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č. 18 / 3. máj 2019 / 23. ROčNÍK

INZERCIA
0907 887 322

Asociálna sociálnosť

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Alebo naopak. Ale postupne. Sociálne sie-
te nám zaplavili hlupáci, ktorí si myslia, 
že majú vplyv. Zistili, že parazitovať sa dá 
aj exhibicionizmom. Ukazujú sa v luxus-
ných autách, na luxusných dovolenkách, 
v luxusnom odeve. S umelými úsmevmi a 
umelým chrupom. A dali si meno influen-
ceri. Akože majú vplyv, ovplyvňujú. Naši 
podnikatelia im na to letia, veď prečo nie 
reklama zadarmo, tí zahraniční ich vy-
hadzujú z dverí s odkazom, nech si svoje 
zábavky láskavo hradia z vlastného. Naši 
asociáli – od slovného významu „nemajú-
ci ohľad na sociálne záujmy iných“, zapla-
vujú naše sociálne siete iba z tých najego-
istickejších pohnútok. A hlupáci im na to 
letia. Sledujem niektoré tieto komunikač-
né kanály. Zbieram a triedim informácie.
Minule mi prišla správa s otázkami – 
čo robiť, ak pisateľka má obavu, že si 
na sociálnej sieti prečítala čosi, čo znelo 
ako volanie o pomoc. Výkrik zúfalého 
človeka, ktorý už nevidí žiadne riešenie. 
Nuž čo robiť – kontaktovať políciu a zá-
chranárov. Po chvíli prišiel povzdych v 
zmysle - „záchranári ma informovali, že 
neopodstatnený výjazd ma môže vyjsť až 
na 1700 eur.“ No môže. Neoprávnených 
požiadaviek na výjazd je naozaj veľa. Tak 
– informovať políciu, má prostriedky a 
spôsoby, ako overiť IP adresu, podľa GPS 

mobilu aj polohu. Pisateľka sa nevzdala, 
ako dôchodkyňa akceptovala riziko aj 
mastnej ponuky, lebo ten ľudský výkrik 
ju nenechal ľahostajnou.
Ako sa príbeh skončil? Dobre. Polícia aj 
záchranári zúfalého človeka na konci síl 
našli. Prebrali ho lekári do svojej odbor-
nej starostlivosti.
A sociálne siete si žijú ďalej svojim živo-
tom. „Influenceri“ na nich parazitujú ďa-
lej, ďalej zneužívajú závisť a snahu mno-
hých biednych ľudí podobať sa životným 
štýlom smotánke a ich blahobytu.
Lenže, po sociálnych sieťach lietajú aj 
volania o pomoc. Vďaka tým ľuďom, kto-
rých zaujíma v dnešnej dobe aj toto. Osud 
iných a nie iba vlastný profit, hoci pod 
akými krásnymi názvami a rečičkami.
Zdá sa mi naozaj málo zaujímať sa iba 
o to, kto v čom jazdí, kde býva, s kým 
chodí, kde je práve na dovolenke a kde 
práve merajú policajti. Cítim 
vďačnosť voči tým ľuďom, 
ktorí si všimnú aj čosi viac. 
Ktorým ide o viac ako iba 
o seba. Určite sú aj oko-
lo vás, len si ich treba 
všimnúť! Hoci aj na 
tých sociálnych sie-
ťach...

Griffin  S  Group   s.r.o.

bezpečnostné služby - security

- fyzická ochrana osôb a majetku

- zabezpečovanie poduja�

- prevoz peňazí a cenín /doprovody/

- pult centrálnej ochrany /PCO/

- GPS monitorovanie + videopult

- kurzy SBS /odborná príprava/

- recepčná a informačná služba

- bezpečnostný audit a poradenstvo

Security

prevádzka:

