-0

02
5-

4

bezplatnú infolinku: 0800 199 060
e-mail: velcon@velcon.sk

ALEBO NAVŠTÍVTE:
www.velcon.sk

OZVITE SA 
NÁM NA:

Príspevok od štátu pre ŤZP osoby. 
Pomôžeme vám s jeho vybavením.

U nás máte bezplatnú návštevu, zameranie a návrh 
bezbariérového riešenia v rámci celej Slovenskej 
republiky úplne zadarmo.

SCHODOLEZY, STOLIČKOVÉ VÝŤAHY, PLOŠINY 
A STROPNÉ ZDVIHÁKY PRE IMOBILNÉ OSOBY

16 ROKOV NA TRHU
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BETÓNOVÉ PLOTY
obojstranné za cenu

jednostranných
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30 ROKOV NA TRHU

390 EUR
1090 EUR
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PRÁVNIK RADÍ / SLUŽBY
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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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Kontakt: 0907 208 278    E-mail: info@drevovyrobavamas.eu    WEB: drevovyrobavamas.eu

VÝROBA  A  MONTÁŽ  VÄZNÍKOVÝCH  KROVOV
Ušetrite peniaze a čas na Vašej streche inštaláciou krovu touto technológiou.

Ponúkame kompletný návrh, výpočet ceny vrátane statického posudku,
výrobu väzníkov na profesionálnych zariadeniach a konečnú montáž krovu rýchlo a kvalitne.

 www.odb-injektaz.sk
|
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VÝKUP

PALIETPALIET
DREVENÝCH

0905 910 1320905 910 132
paletatrans@gmail.com

Vec, či už hnuteľná alebo nehnuteľná 
môže byť v  spoluvlastníctve viacerých 
vlastníkov. V prípade, ak spoluvlastník 
už nemá ďalej záujem zotrvať v  spolu-
vlastníckom vzťahu, je potrebné po-
dielové spoluvlastníctvo k  veci zrušiť a 
vyporiadať. V tomto článku sa zameria-
me výlučne na zrušenie a vyporiadanie 
podielového spoluvlastníctva (ďalej len 
„ZaVPS“). Zákon pozná dva spôsoby Za-
VPS, a to dohodou všetkých spoluvlast-
níkov o ZaVPS alebo rozhodnutím súdu 
na návrh niektorého zo spoluvlastníkov. 
Uzatvorenie dohody o ZaVPS prichádza 
do úvahy vtedy, keď majú o ZaVPS záu-
jem všetci podieloví spoluvlastníci. 

V  prípade ZaVPS, ktorého predme-
tom je hnuteľná vec, zákon neustano-
vuje formu dohody o ZaVPS. Naopak 
ak ide o  ZaVPS, ktorého predmetom je 
nehnuteľná vec, zákon pre dohodu vý-
slovne ustanovuje písomnú formu, a to 
pod sankciou absolútnej neplatnosti. 
V záujme právnej istoty zákon v prípade 
ústne uzatvorenej dohody o ZaVPS (teda 
pre hnuteľnú vec) ukladá povinnosť kaž-
dému z  podielových spoluvlastníkov 
vydať ostatným na požiadanie písomné 
potvrdenie o  tom, ako sa vyporiadali. 
Druhým možným spôsobom ZaVPS je 
ZaVPS súdnou cestou. Pred podaním 
návrhu na súd je vhodné pokúsiť sa 
o dohodu s ostatnými podielovými spo-
luvlastníkmi, nakoľko súd nemusí roz-

hodnúť tak, ako žalujúci spoluvlastník 
navrhuje. Okrem toho sú so súdnym ko-
naním spojené zvýšené náklady, ako aj 
časová náročnosť tohto spôsobu ZaVPS. 
Rozdielom medzi dohodou a súdnym Za-
VPS je aj to, že súd môže postupovať len 
na základe zákonných zásad. 

