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OPRAVÍM 
VÁŠ
POČÍTAČ
Preinštalovanie Windows

Prečistenie a opravy

0903 539 712
Aj u Vás doma
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PREČÍTAJTE SI

ZADNÚ
STRANU
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STOLMAR
Mariusz Nowotynski

Stolarski STOLMAR 
Krosno-Poľsko, ul.Rzeszowska 46a

Tel.: +48 605 449 925

DREVENÉ SCHODY S MONTÁŽOU - v klasickom a
 modernom štýle na samonosné a betónové konštrukcie.

www.stolmarschody.pl  e-mail: stolmar.schody@wp.pl
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Srdečne Vás pozývame na 

ZABÍJAČKOVÉ
 HODY

25.1.2020 od 10:00
DOMÁCA POCTIVÁ KUCHYŇA

ZABÍJAČKOVÉ ŠPECIALITY 
PODĽA STARÝCH RECEPTÚR
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STREDISKO LIPKA
Duklianska 2988, Bardejov

www.strediskolipka.sk
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Tel.: 0951 262 644

STROJOVÉ OMIETKY

STROJOVÉ POTERY
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PONÚKAME VÁM ODKÚPENIE VÁŠHO AUTA ZA NAJLEPŠIE CENY
PRÍDEME K VÁM A VYPLATÍME VÁM PENIAZE HNEĎ NA MIESTE !!!

DLHODOBÉ SKÚSENOSTI, ODBORNOSŤ A VEĽA SPOKOJNÝCH ZÁKAZNÍKOV 
PENIAZE HNEĎ NA MIESTE 
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VÝKUP 
PLNEFUNKČNÝCH 

JAZDENÝCH 
A ZÁNOVNÝCH 

VOZIDIEL
SERIÓZNE A DISKRÉTNE JEDNANIE - RÝCHLA DOHODA 

 PENIAZE IHNEĎ V HOTOVOSTI - PRÍDEME AŽ K VÁM DOMOV

0944 954 155
info@avvauto.sk

Štefániková 3794, BJ

www.avvauto.sk
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Sociálne zariadenie pre seniorov
okres Bardejov. Tel.: 0918 856 533
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PONUKA PONUKA 
NOVÝCH NOVÝCH 
HORSKÝCH HORSKÝCH 
BICYKLOV BICYKLOV 
OD 239OD 239  
A FAT BIKEA FAT BIKE
0918 031 1170918 031 117 61
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bardejovsko - svidnicko - stropkovsko
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0907 727 206

InzercIa

 

BARDEJOVSKO
SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO

Jaroslav Geci  0905 719 137
Mgr. Daniela Lazurová 0907 727 206
Distribúcia:
Jaroslav Geci               0905 719 137
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Mestá-obce (každý týždeň): 
Bardejov, Bardejovská Nová Ves, Bar-
dejovská Zábava, Dlhá Lúka, Miháľov, 
Andrejová, Bartošovce, Becherov, Belo-
veža, Brezov, Buclovany, Cigeľka, Du-
binné, Fričkovce, Gaboltov, Gerlachov, 
Hankovce, Harhaj, Hažlín, Hertník, Her-
vartov, Hrabovec, Hrabské, Chmeľová, 
Janovce, Kľušov, Kobyly, Kochanovce, 
Komárov, Koprivnica, Kružlov, Kurima, 
Kurov, Lenartov, Lopúchov, Lukavica, 
Lukov, Malcov, Marhaň, Mokroluh, 
Nižný Tvarožec, Osikov, Nižné Raslavi-
ce, Vyšné Raslavice, Richvald, Rokytov, 
Smilno, Snakov, Stebník, Stuľany, Sver-
žov, Šarišské Čierne, Šiba, Tarnov, Tro-
čany, Vaniškovce, Vyšná Voľa, Zborov, 
Zlaté, Bokša, Sitník, Stropkov, Breznica, 
Duplín, Chotča, Nižná Olšava, Tisinec, 
Svidník, Cernina, Dubová, Giraltovce, 
Hrabovčík, Kapišová, Kračúnovce, 
Kuková, Kurimka, Ladomirová, Lúčka, 
Nižný Mirošov, Nižný Orlík, Stročín, Ša-
rišský Štiavnik, Vyšný Mirošov, Vyšný 
Orlík, Železník, Želmanovce, 

bardejovsko@regionpress.sk

redakcia: Stöcklova 20 
BarDeJOV

západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
Bz 100.200 Bratislavsko Západ
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Zavolajte na naše
bezplatné telefónne číslo

0800 162 162
www.stannah.sk 
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Sme priami výrobcovia a špecialisti na najpredávanejšie stoličkové výťahy na svete!

Spôsobujú vám schody problém?

Viac ako
600 000
Stannah
zákazníkov

na svete

Stannah Vám ponúka stoličkové 
výťahy na všetky typy schodísk.

ŤZP občanom poradíme, ako 
získať na zakúpenie štátny 
peňažný príspevok.

2019StannahSK_137x154,5_orange.indd   1 22.10.19   14:46AKCIA trvá od 12. 1. 2020
do 19. 1. 2020 alebo 
do vypredania zásob!!!

85
-0
00
5

Bj-Vinbarg B/9, Bj-Komenského 46, Kračúnovce 53, Hertník 301,
 Malcov 134, Richvald 179, Koprivnica 133, Bartošovce 116, Gerlachov 133, 

Janovce 61, Hervartov 84, Sveržov 85, Gaboltov 85, 

5,99€

SPIŠSKÁ SPIŠSKÁ 
BOROVIČKA BOROVIČKA 
0,7L, 40%0,7L, 40%

4,44€

VÍNO Z ČIERNYCH VÍNO Z ČIERNYCH 
RÍBEZLÍRÍBEZLÍ
0,75 L, 11,5 %0,75 L, 11,5 %

5,99€

POPRADSKÁPOPRADSKÁ
KÁVAKÁVA
500 g 500 g 

2,77€

WC BREFWC BREF
3 x 50 g 3 x 50 g 
CITRÓNCITRÓN

3,33€

PEČENÝ ČAJPEČENÝ ČAJ
4x40g, s medom4x40g, s medom

0,49€

HELLHELL
ENERGY DRINKENERGY DRINK
250 ml , 2 druhy250 ml , 2 druhy

0,39€

MILA MILA 
50 g, 50 g, 

3,99€

VČELÍ MEDVČELÍ MED
950g, 950g, KVETOVÝKVETOVÝ

TEŠÍME SA 
NA VAŠU NÁVŠTEVU

STÖCKLOVÁ 19, BJ
MENU NA NAŠOM FB
DONÁŠKA V EKO OBALOCH
OBJEDNÁVKY: 054 472 77 77

85
_0
01
6

Kompletná ponuka na www.speedypizza.sk

Sme aj na FB:
Speedy Pizza-Bardejov

 Tel.: 0944 940 777
U nás možná platba  KARTOU  PRIAMO U DONAŠKÁRA

Najlepšia pizza v Bardejove. Klasická aj bezlepková, proste dokonalá.