Tornaľa
Daxnerova 13

tel.:  0907 070 009
griffins@centrum.sk

ADRESA: Pionierov 3, Rožňava

NOVOOTVORENÁ PREDAJŇA

Nákup nad 30€ - 5% ZĽAVA                                                                                                                 Nákup nad 60€ - 7,5% ZĽAVA                                                                                                                 Nákup nad 100€ - 10% ZĽAVA ZĽAVOVÝ KUPÓN
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Každý týždeň: 
Rožňava, Rimavská Sobota, Re-
vúca, Plešivec, Tornaľa, Jesenské, 
Muráň

+ párny týždeň: 
Hnúšťa, Hrachovo,  Rim. Záluža-
ny, Kružná, Slavošovce, Rakovni-
ca, Krásnohorská Dl. Lúka, Jovice, 
Lipovník,  Jablonov nad Turňou, 
Hrhov

+ nepárny týždeň: 
Tisovec, Štítnik, Dobšiná, Gem. 
Poloma, Vlachovo, Gem. Hôrka, 
Slavec

gemersko@regionpress.sk

Redakcia: Čučmianska dlhá 3 
ROŽŇAVA

INZERCIA

 

GEMERSKO
ROŽŇAVSKO-RIMAVSKOSOBOTSKO-REVÚCKO

Bc. Ján Vojta   0907 887 322 

Distribúcia:
Ing. Jaroslav Hlaváč  0908 979 467 
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Revúca

Rimavská
Sobota

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 51.100 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 35.500 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 31.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 13.100 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 40.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (25.000 domácností)

V súvislosti so vznikom bezpodielo-
vého spoluvlastníctva manželov (ďalej 
len „BSM“) a jeho existencie za trvania 
manželstva sa vynára otázka spôso-
bu uspokojovania dlhov oboch alebo 
len jedného z  manželov. O  spoločné 
záväzky oboch manželov pôjde vtedy, 
ak obaja manželia vystupujú vo vzťahu 
k veriteľovi v pozícii dlžníkov. V zmysle 
zákona platí, že manželia zodpovedajú 
za spoločné záväzky spoločne a neroz-
dielne. Vzhľadom na to, sa môže veriteľ 
domáhať uspokojenia svojej pohľa-
dávky z  majetku patriaceho do BSM. 
Vyvstáva otázka, čo ak vystupuje ako 
dlžník len jeden z manželov. 

Môže sa stať, že jeden z  manželov 
uzavrie napr. zmluvu o pôžičke, a to bez 
vedomia druhého manžela. V  zmysle 
zákona môže byť pohľadávka veriteľa 
len jedného z manželov, ktorá vznikla 
za trvania manželstva, pri výkone roz-
hodnutia uspokojená i  z  majetku pat-
riaceho do BSM. Z uvedeného vyplýva, 
že na to, aby mohlo dôjsť k uspokojeniu 
pohľadávky veriteľa, ktorú ma tento len 
voči jednému z manželov, zo spoločné-
ho majetku oboch manželov, musí byť 
splnená jediná podmienka. Touto pod-
mienkou je, že daná pohľadávka vznik-
la za trvania manželstva. Pritom nie je 
podstatné, či o tomto záväzku manžela 
druhý manžel aj vedel. Toto zákonné 
ustanovenie nie je možné vylúčiť alebo 

obmedziť dohodou manželov. Preven-
tívnym riešením však môže byť zúže-
nie alebo zrušenie BSM. 

Zúžením alebo zrušením BSM do-
chádza k vylúčeniu alebo obmedzeniu 
majetku, z  ktorého by mohli byť bu-
dúce pohľadávky veriteľa len jedného 
z manželov uspokojené. Zúžením BSM 
je určenie vecí, ktoré v prípade ich na-
dobudnutia nebudú spadať do BSM, 
ale do výlučného vlastníctva jedné-
ho z  manželov alebo do podielového 
spoluvlastníctva. Dohoda, ktorou si 
takto manželia zúžia BSM musí mať 
formu notárskej zápisnice. Manželia 
si však nemôžu zúžiť rozsah BSM tak, 
že vylúčia z BSM veci, ktoré nadobudli 
za trvania manželstva a zároveň pred 
zúžením BSM. Pri uzatváraní dohody 
o zúžení BSM je potrebné myslieť na to, 
že takáto dohoda je voči tretím osobám 
a veriteľom účinná len vtedy, ak im je 
známa. Na druhej strane zrušenie BSM 
možno dosiahnuť výlučne rozhodnu-
tím súdu, pričom zrušením zaniká 
BSM dňom nadobudnutia právoplat-
nosti súdneho rozhodnutia.