Pri rozhodovaní o  ZaVPS musí súd 
najprv skúmať, či vec, ktorá je predme-
tom podielového spoluvlastníctva, mož-
no dobre rozdeliť medzi spoluvlastní-
kov. Otázka možnosti rozdelenia veci je 
závislá nielen od možnosti technického 
rozdelenia veci, ale aj od iných subjek-
tívnych alebo objektívnych skutočností. 
Ak nie je vec možné dobre rozdeliť, súd 
ju prikáže za primeranú náhradu nie-
ktorému zo spoluvlastníkov, prípadne 
viacerým z  nich. Súd v  takomto prípa-
de prihliada na účelné využitie veci 
a  na násilné správanie podielového 
spoluvlastníka voči ostatným spolu-
vlastníkom. V  prípade, že vec žiadny z 
podielových spoluvlastníkov nechce, 
súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí 
medzi spoluvlastníkov podľa veľkosti 
spoluvlastníckych podielov.

Zrušenie a vyporiadanie 
podielového spoluvlastníctva

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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Naozaj nie je dovolené všetko

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Aj keď si niektorí myslia, že im áno a 
vždy. Žiadna moc a žiaden spoločen-
ský status nedovoľuje človeku všetko. 
Neexistuje nijaký kánon, zákon, nijaká 
spoločenská  norma, ktorá by to umož-
ňovala.

Vážení čitatelia, do dnešného re-
dakčného slova, ktoré s k vám dostáva 
v čase významných sviatkov, som si pre 
vás dovolil vybrať pár myšlienok z prího-
voru arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, sekre-
tára Kongregácie pre východné cirkvi, 
ktorý odvysielal  vlani na Veľkú noc Va-
tikánsky rozhlas.

„Čím je bez Boha svedomie? Ak 
Boha niet, ak Kristus nevstal z mŕtvych, 
ak duša nie je nesmrteľná, ak človek ne-
nesie na večnosť zodpovednosť za svoje 
konanie, ak večnosť neexistuje – tak po-
tom niet nijakej spravodlivosti, mimo tej 
ľudskej, ktorej je možné ľahko uniknúť a 
ktorá je v našich rukách aj s jej kritériami 
a hodnotovým systémom, ktorý si upra-
víme podľa našej chuti, potom vari mô-
žeme žiť ako zvery, ba horšie ako zvery, 
potom je naša sloboda nástrojom záhuby 
pre všetkých okolo nás, ktorí nám neja-
kým spôsobom môžu zavadzať a preká-
žať pri uskutočňovaní našich chúťok.“

Pán arcibiskup nám pripomína, že 
mnohí mocní tohto i nášho sveta nám 

dávajú najavo, že zlo, podlosť a dobrota 
je to isté. „Byť ušľachtilý alebo podlý nie 
je, nemôže, nesmie byť to isté.“ A záro-
veň sa veľmi nástojčivo pýta - „... Alebo 
vari áno?!“ 

Preto aj dnes pripomínam rok starú 
výzvu  arcibiskupa Cyrila Vasiľa: „Cirkev 
v liturgii vyznáva vieru v Krista,  teda to, 
že Kristus „tretieho dňa vstal z mŕtvych 
podľa Svätého písma. A vstúpil do neba, 
sedí po pravici Otca. A zasa príde v sláve 
súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu 
nebude konca a že ... očakávame vzkrie-
senie mŕtvych a život budúceho veku. Vy-
slovme aj dnes tieto slová s vedomím ich 
nesmiernej, životnej dôležitosti a potvrď-
me to celým naším životom a konaním.“

Človek si naozaj nesmie dovoliť všet-
ko, čo sa jemu zažiada. Ale môže a musí 
urobiť koľko vládze a je v jeho silách, aby 
náš spoločný život bol spravodlivejší, 
krajší.

Vážení čitatelia, milos-
tiplné a požehnané Veľko-
nočné sviatky, dostatok 
zdravia, šťastia a lásky 
vám želá vydavateľstvo 
a všetky redakcie 
pod značkou 
REGIONPRESS.