speedy pizza-bardejov
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Kancelária: Kellerová 1, 1. poschodie, Číslo dverí 114 a 115

- vedenie účtovníctva
- spracovanie daňových priznaní
- mzdy a personalistika
- poradenstvo
- vypracovanie podnikateľských zámerov 

Kontakt: 0918 624 388 / 0907 918 878
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PREDAJ
PALIVOVÉHO 
DREVA
- ŠTIEPANÁ 
   METROVICA
- ZVYŠKY PO ŤAŽBE
- UKLÁDANÉ 
  NA PALETE (1x1)

0944 704 101

AKCIOVÉ CENY
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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

bardejovsko - svidnicko - stropkovsko
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kúrenie  plyn  voda

Inštalatércentrum
-

nové inštalatércentrum v Bardejove. Ponúka 

Bardejov    
tel.:  

Otváracia doba:

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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Čerpadlá a vodárne
Čistiaca technika
Drevoobrábacie stroje
Elektrocentrály

NOVOOTVORENÁ PREDAJŇA

Ťačevska 43 MEDIC PARK, BJ

Kompresory, pneumaticke náradie
Kovoobrábacie stroje
Zariadenie dielní
Zdvíhacia technika

Zváranie
Dom Dielňa Záhrada
Nabíjačky autobatérií
Ohrievače

Ručné náradie
Spracovanie palivového dreva
Stavebné stroje
Záhradná technika

www.topnaradie.sk

bez DPH

M18 FUEL ™ ONE-KEY ™
AHOVÁK S POIST

Kód 4933459730

 580,17 €

559 €

M18 CHX-502X
M18 FUEL ™
SDS-PLUS 
KOMBINOVANÉ 
KLADIVO 
Kód 4933451381

bez DPH 800 €
Akciová cena s DPH 

699 €

M18 ™ CBLPD-502C 
KOMPAKTNÁ PRÍKLEPOVÁ 
BEZUHLÍKOV T  
Kód 4933464558

bez DPH 391,67 €
Akciová cena s DPH 

349 €

M18 CAG125X-502X
M18 FUEL ™
125 MM UHLOVÁ BRÚSKA
Kód 4933448965

bez DPH 465 €

Akciová cena s DPH 

429 €

M18 FSX - M18 FUEL™ Super SAWZALL® 
chvostová píla
M18 FLAG230XPDB - M18 FUEL™ 230 mm 
v ová brúska
M18 FCS66 - M18 FUEL™ 66 mm k ová píla 
na rezanie dreva a plastov

M18 FUEL ™
SET NÁRADIA
Kód 4933464831

bez DPH

1546,80 €

Akciová cena s DPH 

1290 €

ko
1 x Aku rázo o kom M18 
FIWF12
2 x REDLITHIUM-ION™ akumulátor 5.0 Ah

1 x Heavy Duty kufor

M18 FPP2C2-502X
SET NÁRADIA
Kód 4933464270

bez DPH

690,17 €

Akciová cena s DPH 

549 €

1 x T

bez DPH

1300,30 €

s DPH 

ko
1 x Aku k rázo ovák M18 FID2 1/4” Hex

1 x Aku chvostová píla M18 CSX SAWZALL™
1 x Aku uhlová brúska M18 CAG125X
1 x Aku svietidlo M18 TLED
2 x REDLITHIUM-ION™ akumulátor 5.0 Ah

M18 FPP6C2-502B
SET NÁRADIA
Kód 4933464592

1199 €
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Akciová cena s DPH 

Akciová cena s DPH 
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Tento štát

Eduard Chmelár 
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Ako jediný politický subjekt chodíte medzi 
robotníkov. V zime, vetre, snehu, daždi stojíte 
pred fabrikami na začiatku rannej i nočnej 
smeny a snažíte sa osloviť zamestnancov.  
Má to nejaký zmysel?
Má to veľký význam. Nielen v rámci volebnej 
kampane, ale aj v rámci pomoci ťažko pracujúcim 
ľuďom. Viete, ja som šokovaný, že sem nikto 
nechodí, že si robotníci a robotníčky s vďačnosťou 
hovoria „aspoň Chmelár medzi nás prišiel“. Toto nie 
sú ľudia, ktorých oslovíte cez sociálne siete, 
televíznym príhovorom alebo nejakým cirkusom.   
Títo ľudia vedia o skutočnom živote viac ako si 
myslíte. Cestujem s nimi do práce nevykúrenými 
vlakmi a autobusmi o štvrtej ráno, hrdlačia ako kone, 
nikto im nepoďakuje, nemajú čas na rodiny a zarobia 
sotva na prežitie. Tento štát si hovorí sociálny, ale 

v skutočnosti kašle     
na robotníkov. Práve 
týmto ľuďom treba 
najviac pomôcť. 