Dlhy a bezpodielové spoluvlastníctvo 
manželov

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

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

FRÉZOVANIE a 
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> revízie komínov 
   ku kolaudáciám RD

   komínov

   zadechtovaných
   komínov
> fasádne komíny

   komínov

www.kominar-poprad.sk
www.kominyfrezovanie.sk
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0944 164 017            

KÚPIME
STARÉ KRESANÉ 

DUBOVÉ A SMREKOVÉ
HRANOLY

A STARÉ SLNKOM
OPÁLENÉ DOSKY
HUMNO, STODOLA

KAMENÁRSTVO
Helczman

KAMENÁRSTVO
Helczman

spracovanie, výroba a predaj 

PRÍRODNÉHO KAMEŇAspracovanie, výroba a predaj 

PRÍRODNÉHO KAMEŇA

Prerábame staré
betónové hroby
na NOVÉ  ŽULOVÉ
za  VÝHODNÉ CENY!
... aj atypické rozmery
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Už od svojich počiatkov poskytovala 
Cirkev pomoc ľuďom v núdzi. Charita 
je pre Cirkev nielen istým druhom dob-
ročinnosti, ale patrí k jej prirodzenosti. 
Spolu s  ohlasovaním Božieho slova 
a  vysluhovaním sviatostí, je pomoc 
núdznym prejavom jej podstaty. Cirkev 
však takisto sama často naliehavo po-
trebuje pomoc, predovšetkým v krízo-
vých oblastiach, kde je prenasledova-
ná, utláčaná, trpí vojnou, prírodnými 
katastrofami alebo hmotnou núdzou. 
V  21. storočí nemôže stále asi 200 
miliónov ľudí na svete slobodne 
praktizovať svoju vieru. Základné 
právo na náboženskú slobodu nie je 
zaručené vo viac ako 80 krajinách sve-
ta. V týchto krajinách praktizovanie 
viery a  vydávanie evanjeliového sve-
dectva o ľudskej slobode a dôstojnosti 
často hraničí s mučeníctvom.

Dobročinnosť, ktorá pramení z vie-
ry a  pomáha rásť človeku na ceste k 
Bohu, je najhlbším poslaním pápež-
skej nadácie ACN - Aid to the Church in 
Need (Pomoc trpiacej Cirkvi). Korene 
ACN siahajú do obdobia konca druhej 
svetovej vojny, kedy milióny ľudí bolo 
vysídlených a národy tak veľmi potre-
bovali odpustenie a  zmierenie. Vtedy 
holandský kňaz, premonštrát P. We-
renfried van Straaten cez konkrétnu 
pomoc utečencom a  duchovnú služ-
bu zmierenia poukázal na silu žitého 
evanjelia. Jeho činorodosť a nápaditosť 
boli počiatkom „Kirche in Not“, dnes 

celosvetovej organizácie ACN. Už viac 
ako 70 rokov ACN pokračuje v tejto 
duchovno-charitatívnej činnosti a 
prostredníctvom osvety, modlitby 
a konkrétnych projektov podporu-
je v súčasnosti vyše 5300 projektov 
ročne v  takmer 150 krajinách sve-
ta. Túto pomoc po páde komunizmu 
zakúsilo vo veľkej miere aj Slovensko, 
pri obnove svojich cirkevných štruktúr 
a rozvoji pastoračnej činnosti. 