Otvorenie diskusie o zavedení 
európskeho veku odchodu do 
dôchodku v 62 rokoch.
Zlepšenie ochrany vonkajších 
hraníc EÚ proti nekontrolova-
teľnej nelegálnej migrácii.
Investovanie miliárd eur na 
boj proti chudobe v členských 
krajinách, nie len v Afrike.
Aby vo všetkých krajinách boli 
predávané potraviny a spo-
trebiče rovnakej kvality. 
Obmedzenie kompetencií Eu-
rópskej prokuratúry voči Slo-
vákom.
Rovnaké pravidlá a výšky 
dotácií pre našich aj zahra-
ničných farmárov a podnika-
teľov.
Zákaz adopcie detí pármi rov-
nakého pohlavia.
Ochranu prírody, lesov a živo-
číchov, zabrániť nelegálnemu 
výrubu a lovu na našom úze-
mí.
Slobodu slova a zákaz cenzú-
ry na internete.

V Európskom parlamente 
chce NÁRODNÁ KOALÍCIA 
presadiť:

Viac na: 
www.narodnakoalicia.sk

ZÁUJMY SLOVENSKA
 NA PRVOM MIESTE
   Slovensko je krajina s najväčším 
podielom exportu na domácej pro-
dukcii. Preto strana NÁRODNÁ KOA-
LÍCIA pokladá členstvo v Európskej 
únii za dôležité. „Treba však zastaviť 
úsilie európskej byrokracie o centra-
lizáciu  moci v Bruseli. Musíme ubrá-
niť európske hodnoty kresťanstva a 
tradičnej rodiny, ktorá vychádza zo 
spolužitia muža a ženy. Európa musí 
posilniť ochranu svojich vonkajších 
hraníc a musí byť v  nej počuť aj hlas 
tých menších štátov,“ vysvetlila postoj 
NÁRODNEJ KOALÍCIE jej predsedníčka 
Slavěna Vorobelová. Zdôraznila, že  sa 
treba vrátiť k pôvodnej myšlienke EÚ 
ako zoskupenia národných štátov, a 
nie k vytvoreniu super štátu. Na svojej 
kandidátke strana ponúka 14 skúse-
ných odborníkov z rôznych oblastí. 

Slováci musia byť partneri, nie sluhovia za montážnymi pásmi

KANDIDÁTNA LISTINA pre voľby do Európskeho
parlamentu – 25. mája 2019
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Ing. Peter Tomeček, manažér • Mgr. Anton Martvoň, PhD., právnik, vy-
sokoškolský pedagóg • Mgr. Slavomír Harabin, stredoškolský pedagóg 
• Radovan Znášik, MA. MPP., manažér • JUDr. Marieta Okenková, PhD., 
právnička • RNDr. Marta Rácová, poslankyňa MsZ • Ing. Marián Rusznyák, 
CEO-výkonný riaditeľ spoločnosti • Ing. Sergej Kozlík, ekonomický analytik 
• PhDr. Ľubica Blašková, vysokoškolský pedagóg • Ing. Peter Švec, bezpeč-
nostno-vojenský analytik • Ing. Juraj Srnec, manažér • prof. Ing. Ján Piľa, 
PhD., univerzitný profesor • Petra Margušová, realitná maklérka • Ing. An-
drej Gmitter, manažér 

Predsedníčka strany Slavěna Vorobelová s kandidátmi do EP Sergej 
Kozlík, Anton Martvoň, Peter Tomeček, Slavomír Harabin. Autor: -ps-

74 rokov mieru. Nestačí?

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Fašisti a ex-
trémisti si v celej 
Európskej únii už 
leštia bagandže, 
aby v nasledujúcich 
voľbách do Európ-
skeho parlamentu 

získali toľko hlasov, aby projekt Európ-
skej únie zborili v základoch.

Európska únia je unikátny projekt, 
ktorý má samozrejme aj viaceré chyby. Je 
to ale projekt, ktorý zabezpečil v jej člen-
ských krajinách 74 rokov mieru. A ak to 
zoberieme len z tohto hľadiska, kde inde 
vo svete mohli ľudia tak dlho žiť bez stra-
chu o svoj život?

Mnohí ľudia však k Európskej únii 
necítia žiadnu pozitívnu emóciu. Uvedo-
mujú si skôr nevýhody, ktoré nám člen-
stvo v tomto spolku prináša. Preto sme sa 
rozhodli vniesť do verejnej diskusie pred 
eurovoľbami nový pojem, kedy Európ-
sku úniu nazývame ako „Náš Európsky 
Dom“.