Predstavitelia strany 
Smer-SD však tvrdia, že za ich vlády sa 
darí pracujúcim najlepšie a že oni sú 
zakladateľmi sociálneho štátu...
To je ako v podobenstve o jaskyni, v ktorej sú ľudia 
pripútaní, vidia iba tiene a myslia si, že je to najlepšie 
miesto pre život. Ale štát, v ktorom nie je 
zabezpečená kvalitná zdravotná starostlivosť           
pre všetkých, v ktorom niet dosť miest pre deti 
v materských škôlkach, v ktorom mladí ľudia nemajú 
kde bývať, v ktorom daňový systém vyhovuje najviac 
bohatým, v ktorom rastie počet ľudí ohrozených 
chudobou, v ktorom sa zvyšuje množstvo detí 
žijúcich v chudobe, v ktorom sa zdražujú všetky 
základné ľudské potreby od potravín a liekov                
až po elektrinu a plyn, v ktorom sa zvyšuje počet 
exekúcií – o takom štáte nemožno povedať, že je 

sociálny ani pri znásilnení mysle. Nehovoriac o tom, 
že aká je to vizitka pre sociálnodemokratickú stranu, 
keď za dvanásť rokov svojej vlády nedokázala 
zmeniť, zlepšiť a zvýšiť kvalitu života práve tých 
chudobných a najchudobnejších? Chápem, že ľudia 
sa boja pravicovej opozície, ktorá chce pracujúcim 
zobrať aj to málo, čo im ponechala súčasná vláda. 
Ale tak ako to vysvetľujeme robotníkom pred 
fabrikami – ľudia musia pochopiť, že za svoju prácu 
si zaslúžia viac. Nie omrvinky, nie zvyšky                  
po bohatých, ale dôstojný život pre všetkých.
Niektorí zamestnávatelia na vás poslali 
políciu a obvinili vás z poburovania.
Tak ja rozumiem, že sa im nepáči, keď informujeme 
robotníkov o ich právach, ale nerobíme nič 
nezákonné. Majitelia fabrík sa tvária, že robotníci        
sú ich súkromný majetok, zakazujú sa im s nami 
rozprávať, vyhrážajú sa, a tak podobne. Ale týmto  
ma nezastrašia. Naopak, polícia by sa mala začať 
zaujímať o nich, prečo robotníkom nepreplácajú 
nadčasy, prečo im neplatia príplatky za nočnú prácu, 
prečo porušujú zákon. Najmä na východe je situácia 
úplne zúfalá, v ziskových podnikoch ľudia pracujú      
za minimálnu mzdu, nechávajú si šliapať po svojich 
sociálnych právach a mlčky znášajú vykorisťovanie 
a ponižovanie, lebo vravia, že nemajú na výber.     
Ale ak nemáte na výber, to sú už otrocké podmienky. 
A naše hnutie vytvára obranu pracujúcich ľudí proti 
takýmto praktikám.

Na kandidátke 
máte popri špičkových odborníkoch       
asi najviac robotníkov zo všetkých strán. 
Predsa len, nebolo to trúfalé,                 
dať ako dvojku obyčajnú žeriavničku?
Vy ju považujete za obyčajnú, ja za neobyčajnú. Pani 
ZUZANA CINGEĽOVÁ svojím životom a charakterom 
stelesňuje všetko, čo má zdravá ľavica predstavovať. 
Na kandidátnej listine hnutia Socialisti.sk zastupuje 
všetky stigmatizované skupiny tejto spoločnosti:       
je žena, je robotníčka, je dôchodkyňa, je chudobná, 
je židovka. Táto žena má obrovskú vnútornú silu         
a charizmu. Je symbolom sociálneho odporu              
na Slovensku. Nebojovala za seba, ale bojovala         
za lepšie pracovné podmienky pracujúcich. Zaplatila 
za to stratou zamestnania, šikanou a takmer aj 

životom. Nikdy sa nevzdala. S úctou ju počúvali           
v Bruseli, Londýne, Aténach. Bola živou obžalobou 
systému, ktorý urobil z robotníkov zotročené stroje.  
Aj na pokraji biedy (často doslova hladná) nezištne 
pomáhala ľuďom vo svojom okolí. Pre mňa je           
to svätica a som nesmierne hrdý, že sa s naším 
politickým projektom úplne stotožnila a bez váhania 
vstúpila do hnutia Socialisti.sk. A áno, práve takýchto 
ľudí ťahám dopredu, lebo viem, že keď bude treba 
zápasiť za tento štát, ona to vydrží. Ona neuhne,     
má ušľachtilé srdce a odvahu bojovníčky.
Často hovoríte, že chcete rehabilitovať 
robotnícku česť. Čo to znamená?
Tridsať rokov bolo toto slovo tabuizované, akoby 
neexistovalo. Hovorilo sa o zamestnancoch alebo   
sa ich profesie zakrývali cudzími slovami, akoby sa 
za  to mali hanbiť. Akoby sme zabudli na porekadlo,       
že remeslo má zlaté dno. Akoby sme zabudli,             
s akou hrdosťou sa spájalo povolanie baníka, 
murára, pekára či kombajnistu. Vari všetci tí 
malomeštiaci, ktorí sa na robotníkov pozerajú cez 
prsty, zabudli, že aj Alexander Dubček bol 
sústružníkom v dubnickej zbrojovke? Sme hnutím 
obyčajných ľudí a pre obyčajných ľudí. Chceme 
každému človeku, ktorý žije svoj obyčajný život, 
nahlas povedať, že nie je neúspešný; že v jeho 
samom živote je zmysel. Že aj po ňom zostane         
na tomto svete stopa. Sme presvedčení, že každý 
človek si svoj význam buduje aj na tom, do akej 
miery ho zaujíma osud toho druhého. Sme 
presvedčení, že nie sme iba zhluk jednotlivcov            
s individuálnymi potrebami. Sme aj spoločnosť,     
ktorá má spoločné zážitky, spoločné starosti a 
spoločné ciele. Sme presvedčení, že solidarita nie je 
delením z nadbytku, ale z podstaty. Chceme rozvinúť 
všetky formy verejnej angažovanosti, ktoré nám 
demokratická spoločnosť ponúka. Aj preto je našou 
povinnosťou podporovať každého človeka, ktorý sa 
otvorene zasadzuje za svoju dôstojnosť. Vedome 
tvoriť spoločnosť a nedopustiť, aby ju ničili súkromné 
záujmy. Budeme pomáhať vyjadriť svoje pocity 

a nechcú žiť v lži. Lebo toto znamená naše volebné 
heslo SLOVENSKO PRE VŠETKÝCH,                              
NIE PRE VYVOLENÝCH.

Zuzana Cingeľová
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AUTOKOMPLEX VOĽANSKÝ
PNEUSERVIS - AUTOSERVIS

DIAGNOSTIKA - PRÍPRAVA NA STK - OPRAVA MOTOROV
OPRAVA PODVOZKOV - ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE - a iné ...