ACN sa zasadzuje obzvlášť za 
kresťanov, kdekoľvek sú prenasle-
dovaní, utláčaní alebo kde sa ocitli 
v materiálnej núdzi. Aktuálne usku-
točňuje nadácia ACN prioritné projek-
ty v  ťažko skúšaných krajinách, ako 
napr. na Blízkom Východe – v  Iraku, 
Sýrii, Južnom Sudáne, Stredoafrickej 
republike, Venezuele, v ázijských kra-
jinách ako Čína, Indonézia, Mjanmar-
sko, kde Cirkev trpí ako náboženská 
menšina alebo je diskriminovaná. 
„Oni sú skúšaní vo viere, my sme skú-
šaní v  láske,“ zhrnul misiu ACN jej 
zakladateľ páter Weren-
fried.

Viac sa o  nadácii 
ACN, aktuálnych pro-
jektoch a možnostiach 
ich podpory dozviete 
na: www.acn-slovensko.
org

Pomoc skúšaným vo viere

» P. Martin Mária Barta
duchovný asistent ACN 

ZÁHRADNÍCTVO

Kalonda
ZÁHRADNÍCTVO

Kalonda

Všetko pre Vašu záhradu a balkónVšetko pre Vašu záhradu a balkón

Záhradníctvo
Kalonda

ZVOLENSKÁ CESTA LUČENEC
(smer Vidiná)

ZVOLENSKÁ CESTA LUČENEC
(smer Vidiná)
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Príbeh o prútoch

Pritom nás viac

Naše riešenia sa 

Vážime si, že 

Zlodeji vo vládnych

» Miroslav Bebllavý



GE19-18_strana- 4

4
politická inzercia

www.obycajniludia.sk

2

3
OLANO INZERCIA MISO PETER.indd   1 30.04.19   15:17

03
119

00
60



GE19-18_strana- 5

5
bývanie

Najlepšie ceny a doprava po celej SR!
Ďalšie akciové ponuky na www.zenitsk.sk

Prievidza – obec Koš – 046 / 5430 771, zenit@zenitsk.sk
Košice – 055 / 6254 006, kosice@zenitsk.sk

Makrolon Ultralight 
2/10 číra
9,07 €/m2 s DPH

Kvalitný materiál pre nerozbitné
zasklievanie a prestrešovanie 

polykarbonát
plexisklo
hliník

Frost 2/10 bronz
10,42 €/m2 s DPH

Prievidza – obec Koš – 046 / 5430 771, zenit@zenitsk.sk
Košice – 055 / 6254 006, kosice@zenitsk.sk

Makrolon Ultralight 

Frost 2/10 bronz
s DPH

Makrolon Ultralight 
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HorMIx NAJLEPŠIE
PODLAHOVINY

Rož�ava
Šafárikova 17/A 

(vo dvore Rotundy)

GUMOLITY,
LAMINÁTOVÉ       

            PODLAHY

KOBERCE
  LIŠTY
    ZRKADLÁ

0948 290 720
Po.-Pia.:     
8.30 - 17.00 
Sobota :     
8.30 - 12.00 

Inzercia
0907 887 322
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»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 
»Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šachty. 
Cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tlako-
vú skúšku. T.č.: 0905 925 
991
»Čistenie hrobov a obnova 
písma, serióznosť, korekt-
nosť a spoľahlivosť. T.Č. 
0919 205 521

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera GE medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP GE 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, GE zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

50OSB10

50OSB12

50OSB15

50OSB18

50OSB22

50OSB25

OSB 2500x1250x10 mm

OSB 2500x1250x12 mm

OSB 2500x1250x15 mm

OSB 2500x1250x18 mm

OSB 2500x1250x22 mm

OSB 2500x1250x25 mm

10

12

15

18

22

25

13,50 €

15,50 €

19,60 €

23,40 €

28,80 €

32,00 €

OSB3 KRONOSPAN hladká
Rozmer: 2500 x 1250 mm = 3,125 m2

Kód
tovaru Názov tovaru

Hrúbka
v mm Cena/ks
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BEZPLATNÁ LINKA: 0800 177 277
Vstupný pohovor v Tornali

hľadá nových kolegov  
(aj predčasných a výsluhových dôchodcov)

na stráženie stavby v Tornali
MZDA: od 600 eur v čistom / mesiac 
Preukaz odbornej spôsobilosti je podmienkou
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Vykúpime
staré driapané, nedriapané perie.
Paplóny, vankúše, duchny z peria.