Prečo? Lebo najlepšie vystihuje to, čo 
pre nás Európska únia znamená. Európ-
ska únia je akoby náš spoločný dom, v 
ktorom má každý členský štát svoju izbu. 
Naša izbička je možno niekde na treťom 
poschodí, ale je naša a v bezpečí.

Presne tak, ako keď v jednom dome/

činžiaku býva viacero rodín, musia si 
dohodnúť spoločné pravidlá správania v 
ňom. Dohodnú si napríklad, že dovnútra 
púšťajú len ľudí, ktorých niekto z baráku 
pozná a nie hocikoho.

No a tu nastal v našom spoločnom Eu-
rópskom dome problém. Hoci sme všetci 
občania EÚ vedeli, že ak chceme ísť nie-
kam mimo EÚ, musíme prejsť dôkladnou 
pasovou a colnou kontrolou, zrazu sme 
videli, že to neplatí. Zrazu európski moc-
ní umožnili, aby krížom cez Európu maší-
rovali milióny ekonomických imigrantov 
bez toho, aby mali pri sebe aspoň pasy!

Na tomto príklade som chcel ukázať, 
že áno Brusel robí aj chyby a veľké chy-
by. Na druhej strane, ak EÚ berieme za 
náš spoločný dom, tak len hlupák by ho 
búral, ak ničo v ňom 
nefunguje. Čiže nie, 
búrať je náš cieľ! 
Nebúrajme, oprav-
me si ho a doprajme 
aj našim deťom a 
vnúčatám žiť život v 
bezpečí. V týchto voľ-
bách ide o veľa. O bez-
pečný život našich 
detí.
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SLUŽBY, AUTO-MOTO, KULTÚRA
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 20 ROČNÁ ZÁRUKA
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka0944 720 932

 zameranie   odborné poradenstvo
 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH 

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ 
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
min. záruka 20 rokov

Slovenská firma
NAJLEPŠIA

CENA
NA TRHU

už 10 rokov
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Tieto noviny si ako tretiak na vysokej škole pred viac ako dvadsiatimi rokmi 
zakladal. Aký to bol pocit, keď ste sa ako rodina museli vydavateľstva 
regionPRESS, s.r.o. vzdať?
Veľmi smutný. Žil som pre našu firmu dnom i nocou. Veľakrát ma ráno našli naše fakturantky v 
kancelárii s tým, že som akosi vynechal noc, lebo som nestíhal. Snažil som sa vybudovať firmu, 
ktorej základná hodnota bola dôvera. Firmu, v ktorej budú robiť ľudia radi a s dobrým pocitom 
... a myslím, že sa mi to vcelku darilo. Bol som na nás hrdý, keďže sme nikdy nešikanovali 
mladé mamičky, len preto lebo majú malé deti, ako je to v mnohých firmách zvykom. Platil 
som najvyššie dane zo všetkých živnostníkov na Slovensku. Dlhé roky sme chodili spolu na 
celofiremné dovolenky do Chorvátska, boli sme jeden dobrý tím.

Lenže potom ste vaše rodinné vydavateľstvo museli predať. Prečo?
V deň tretích narodením našej Rebeky, 21. augusta 2008 a na výročie augusta 1968 som si 
uvedomil, že síce sme sa jedných okupantov zbavili, ale nahradili ich okupanti noví. Vybojovali 
sme si síce na Novembrových námestiach slobodu, ale akosi sme ju neuniesli. Veľmi rýchlo 
sme zverili dôveru do rúk nehodných skorumpovaných politikov a tí, zväčša bývalí komunisti a 
eštébáci, našu naivnú dôveru zneužili. Ľuďom sľubovali nové Rakúsko, ale urobili si ho len pre 
seba. Za pár korún si rozdelili naše fabriky a z ľudí si urobili novodobých otrokov. Uvedomil som 
si, že sa nedokážem na to viac už nezaujato pozerať a rozhodol som sa začať zápas za očistu 
slovenskej politiky od ľudí ako Mečiar, Slota či Fico. Začal som písať stĺpčeky do našich novín a 
búšiť do mocných, otvárať ľuďom okále. Na tú dobu dosť odvážne a tvrdo.