POD LIPKOU 62, BARDEJOV, TEL.: 0911 798 390
juraj1671@gmail.com, INSTA: autokomplex
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Zduženie pre rozvoj športových aktivít – škola plávania, Bardejov

PLÁVANIE
január, február a marec 2020 ( 2x do týždňa )
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PLAVECKÉ KRÚŽKY:
NEPLAVCI, ZDOKONAĽOVACIE 
A REHABILITAČNÉ PLÁVANIE

( PONDELOK, ŠTVRTOK, ALEBO UTOROK A PIATOK OD 17 : 00 HOD. - 18 : 30 HOD.)

Bližšie informácie: e – mail: plavaniebj@gmail.com
www.plavaniebj.weblahko.sk , Kontakt: ZRŠA, 0908 650231
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY

0918 477 323  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás
splátky od 98 €

zimné záhrady 
splátky od 149 €

ZĽAVY AŽ DO 30% Možnosť výhry 700 €NOVOROČNÁ AKCIA

BIOCLIMATIC pergoly
splátky od 238 €

Prijmeme do trvalého pracovného pomeru 

PREDAVAČA/CKU. 
Predaj spojovacieho materiálu, kotviacej techniky 
a výroba kľúčov. Nástup ihneď. Práca v BJ. 
Mzda: 580 EUR + variabílna zložka mzdy
Bližšie informácie na: 

0907 280 242, spojmabj@spojmabj.sk
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15. 1. 1971 
vydal George Harrison svoj singel My Sweet Lord, na celom svete sa 
ho predalo viac ako 5 mil. kusov.

Výročia a udalosti
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PREČO REKLAMNÁINZERCIA U NÁS?

geci@regionpress.sk
0905 719 137

lazurova@regionpress.sk
0907 727 206

Patríme medzi najčítanejšie týždenníky
Poskytujeme riešenia, ktoré fungujú
Zvyšujeme konkurencieschopnosť
Šetríme starosti
Sme kreatívni a vieme počúvať

odvezieme: 1 až 8 osôb
www.naletiska.sk
naletiska@gmail.com
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ODVOZ NA LETISKÁ

1 tona - 170 €
10 kg - 1,90 €

PREDAJ DREVENÝCH 
BRIKIET RUF

Tel.: 0949 064 523
Mail.: stavbyvychod@gmail.com
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AKCIOVÁ PONUKA NA MESIAC  JANUÁR  V TÝCHTO LEKÁRŇACH

LEKÁREN
U SV. EGÍDIA

Radnicné námestie, BJ

LEKÁREN
MEDIC SK

MUDr. Pribulu 463/15, SVIDNÍK

PLUS
LEKÁREN
V Poliklinike  TETRIA,
 Tacevská 3998,  BJ

LEKÁREN
PHARMACIA, s.r.o.

Dlhý rad 6, BJ

LEKÁREN
ÁTRIUM

Partizánska 4/A, BJ
PO - NE: 

7:00  - 20:00

PO - PIA: 7:30 - 15:30 PO - PIA: 8:00 - 16:30 PO - PIA: 7:30 - 17:00

PO - PIA: 7:30 - 19:00
SO - NE: 8:00 - 19:00

PLUS
LEKÁREN

V HP TESCO, BJ

NAJDLHŠIE OTVORENÁ 
LEKÁREN V MESTE

OTVORENÉ 
365 DNÍ V ROKU

OTVORENÉ 
365 DNÍ V ROKU

PO - NE: 9:00 - 21:00

ˇ ˇ
ˇ

ˇ

TUSIKOL 250 ml
Účinná pomoc pri suchom, dráždivom aj vlhkom kašli

VÝŽIVOVÝ DOPLNOK

6,20 €
AKCIOVÁ CENA

5,70 €

VITAMÍN C 1000 mg + šípky 
60 TBL, PRISPIEVA K: - správnemu fungovaniu 
imunitného systému,- správnemu fungovaniu nervového 
systému a k správnej funkcii psychiky, - správnej 
tvorbe kolagénu a k správnej funkcii kostí, chrupaviek, 
ďasien a pokožky

VÝŽIVOVÝ DOPLNOK

8,70 €
AKCIOVÁ CENA

7,40 €

Unikátna kombinácia 4 
účinných látok -paracetamol na 
tlmenie bolesti  a zníženie horúčky, 
antihistaminikumproti príznakom 
alergie, dekongestívum proti 
upchatému nosu a vitamín C.

1)

1)

NÁDCHA

Voltaren® Forte 2,32% gél 
100 g

2)

LOKÁLNA BOLESŤ

13,38 €
AKCIOVÁ CENA
11,50 €
JC: 115,00 €/Kg

5,88 €
AKCIOVÁ CENA
4,95 €
JC: 49,50 €/L

10,56 €

AKCIOVÁ CENA

9,10 €

1)

UŠETRÍTE
1,88 €

Analgetikum vo forme gélu 
s účinkom proti bolesti na 24 
hodín pri dvoch aplikáciách 
denne. Uľavuje od bolesti 
chrbta, svalov a kĺbov.
Ľahko otvárateľný uzáver. 
Obsahuje diklofenak dietyl-
amín.

10 PRO - BIO + vláknina
30 kapsúl, unikátny komplex 10 kmeňov bifidobaktérií 
a laktobacilov, pre ochranu a podporu tráviaceho traktu.

VÝŽIVOVÝ DOPLNOK

10,45 €
AKCIOVÁ CENA

9,90 €

Platí do vypredania zásob. 
Obrázky sú len ilustračné.

PRI NÁKUPE PRODUKTOV PRI NÁKUPE PRODUKTOV 
VICHY NAD 20 EURVICHY NAD 20 EUR

ZĽAVA ZĽAVA 
4 EUR4 EUR

CHRÍPKA 
A PRECHLADNUTIE

UŠETRÍTE
1,46 €

THERAFLU® PRECHLADNUTIE 
A CHRÍPKA, 14 vreciek

Suspenzia pre deti od 6 rokov. 
Rýchla a účinná úľava od horúčky 
a bolesti. Začína účinkovať
v priebehu 15 minút a znižuje 
horúčku po dobu až 8 hodín. 
V ponuke aj NUROFEN® pre deti
4% Pomaranč, 100 ml za 6,45 
€. Obsahuje ibuprofén.