Tel.: 0908 054 321, E-mail: vykupperia@gmail.com
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Spoločnosť Pfei�er SK s.r.o. 
hľadá do svojho tímu skúseného strojníka

Strojník – 7 € / hod. (brutto) – strojnícky preukaz skupiny 
4 a 9, práca pon-pia, výkon práce: územie SR

Hľadáme manuálne zručného človeka s chuťou učiť sa novým veciam
Ponúkame: ubytovanie, náhrada cestovného + diéty   

V prípade záujmu nás kontaktujte na:

 0908 234 961, �lipovicova@pfei�ersk.sk

Kotleba, fašisti a dobrý Róm

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

„Cigáni do ply-
nu“. „Šesť miliónov 
zabitých Židov v 
koncentračných 
táboroch je len roz-
právka.“ „Cigáni sú 
menejcenná rasa.“ 

To je pár výrokov kotlebovcov, ktoré v po-
sledných rokoch vypustili zo svojich úst. 
Mnohí z nás si povedali, že takú stranu 
treba bez milosti zrušiť. Súd však rozho-
dol inak ... a mnohí sa nazdávajú, že pre-
to, lebo Kotleba Ficovi vo veľa veciach veľ-
mi poslúžil, a preto mu Fico nezrušenie na 
súde za odmenu vybavil.

Nebol som zástanca ich zrušenia, 
lebo by ich to len a len posilnilo. Myslím 
si, že Kotlebu a jeho nebezpečné myš-
lienky musíme poraziť v čestnom boji vo 
voľbách, nie nejakými súdnymi skratka-
mi. To však neznamená, že máme pred 
očividným fašizmom rezignovať. To zna-
mená, že každý politik, ktorému úprim-
ne záleží na tom, aby fašizmus plíživo 
nerozťahoval svoje nebezpečné chápadlá 
po Slovensku, by mal oddnes vyhrnúť ru-
kávy, vyliezť zo svojej bubliny či kaviarne 
a začať konečne riešiť skutočné problémy, 
ktoré ľudí na Slovensku trápia.

Ak ľudia uvidia reálny záujem svo-
jich politikov o ich život, nebudú ZO ZÚ-

FALSTVA hľadať spásu vo fašistických 
politikoch. To je celé. Stačí robiť úprimnú 
politiku s ľuďmi a pre ľudí. 

Na záver. Potom, ako Najvyšší súd 
dal de-facto Kotlebovi okrúhlu pečiatku 
na to, že môžu ďalej bez strachu šíriť po 
Slovensku fašistické myšlienky a hlásať 
nenávisť voči všetkým Rómom, som sa 
rozhodol pre svoj osobný protest - odd-
nes budem robiť intenzívnu kampaň pre 
dobrého Róma na našej kandidátke - Pet-
ra Polláka. Budem vyzývať ľudí, aby na 
protest voči slovenskému fašizmu volili 
človeka z osady. Ktorý sa nevzdal, vyštu-
doval a dnes je deťom v osadách pozitív-
nym vzorom.

Ukážme spoločne krúžkom pre Pet-
ra Polláka (číslo 3 na našej kandidátke), 
že sme hrdí na svojich 
predkov, ktorí sa v 
SNP odvážne po-
stavili fašistickému 
zlu. Ukážme krúž-
kom pre Peťa, že 
netrpíme predsud-
kami a vieme oceniť 
dobrých a pracovitých 
Rómov. Spojme sa 
za dobrú vec!
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Ubytovanie zabezpečené.
TEL: 0908 914 180, 0905 218 177
www.konstrukter.skna pozície:

- OPERÁTOR VÝROBY:  800 - 1000 €/ netto

 900 - 1100 € / netto
 

    (príjem tovaru, štítkovanie) - nutné stredoškolské 

vzdelanie s maturitou: 900-1100 €/netto
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