Reakcia mocných nenechala dlho na seba čakať. Poslali policajné komando, aby 
vtrhlo do vašej rodinnej firmy.
Nevedeli si rady, ako ma pokoriť. Ficovi som maximálne liezol na nervy, lebo som mu odvážne a 
tvrdo nastavoval zrkadlo a ľudia začínali dôveru v neho strácať a mne veriť. Dával som dole rad 
radom jeho ľudí a najradšej by ma utopil v lyžičke vody. Lenže nič na mňa nemali, tak si vymysleli 
obyčajnú podlú lož. Priamo jeho policajný prezident hovoril vo všetkých médiách, že naša firma 
podvádzala, lebo sme faktúry účtovali v inej výške ľuďom a v inej do účtovníctva. Na základe 
takéhoto anonymného výmyslu poslali policajné komando, zhabali nám hlavný počítač, čím úplne 
zastavili chod celej firmy. Zobrali kompletné účtovníctvo, rok sa v ňom desať ľudí hrabalo hore-
dole a nenašli ani jednu jedinú zle zaúčtovanú faktúru. Myslíte si, že sa potom ospravedlnili? Ani 
jedným jediným slovíčkom. Len nám potichu účtovníctvo vrátili.

Zrejme išlo len o očiernenie pred voľbami.
Samozrejme. Fico sa spoliehal, že keď nás falošne obvinia, ľudia to neprekúknu a budú voliť jeho. 
Lenže moji voliči pri nás stáli, a ešte vo väčšom počte. Veľmi rýchlo pochopili, že Fico hral falošnú 
hru. Prepadovka policajného komanda, kedy jeden Bödörov(blízky človek objednávateľa vraždy 
Jána a Martiny - Kočnera)človek zastrašoval našu zamestnankyňu s položenou zbraňou na jej 
pracovnom stole, však bola už len vyvrcholenie šikany. Nekonečná buzerácia cez najrozličnejšie 
kontroly roky celej firme brala veľmi energiu. Smer mnohým podnikateľom tiež zakázal v našich 
novinách inzerovať, lebo vraj ak neprestanú, zoberú im štátne zákazky. Chceli nás vyhladovať.

Zamestnanci to ako znášali?
Postupne som začínal cítiť, že hoci väčšina pri mne verne napriek všetkým útokom zla stála, 
začínam im ubližovať. Cítil som sa zodpovedný za to, že strácajú svojich klientov, len preto, lebo ja 
som sa rozhodol postaviť mocným pánom zoči-voči. Čím ďalej tým viac som cítil, že ak nechám 
firmu naďalej pod paľbou a šikanou Ficovej moci, nakoniec môžeme padnúť na kolená a ľudia by 
mohli prísť o prácu. Vtedy sme sa s Pavlínkou dohodli, že musíme urobiť niečo, čo sme si nikdy 
nedokázali ani predstaviť. Rozhodli sme sa naše rodinné vydavateľstvo predať a zveriť ho do rúk 
novým majiteľom.

Moc vás prinútila vzdať sa vlastného dieťaťa. To muselo bolieť.
Presne tak. Ale, ak by sme to neurobili, útočili by stále až kým by nás nedorazili úplne a ľudí by 
sme museli prepustiť. Museli sme sa vzdať firmy, aby sme ju zachránili.

Obeta k politike patrí.
Neviem, nie nevyhnutne. Vidím okolo seba mnohých politikov a političky, ale obety vidím málo. 
Mnohí prišli do politiky a zrazu zarábajú desaťkrát viac ako predtým. Žijú si pohodlný život politika, 
nezápasia na barikádach, kedy-tedy si dajú nejakú tlačovku a tým to končí. Ja som obetoval 
zápasu za očistu politiky od korupcie a za dobro obyčajných ľudí veľmi veľa. Obetoval som svoju 
rodinu, ktorá tým veľmi trpela. Z 3-ročnej Rebeky je dnes už 13-ročná slečna a z mimino Klárka 
má už desať. Miesto toho, aby som trávil čas s nimi, som búšil do Fica a usvedčoval som rad 
radom zlodejov. Miesto toho, aby som im postavil vytúžený dom, som stál na barikádach v boji 
za ľudí, z ktorých mnohí mi nikdy za to nepovedia ani mäkké f. Čas, ktorý som nevenoval mojim 
blízkym ma mrzí najviac.