7,54 €
AKCIOVÁ CENA

6,45 €

NUROFEN® pre deti
4% Jahoda 
100 ml

UŠETRÍTE
1,09 € BOLESŤ

Flavamed® forte perorálny roztok
100 ml

UŠETRÍTE
0,93 €

Flavamed® je určený na lieč-
bu produktívneho kašľa so 
zýšenou tvorbou hlienu, pri 
ochoreniach pľúc a priedušiek. 
V ponuke aj Flavamed® 10 
šumivých tabliet za 4,70 €. 
Obsahuje ambroxoliumchlorid.

KAŠEĽ

Pozorne so prečítajte písomnú informáciu pre použivateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Akcia platí
 od 1. 1. 2020 do 31. 1. 2020 alebo do vypredania zásob.  1) Liek na vnútorné použitie  2) Liek na vonkajšie použitie

JAROSLAV GECI 
0905 719 137

geci@regionpress.sk

Mgr. DANIELA LAZUROVÁ
0907 727 206

lazurova@regionpress.sk
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Máte DLHY ? Nebojte sa banky, 
ani úžerníkov, ani dražby, ani súdov !

Volajte  0905 638 627  finančný obhájca

PREPRAVA NA LETISKÁ
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+421 903 385 843 - www.pali-transport.sk
KRAKOW - VIEDEŇ - RZESZÓW - KATOWICE - BUDAPEŠŤ - BRATISLAVA

PRÁCA PRE KAŽDÉHO
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0800 500 091 - www.konstrukter.sk
PRACOVNÉ PONUKY V ČR. MUŽI - ŽENY - PÁRY. Mzda od 850 do 1300 EUR
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ZADARMO DOPRAVA - u nás zakúpených výrobkov 

700 W 700 W2200 W

dove
sprchovací gél 250 ml
j.c.: 0,676/ 100 ml

palette
deluxe farba na vlasy
viac druhov

fa
sprchovací gél 250 ml
j.c.: 0,396/ 100 ml

syoss
sprejový kondicionér 200 ml, 
j.c.: 1,345/100ml 

surf
Gélové kapsule 42 pd, 
j.c.: 0,164/1 pd

ariel
prací prášok 1,5 kg/20 pd, 
j.c.: 0,1995/1 pd

pampers
Wipes detské vlhčené obrúsky  
sensitive 4x56ks;  j.c.: 0,022/ 1 ks

naturella
Classic normal 10, maxi 8  
j.c.: 0,089/ 1 ks

nivea
krém soft 200 ml
j.c.: 1,495/ 100 ml

taft
Penové tužidlo 200 ml; 
j.c.: 0,995/100 ml

bony
Aviváž, 1 l, 
j.c.: 0,149/100 ml

pampers
Giant pack  5/64, 4/76, 3/90, 
2/100;   j.c.: od 0,149/ 1 ks

astrid
telové mlieko 400 ml, 
j.c.: 0,822/100 ml

Glisskur
balzám na vlasy 200 ml; 
j.c.: 0,995/100 ml

lenor
vonné preličky  
do prania

tento
pearl White 3vrst. 4 ks, 
j.c.: 0,247/1 ks

nivea 
micelárna voda expert 400ml; 
j.c. 1,498/100 ml

tania 
šampón na vlasy 1 l
j.c.: 1,190/ 1 l 

domestos  
WC čistič 750 ml
j.c.: 1,320/ 1 l

fa 
mydlo toaletné 90g
j.c.: 0,333/ 100 g

Cif
mr 750 ml kuchyňa, 
j.c.: 3,186/1 l

alpa
francovka 160 ml
j.c.: 0,619/ 100 ml

1,69

3,29

3,99

14,90

0,99

2,69

6,89

4,99

2,99

1,99

1,49

0,89

3,29

1,99

5,29

0,99

5,99

1,19

0,99

0,30

2,39

0,99

1 l

4 ks

20 PD

4 x 56 ks

750 ml

90 g

750 ml

160 ml

42 PD

200 ml 200 ml

1 l

200 ml

400 ml
200 ml 400 ml

250 ml 250 ml

kúp  
jeden  

výrobok  
a druhý máš 
za polovicu

Použité ilustračné foto. www.makos.sk

MakosPonuka platí od   13. 1. 2020  do  1. 2. 2020  alebo do vypredania zásob. 

Whirlpool fWsG61253W eu,  
a+++, 1200 ot./min. 6 kg
a+++, otáčky 1200 ot./min.,  
náplň 6 kg, 6. zmysel freshCare+,  
FuzzyLogic, odložený štart, LCD displej

16,90

23,90 48,90

99,90

12,90

289,00

4229,00 269,00

89,90

369,00

tefal fv3780  
naparovacia žehlička
1800 W, parný ráz 80g,  
kropenie, zvislé naparovanie

daewoo kor 6s22W 
mikrovlná rúra
objem 20 l, priemer 24,5 cm, 
700 W, 7 úrovní výkonu

orava Ho-81a halogénový ohrievač
3 úrovne vykurovacieho výkonu  
(do 1200 W), 3 tepelné trubice,  
bezpečnostná poistka

eta  
avanto 3519
podlahový vysávač, 700 W, regulácia,  
eCo motor, Hepa filter 12

orava rbd 608  
rádiobudík s projektorom
led displej, dvojica alarmov, 
opakovaný alarm

eleCtroluX eWt1366HGW  
práčka a+++ 1300ot./min 6 kg
a+++, otáčky 1300 ot./min.,  
náplň 6 kg, ľahké otváranie,  
LCD displej, FuzzyLogic - množstevná 
automatika, odložený štart

WHirlpool tdlr 55110 práčka, 
a++, 1000 ot./min 5,5 kg
a++, otáčky 1000 ot./min.,  
náplň 5,5kg, 6. zmysel, 9 programov

delongi eC 156  
pÁkovÉ esperesso
Tlak 15 bar, objem nádržky 1 l,  
napeňovacia funkcia našľahá mlieko 
na jemnú penu

electrolux eC2233aoW1,  
mraziaci box, a+++, 223l 
spaceplus mrazák, 223 l, technológia 
LowFrost znižuje námrazu až o 80 %!, 
mraziaci výkon: 20kg/deň, skladovacia 
doba pri výdadku až 52 hod.

1300 ot.

1200 ot.

1000 ot.