  -770,- Eur mes. brutto

Základná zložka mzdy 
a ,

možnosť 

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ 

Úd ž á
Hrabinská , recepcia@aii.sk

VIZITKY
0907 887 322

INZERCIA
0907 887 322
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Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilu ŠKODA SCALA: 
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NOVÁ ŠKODA SCALA
  VY RIADITE, ONA SA VÁM    
     PRISPÔSOBÍ

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

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

49
-0

04
2 

   
   

   
  O

bj
ed

ná
va

te
ľ: 

N
ÁR

O
D

N
Á 

KO
AL

ÍC
IA

, R
ač

ia
ns

ka
 1

57
1/

66
, 8

31
02

 B
ra

tis
la

va
, S

lo
ve

ns
ká

 re
pu

bl
ik

a,
 IČ

O
: 4

23
59

74
1 

 

 Vážení čitatelia,  dovoľte nám predstaviť politickú 
stranu NÁRODNÁ KOALÍCIA. Nie sme novou stranou. 
Vznikli sme v roku 2015 s cieľom vytvoriť priestor pre 
spojenie roztrieštených národných síl.  Po výraznom 
omladení v priebehu rokov 2018 – 2019 NÁRODNÁ 
KOALÍCIA programovo reagovala na vývoj vo svete i v 
Európe, ale aj na zmeny nálad a postojov občianskej 
verejnosti v Slovenskej republike.
 Nie sme zástancovia zrušenia Európskej únie, 
ani odchodu jednotlivých krajín z EÚ. Britský brexit 
pokladáme za hraničnú a nešťastnú situáciu, ktorá 
však naznačila, že Európska únia v súčasnej podobe 
stratila dôveru značnej časti obyvateľstva krajín EÚ a 
mala by prejsť reformou. Pokladáme za dôležité ne-
zakrývať problémy, reálne hodnotiť a riešiť stav Eu-
rópskej únie.
 Napriek existencii podporných kohéznych 
fondov rozdiely medzi slabšími a silnejšími regiónmi 
EÚ ďalej narastajú. Množstvo kvalifi kovanej pracov-
nej sily odchádza z ekonomicky menej rozvinutých 
krajín do tých vyspelejších, vyľudňujú sa celé úze-
mia. Len zo Slovenska odišlo za lepšie platenou prá-
cou do vyspelejších západných krajín 300 tisíc ľudí, 
čo je viac než 20% práceschopného obyvateľstva. 
To je exodus, ktorý je príznačný aj pre ďalšie nové 
členské krajiny EÚ. Kapitál prichádzajúci z vyspelých 
krajín do tých menej rozvinutých prináša najčastejšie 
len manuálnu prácu pri montážnych linkách, za níz-
ke mzdy, s nízkou pridanou hodnotou.
 Vplyvom nevyváženej agrárnej politiky 
vo väčšine nových členských krajín došlo  
k masívnej redukcii poľnohospodárskej 
výroby, keď podiel domácej produkcie na 
vnútornom trhu klesol na 40 – 50 %, sa-
mozrejme v spojení s výrazným poklesom 
pracovných miest. Tento stav nesmieme 
ďalej pripustiť. Odliv kvalifi kovanej pra-

covnej sily v Európe nie je možné nahradiť prílevom 
nekvalifi kovaných migrantov z Afriky či arabských 
krajín. Predstava povinných kvót na prijímanie mi-
grantov prirodzene vzbudzuje odpor a nedôveru ob-
čanov Slovenska a ďalších krajín v politiku EÚ. Je to 
absolútne neprijateľné, požadujeme lepšiu ochranu 
vonkajších hraníc EÚ a riešenie problémov migrácie 
v krajinách, kde vzniká. Uchovanie kresťanských 
tradícií ako základu kultúrnej identity v našej spo-
ločnosti pokladáme za principiálny prvok domácej 
politiky.
 Program našej strany plne refl ektuje to, že zákla-
dom spoločnosti má byť tradičná rodina postavená 
na manželskom zväzku muža a ženy, ako to zakot-
vuje aj Ústava Slovenskej republiky. Absolútna väč-
šina slovenského obyvateľstva odmieta uplatňovanie 
rôznych liberálnych rodových ideológií a liberálnych 
rodových experimentov, ktoré pripúšťajú napr. man-
želstvá homosexuálnych párov, resp. adopciu detí 
týmito pármi, čím rozkladajú tradičnú rodinu.
 E u ró p - ska únia musí vo väčšej miere 
rešpek- tovať tradície a verejnú 