Stálo to za to?
Z pohľadu rodiny určite nie. Z pohľadu všetkých ostatných ľudí, verím, že áno. Pavlínka mi to však 
nikdy nevyčítala. Celých desať rokov len trpezlivo pri mne stojí. Vo vnútri určite roky veľmi trpí, ale 
uvedomuje si, že tú špinavú prácu niekto urobiť musí.

Ale teraz prídu noví spasitelia a povedia, že už by si mal končiť aj ty. Že oni sú 
lepší.
A slušnejší. Slovíčko slušnosť majú veľmi radi. Lenže, čo je slušné na tom, že oni roky, keď ja 
som s holými rukami zápasil so zlom, mlčali? Nič. Viem, prídu teraz mnohí. Budú rečniť, ako to 
teraz oni budú robiť lepšie, ako oni vyhrali ten boj. Ako sa namakali. Prídu v slušivých oblečikoch, 
kravatkách, s ľúbivými úsmevmi. Vyhlásia sa za nových, lepších, neskazených, nezašpinených.

Taká je politika.
Ale nie je to fér. Čo je fér na tom, že tí, čo teraz zakladajú svoje nové strany, chodia za našimi 
poslancami a lákajú ich na lepšie miesta na ich kandidátkach? Nič. Je to podlé. V televízii hovoria, 
ako chcú s nami spolupracovať, ale v skutočnosti nás chcú pokoriť. Ich cieľom je naše hnutie 
vymazať z politickej mapy.

Prečo si to myslíš?
Nerobím si o nich ilúzie. Politika je špinavá hra a mnohí majú svoje nie práve najčistejšie úmysly. 
Zároveň však vedia, že ak my raz budeme súčasťou vládnej koalície, nikdy nikomu z nich ne-
dovolíme zobrať z našich spoločných peňazí ani jeden cent. Vedia, že neumožníme, aby tu vznikli 
nejaké cudzie vojenské základne, vedia, že nedovolíme adopcie detí homosexuálmi. A to im 
vadí. Preto sa síce budú do televízií tváriť, že s nami počítajú, ale v skutočnosti budú lákať našich 
poslancov na medové motúzy, lebo vedia, že ja ich dám všetkých na koniec kandidátky a budú 
musieť takto skladať účty svojim voličom. Budú sa nás snažiť takto rozložiť zvnútra.

Rozhodol si sa kandidovať do eurovolieb, to vážne chceš zo Slovenska utiecť?
Jasné, že nikam neutekám. Neboj. Inak, presne toto, čo hovoríš, mi napísali mnohí. Vraj nemám 
nikam ísť do europarlamentu, ale ma potrebujú tu na Slovensku.

Tak prečo vlastne kandiduješ?
Z dvoch dôvodov. Prvý je, že chcem aj svojou účasťou v kampani maximálne spopularizovať 
eurovoľby, aby bola čo najväčšia účasť. Minule sme totiž ako Slovensko urobili veľkú hanbu, keď 
s účasťou 13% sme trhli historický rekord v nezáujme.

A druhý?
Zásadne som zmenil názor na úlohu USA pre bezpečnosť vo svete, v Európe a u nás. Odmietam 
ďalej mlčať, keď vidím obrovské zlyhanie USA v Iraku, ktoré de-facto spôsobilo milióny utečencov 
v Európe. USA si totiž vymysleli, že v Iraku sú chemické zbrane hromadného ničenia. Na základe 
toho udreli na Irak, rozvrátili celý štát, ktorý horko-ťažko držal pokope a funkčný (áno) diktátor 
Sadám Husajn. To spôsobilo vznik Islamského štátu, následný rozvrat Sýrie a milióny utečencov 
v Európe ... no a následky teraz znášame my všetci. Vystrašení Briti radšej z EÚ odchádzajú, 
podpora extrémistických, populistických a fašistických strán dramaticky vzrástla v celej Európe, 
ale Veľký Brat si v pokoji hovie za veľkou mlákou. To nie je fér a nemali by sme o tom mlčať.