6 kg

6 kg

5,5 kg

1+1z
ľ

a
v

a
 5

0
%

eCG ert 10850  
a+ chladnička 81l
a+, objem: 73l, mraz. výparník 8l,  
sklenené police

129,00

Energetická  
trieda

A++Energetická  
trieda

A+++

lG 43lk5000pla led tv 43‘‘ (108cm)
108 cm, full Hd, dvb-t/ t2 (HevC)/s2/C,  
prehrávanie z usb, dynamické farby,  
dolby audio, 2× Hdmi 2.0, 1× usb

orava lt-845 led tv 32‘‘ (80cm)
80 cm smart tv, Hd ready, 100 Hz umr,  
dvb-t/t2/C/s2, 2x Hdmi, pC vGa, spidf,  
1x usb

full hd smart tv

108 cm 80 cm

269,00 189,00
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Energetická  
trieda

A+

drogéria za výborné ceny

BUNDY

SVETRE

 

 
  

 
 

 

 

 

30%

30% 30%

50%50%

30%

50%

Dlhý rad 1,  Bardejov pon- pia: 8:00-18:00 hod., sob: 8:00 - 12:00 hod.

ZIMNý  VýPREDAJzľavy až -50%

Energetická  
trieda

A+++

Energetická  
trieda

A+++
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ZADARMO DOPRAVA - u nás zakúpených výrobkov 

700 W 700 W2200 W

dove
sprchovací gél 250 ml
j.c.: 0,676/ 100 ml

palette
deluxe farba na vlasy
viac druhov

fa
sprchovací gél 250 ml
j.c.: 0,396/ 100 ml

syoss
sprejový kondicionér 200 ml, 
j.c.: 1,345/100ml 

surf
Gélové kapsule 42 pd, 
j.c.: 0,164/1 pd

ariel
prací prášok 1,5 kg/20 pd, 
j.c.: 0,1995/1 pd

pampers
Wipes detské vlhčené obrúsky  
sensitive 4x56ks;  j.c.: 0,022/ 1 ks

naturella
Classic normal 10, maxi 8  
j.c.: 0,089/ 1 ks

nivea
krém soft 200 ml
j.c.: 1,495/ 100 ml

taft
Penové tužidlo 200 ml; 
j.c.: 0,995/100 ml

bony
Aviváž, 1 l, 
j.c.: 0,149/100 ml

pampers
Giant pack  5/64, 4/76, 3/90, 
2/100;   j.c.: od 0,149/ 1 ks

astrid
telové mlieko 400 ml, 
j.c.: 0,822/100 ml

Glisskur
balzám na vlasy 200 ml; 
j.c.: 0,995/100 ml

lenor
vonné preličky  
do prania

tento
pearl White 3vrst. 4 ks, 
j.c.: 0,247/1 ks

nivea 
micelárna voda expert 400ml; 
j.c. 1,498/100 ml

tania 
šampón na vlasy 1 l
j.c.: 1,190/ 1 l 

domestos  
WC čistič 750 ml
j.c.: 1,320/ 1 l

fa 
mydlo toaletné 90g
j.c.: 0,333/ 100 g

Cif
mr 750 ml kuchyňa, 
j.c.: 3,186/1 l

alpa
francovka 160 ml
j.c.: 0,619/ 100 ml

1,69

3,29

3,99

14,90

0,99

2,69

6,89

4,99

2,99

1,99

1,49

0,89

3,29

1,99

5,29

0,99

5,99

1,19

0,99

0,30

2,39

0,99

1 l

4 ks

20 PD

4 x 56 ks

750 ml

90 g

750 ml

160 ml

42 PD

200 ml 200 ml

1 l

200 ml

400 ml
200 ml 400 ml

250 ml 250 ml

kúp  
jeden  

výrobok  
a druhý máš 
za polovicu

Použité ilustračné foto. www.makos.sk

MakosPonuka platí od   13. 1. 2020  do  1. 2. 2020  alebo do vypredania zásob. 

Whirlpool fWsG61253W eu,  
a+++, 1200 ot./min. 6 kg
a+++, otáčky 1200 ot./min.,  
náplň 6 kg, 6. zmysel freshCare+,  
FuzzyLogic, odložený štart, LCD displej

16,90

23,90 48,90

99,90

12,90

289,00

4229,00 269,00

89,90

369,00

tefal fv3780  
naparovacia žehlička
1800 W, parný ráz 80g,  
kropenie, zvislé naparovanie

daewoo kor 6s22W 
mikrovlná rúra
objem 20 l, priemer 24,5 cm, 
700 W, 7 úrovní výkonu

orava Ho-81a halogénový ohrievač
3 úrovne vykurovacieho výkonu  
(do 1200 W), 3 tepelné trubice,  
bezpečnostná poistka

eta  
avanto 3519
podlahový vysávač, 700 W, regulácia,  
eCo motor, Hepa filter 12

orava rbd 608  
rádiobudík s projektorom
led displej, dvojica alarmov, 
opakovaný alarm

eleCtroluX eWt1366HGW  
práčka a+++ 1300ot./min 6 kg
a+++, otáčky 1300 ot./min.,  
náplň 6 kg, ľahké otváranie,  
LCD displej, FuzzyLogic - množstevná 
automatika, odložený štart

WHirlpool tdlr 55110 práčka, 
a++, 1000 ot./min 5,5 kg
a++, otáčky 1000 ot./min.,  
náplň 5,5kg, 6. zmysel, 9 programov

delongi eC 156  
pÁkovÉ esperesso
Tlak 15 bar, objem nádržky 1 l,  
napeňovacia funkcia našľahá mlieko 
na jemnú penu

electrolux eC2233aoW1,  
mraziaci box, a+++, 223l 
spaceplus mrazák, 223 l, technológia 
LowFrost znižuje námrazu až o 80 %!, 
mraziaci výkon: 20kg/deň, skladovacia 
doba pri výdadku až 52 hod.

1300 ot.

1200 ot.

1000 ot.