m i e n k u 

v jednotlivých národných členských štátoch, musí 
sa vrátiť k pôvodnej predstave EÚ ako spoločenstva 
suverénnych národných štátov, ktoré z dôvodu najmä 
efektívnej hospodárskej spolupráce spájajú svoje sily 
a účelne a uvážlivo presúvajú časť svojich kompeten-
cií do Bruselu. Pokladáme za neprípustné, keď bru-
selské elity začínajú suverénnym zvrchovaným štá-
tov vnucovať vlastné videnie sveta a vlastné riešenia, 
ktoré však značnej časti krajín nevyhovujú.
 To sa týka aj sankcií proti Rusku, ktoré doposiaľ 
nič nevyriešili, ale oslabujú hospodárstvo krajín EÚ. 
Týka sa to najmä východoeurópskych krajín, ktoré 
s Ruskom tradične obchodovali vo väčšom rozsahu 
než tie západné. Podobne namietame aj závery bru-
selských inštitúcií, v tom aj Európskeho parlamentu, 
ktorý pravidelne  prezentuje svoju rusofóbne postoje, 
že Rusko je pre Európu nepriateľ. Rusko treba vnímať 
kriticky tam, kde je to opodstatnené, ale pre Európu 
je Rusko predovšetkým partner, s ktorým je treba aj 
partnersky rokovať. Nesmieme zabudnúť, že to bolo 
práve Rusko, kto zachránil počas 2. svetovej vojny 
východoeurópske slovanské národy, ale aj ďalšie ná-
rody, pred hrozbou genocídy.
 V Európskom parlamente sa chce NÁRODNÁ  
KOALÍCIA zaradiť do politickej skupiny reprezentuj-
úcej vyššie uvedenú konštrukciu Európskej únie ako 
spoločenstva suverénnych národných štátov.

 NÁRODNÁ KOALÍCIA ponúka kvalitnú kandidát-
ku, zastúpenú odborníkmi zo všetkých oblastí 

verejného života. Volebnými lídrami NÁROD-
NEJ KOALÍCIE sú Peter TOMEČEK,  skúse-
ný regionalista, predtým poslanec NR SR a 
župan Trnavského samosprávneho kraja, 
Anton MARTVOŇ, právnik a vysokoškolský 
pedagóg, predtým poslanec NR SR a Slavomír 
HARABIN, stredoškolský pedagóg, synovec 
prezidentského kandidáta Štefana Harabina.

Predstavujeme stranu NÁRODNÁ KOALÍCIA31
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Nedostávatepravidelne
NAŠE NOVINYdo schránky

a chceli by ste?

distribucia.ge@regionpress.sk
0908 979 467

Kontaktujte nás:
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hľadá Skladníkov s VZV
do nemeckého mesta Regensburg 
Ponúkame:
   stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
   hodinová mzda od 9€ netto, hodinová mzda za prácu nadčas je 10€ netto
   nástup možný ihneď
Požadujeme:
   prax na VZV  
   znalosť anglického alebo nemeckého jazyka
   vlastné auto výhodou

Poď k nám 
pracovať 

do Nemecka! 

0800 162 162
www.stannah.sk 

600 000 
Stannah 
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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
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11 EUR/hod.
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(príjem tovaru, štítkovanie)

 nutné stredoškolské vzdelanie

900 - 1100 EUR/netto
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