Legitímny názor, ale preto kandiduješ?
Áno. Ľudia vo voľbách majú dva krúžky. A keďže naše hnutie má reálnu šancu získať miesto len 
pre jedného poslanca v Európskom parlamente, tak chcem ľudí poprosiť, aby ten druhý krúžok 
dali mne. Verejne som totiž sľúbil, že ak ich nedostanem aspoň 50 tisíc, tak to budem považovať 
za nesúhlas mojich voličov so zmenou môjho postoja 
voči USA. Ľudia tak môžu rozhodnúť, či mi dovolia 
zmenený názor, alebo na pošlú z parlamentu 
preč. Mnoho ľudí mi po mojom vystúpení 
písalo, že konečne niekto z demokratickej 
opozície nabral odvahu povedať, že USA 
nám neprinášajú len dobro a prosperitu. 
Samozrejme, že tým netvrdím, že sa teraz 
máme hodiť okolo krku Rusku, v žiadnom 
prípade nie. Len chcem mať slobodu hovoriť 
o Veľkom Bratovi, že robí chyby. Chcem, aby 
sme zostali v Európskej únii, ako aj v NATO. 
Len by sme sa mali výrazne viac spoliehať 
na spoločnú obranu Európskych krajín, ako na 
nejakú akože nezištnú pomoc z Ameriky.

Myslíš, že ťa ľudia podporia 
a krúžok ti dajú?
S pokorou verím a dúfam, že áno. Ak nie, 
čestne odídem aj zo slovenského parlamentu 
a postavím sa v nasledujúcich voľbách 
opäť na posledné 150te miesto. 
A ľudia opäť rozhodnú.

Verím v dôveru ľudí
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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

85
_0
27
9

PRÁCA 
PRE KAŽDÉHO v ČR

VÝHODNÉ 
PLATOVÉ 

PODMIENKY

UBYTOVANIE a DOPRAVA zabezpečené
CALL CENTRUM: 0905 552 537

VHODNÉ PRE MUŽOV,  ŽENY aj PÁRY

OPERÁTOR VÝROBY
VODIČ VZV
ELEKTRIKÁR
ZVÁRAČ
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Základná znalosť nemeckého alebo anglického 
jazyka. Nemecká pracovná zmluva Vybavíme 

všetko potrebné  pre prácu 

Možnosť turnusov - Ubytovanie zabezpečené
Stabilná celoročná práca

www.simon-�eisch.de 
job@simon-�eisch.de

+49/ 15145093826

PRÁCA V 
NEMECKU

VODIČ  KAMIÓNA
2500 € - 3500 € brutto
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SENIANSKE
RYBNÍKY

TIP na výlet
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www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk
Tel.: 0908 914 180

0905 218 177

OPERÁTOR VÝROBY 
800 - 1000 EUR/netto

���������
900 - 1100 EUR/netto
�������������� 

11 EUR/hod.
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PRÁCA V NEMECKU 
��������������
dlhodobá a stabilna práca

výhodné platové podmienky

10 - 20 €/hod. netto
ubytovanie a doprava hradené

ELEKTRIKÁRI 
SADROKARTONISTI

sokolova@granila.eu
0950 301 301 85
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Firma ������ Vám ponúka prácu
s nástupom ���������������������
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PRAVIDELNÝ TURNUS.  
�������������������������������������
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saludosro@gmail.com
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tel: 009990 1188/441335882, 0090044/8888111 444111888, 

����� innfofo@g@ sksksrroo.skkk
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zimné záhrady zasklievanie terás
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0918 477 323  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

AKCIA ZĽAVA DO 35% Možnosť výhry 300 €

bezrámovérámové bezrámové rámové