6 kg

6 kg

5,5 kg

1+1z
ľ

a
v

a
 5

0
%

eCG ert 10850  
a+ chladnička 81l
a+, objem: 73l, mraz. výparník 8l,  
sklenené police

129,00

Energetická  
trieda

A++Energetická  
trieda

A+++

lG 43lk5000pla led tv 43‘‘ (108cm)
108 cm, full Hd, dvb-t/ t2 (HevC)/s2/C,  
prehrávanie z usb, dynamické farby,  
dolby audio, 2× Hdmi 2.0, 1× usb

orava lt-845 led tv 32‘‘ (80cm)
80 cm smart tv, Hd ready, 100 Hz umr,  
dvb-t/t2/C/s2, 2x Hdmi, pC vGa, spidf,  
1x usb

full hd smart tv

108 cm 80 cm

269,00 189,00
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Energetická  
trieda

A+

drogéria za výborné ceny

BUNDY

SVETRE

 

 
  

 
 

 

 

 

30%

30% 30%

50%50%

30%

50%

Dlhý rad 1,  Bardejov pon- pia: 8:00-18:00 hod., sob: 8:00 - 12:00 hod.

ZIMNý  VýPREDAJzľavy až -50%

Energetická  
trieda

A+++

Energetická  
trieda

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

Príklad:
RP BJ12 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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, BJ zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

GOOGLEFACEBOOKREKLAMA

0905 719 137
geci@regionpress.sk

Ako slovenčinár vnímam želania k 
novému roku ako frázy a klišé, ke-
ďže uplynie pár dní po 1. januári a 
všetko je po starom. 

Na druhej strane sa mi nepáči, ak 
niekto preposiela texty, básničky, čo 
kolujú po internete namiesto svojich 
slov. Je to skôr otravné ako úprimné. 
Aj preto píšem k sviatkom vlastné tex-
ty, i keď veľmi neverím novoročným 
frázam. Avšak som učiteľ, tak istý typ 
viery v lepšie časy by som mal šíriť 
žiakom. O to je dnes naše povolanie 
ťažšie. Neraz musíme šíriť pozitívne 
posolstvá, ktoré sú často v opozícii s 
dianím vo svete. Veď už v novom roku 
počujeme o horení lesov, týraní zvierat, 
bombardovaní krajín. Ak však  zaujme-
me skeptický postoj, môžu si ho osvojiť 
aj naši žiaci, resp. nebudú mať žiadnu 
oporu v snahe pozitívne meniť svet. 
Toto všetko mi beží mysľou, keď píšem 
novoročné želania. Hovorí sa však, že 
ak niečomu veríme, tak sa to splní. Pre-
to svoju rubriku o školstve predsa len 
začnem želaniami.

Školám želám slobodu a apolitic-
kosť, ktorá sa požadovala už počas než-
nej revolúcie. Aby suverenita riaditeľov 
a učiteľov beztrestne otvárala nezávislé 
a zdravo kritické obzory žiakov. Želám 
žiakom spokojných učiteľov a rodičov. 
Nezabúdať, že práve spokojnosť sa aj 
bez kadejakých reforiem ihneď prejaví 
na kvalite vyučovania a výchovy. Nech 

už má  akúkoľvek podobu, mala už 
dávno prísť. Ďalej želám, ak už to musí 
byť, skúsených a múdrych politikov, 
ktorí budú riadiť školstvo, ktorí ním 
budú žiť, nie mrhať jeho prostriedkami 
a systematicky ponižovať, podceňovať 
učiteľov a všetkých v školách. Želám 
v školstve pokoj a zdravý sedliacky 
rozum, aby sme neboli experimentál-
nymi dielňami rôznych reformátorov, 
ktorí nevidia rozdiel medzi skutočnými 
potrebami škôl a zbytočnými či neove-
renými novinkami v systéme. Želám 
školstvu aj flexibilitu, lebo niektoré 
zmeny sa nemôžu realizovať slimačím 
tempom. Rodičom želám, aby si uve-
domili svoju moc a skutočnú príčinu 
zlyhávania školstva, aby našli hranice 
medzi svojimi a učiteľskými kompeten-
ciami, a aby zvažovali nároky na det-
stvo svojich detí. 

Verím, že sa raz celá komunita 
školy spojí a zúčastní sa na zmenách 
v školstve namiesto nekompetentných 
politikov a úradníkov s obmedzeným 
číselným pohľadom, ktorí sa radi cho-
pia aktivity namiesto nás. V neposled-
nom rade si všetci uvedomme, že my 
tvoríme školu napriek tomu, že nám 
tento status roky popierajú. Inak sa 
zmena v školstve... hm... zmena vo sve-
te neudeje.

Želania a frázy

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

Tak ich tu máme

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Dve dvadsiatky. Vyzerajú dobre, 
pred pár dňami boli väčšinou stvár-
ňované v zlatej farbe. Každoročná 
a novoročná eufória už je taká. Ako 
„železná košeľa“ ibaže v pozlátku. 

Vraj to bude rok zmien. No, mohol 
by byť, fakt! Akurát, že zrejme nebude. 
Roky sa nemenia len tak, z ničoho nič. 
Nič sa nezmení, kým sa nezmeníme my, 
občania. Možno aj ľudia. Keď chcela mať 
stará mama vypeknený „šporhelt“, za-
behla do obchodu, kúpila striebrenku a 
vyčančala ho. Nezmenila ho technicky, 
ale aspoň niečo urobila.

Nebudem tu ja a teraz mudrovať, 
všetko podstatné, čo mám na srdci, po-
vedala na Nový rok 2020 pani prezident-
ka Zuzana Čaputová: „Medziľudské 
vzťahy, atmosféra, v akej naša spoloč-
nosť žije, nie je daná a nemenná. Vytvá-
rame ju my všetci. So smútkom a rozča-
rovaním sledujem, ako naberá na sile 
hrubosť, vulgárnosť a manipulácia vo 
verejnej debate. Ako si pomaly zvykáme 
na to, že osobný konflikt je legitímnou 
pracovnou metódou. Akoby jedinou 
cestou na presadenie svojich myšlienok 
bolo poníženie oponenta a vymedze-
nie sa na jeho úkor. So slovom sa často 

narába účelovo, bez zodpovednosti za 
následky a s umlčaním vlastného sve-
domia. Sme unavení z množstva kon-
fliktov a  mnohých ľudí rozdeľujú spory.

Myslime však na to, že aj po nich 
budeme všetci na Slovensku žiť spo-
ločne. O čo prajnejší a úctivejší k sebe 
budeme dnes, o čo menej sa od seba v 
dôsledku sporov vzdialime, o to lepšie 
zvládneme, keď sa situácia po voľbách 
nebude vyvíjať celkom podľa našich 
predstáv. My všetci spolu teraz tvoríme 
Slovensko. A každý, kto má skutočný 
záujem o to, aby sa našej republike da-
rilo, musí vidieť v tom druhom aj brata, 
sestru, občana, človeka, s ktorým, i keď 
názorovo nesúhlasí, bude sa na tomto 
dôležitom zámere spolupodieľať.“

Žiť spolu je oveľa lepšia predsta-
va, ako sa nenávidieť? Čo 
myslíte? Ozaj, vraj tie dve 
dvadsiatky znamenajú 
karmický rok. A karma, tá 
je veľký kúzelník!

S pozdravom a 
želaním viac dob-
rého ako zlého -

12. 1. v roku 2016 
sa uskutočnila posledná rozlúčka s kňazom a politickým väzňom 
Antonom Srholcom v Bratislave a Skalici.

Výročia a udalosti

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj        
»Kúpim Jawu,CZ, Sim-
son môžu byť aj nepo-
jazdné alebo len diely. 
0949505827
»Predám Motor AVIA 30 po 
oprave + prevodovka V3S  - 
0905 47 90 22
°Predám náhradné diely 
motor AVIA 30 - čerpadlo, 
hlavy, kľuka po oprave a 
iné - lacno  - 0905 47 90 22
»Kúpim starý traktor, aj ne-
funkčný 0908363020
»Kúpim motocykel: 
JAWA,CZ-125,175,250,350, 
skúter-MANET, TATRAN,STA-
DION,PIONIER, prívesný 
vozík PÁV 40-41,aj nepo-
jazdné-nekompletné+ ND., 
volať,alebo sms
0905450533
»Kúpim Babettu,alebo sta-
rú Jawetu v akomkoľvek 
stave. 0905450533 

»DÁM DO PRENÁJMU 2 IZ-
BOVÝ BYT NA KOMENSKÉ-

02 AUTO-MOTO / iné 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

11 HOBBY A ŠPORT   

03 BYTY / predaj 

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

HO ULICI. Kontaktné číslo: 
0903054322
»Dám do prenájmu 1izbo-
vý byt na Bezručovej ulici. 
Kontakt: 0915919587

»Kúpim murovanú ga-
ráž v blízkosti Ťačevskej 
alebo Komenského ulice 
0910204934
»Predám rodinný dom (no-
vostavbu) v Bardejove časť 
BNV na 612 m2 pozemku. 
Cena dohodou. Kontakt 
0903738901 

»Kúpim orechové dre-
vo, guľatinu. Tel.: 0949 
302828
»Predám kotol na drevo 
(nový) - 0905 47 90 22
°Predám lano nové prie-
mer 12mm dlhé 50m - 0905 
47 90 22
»Predám kvalitné suché 
rezivo na veľký dom. Hra-
noly 10x16cm x 7m - 48ks 
jedla, Foršne orezané 
5x16cmx6m - 3m3, Strešné 
laty 4x6cmx6m-700bj jed-
ľa, Dosky orezané 5m dlhé 
- 4m3 jedľa, Dubové foršne 
5n-4m3. tel. 0908665534 

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    
»Kúpim kŕmnu repu. 
0547393369
»Predám lúpané vlaššské 
orechy 0940205478

»Kúpim starú knihu - Bar-
dejov a jeho okolie dávno 
a dnes, aj iné, starú knihu 
o Zborove, Bardejovské kú-
pele. 0905807835 

»Kúpim kŕmnu repu. 
0547393369

bardejovsko - svidnicko - stropkovsko
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Denne sa stretávam s množstvom ľudí, ktorí vedia, 
že o kvalite spravovania krajiny a o kvalite reforiem 
nerozhodujú vymakané videá, ani pekne znejúce frá-
zy, ale kvalita volebného programu. Ten je kľúčovým 
dokumentom každej strany, ktorá má ambíciu spraviť 
život na Slovensku lepším.

Preto sme sa rozhodli napísať program, ktorý má 
nielen ambíciu byť opäť raz najlepší, ale zároveň je 
to skôr Návod na lepšie Slovensko. Návod, ako riadiť 
krajinu, ak nám dáte dôveru. Aby sa nám ani omylom 
nestalo, že sa staneme súčasťou vlády a nebudeme ve-
dieť, „čo včul“. Bude to presne naopak - od prvého dňa 
budeme veľmi presne vedieť, čo robiť, lebo máme plán. 
Dali sme si s ním veľa práce. Našim zámerom bolo na-
písať program, aký Slovensko ešte nezažilo, lebo práve 
taký po 12-ich rokoch Fica naša krajina potrebuje ako 
soľ. 

Na 372-ich stranách uvádzame 1.144 konkrétnych 
a reálnych riešení, ktoré zlepšia život na Slovensku. 
Program tvorilo vyše sto ľudí doslova tisíce hodín            
a so všetkou skromnosťou hovorím, že sa máme čím 
pochváliť. 

Ak sa do neho začítate, zistíte, že presne na toto sme 
poctivo pripravení - žiadne všeobjíma-
júce frázy, žiadny svetový mier, ale 
konkrétne, ihneď použiteľné rieše-
nia. 

Návod na lepšie Slovensko nájde-
te na www.sas.sk

Programy nikto nečíta? 
Veľký omyl!

Richard Sulík
predseda SaS

Návod na lepšie 
Slovensko

Slovensko bude posledný februárový deň 
stáť na dôležitej križovatke. Rozhodnutie o tom, 
ktorým smerom sa vyberie, máme v rukách my 
všetci. Necháme vládnuť Smer s ich sociálnymi 
istotami, rozkrádaniu verejných fi nanciií, ne-
spočítateľným počtom káuz, najvyššou mierou 
korupcie, alebo nebodaj nacistom či ďalším 
prázdnym sľubom? Radšej si nechcem tento 
scenár ani predstaviť. Slovensko potrebuje zme-
nu, citeľnú zmenu. Takú, ktorá nastolí v krajine 
poriadok, vráti dôveryhodnosť v políciu, pro-
kuratúre a súdom tak, aby vymožiteľnosť práva 
mala skutočnú podobu. Zmenu, ktorá naštartu-
je zdevastované zdravotníctvo, podfi nancova-
né školstvo a postaví ekonomiku Slovenska na 
nohy, aby sme nezadlžovali budúce generáciu. 
Slovensko potrebuje jasne čitateľný a defi nova-
ný plán a najmä riešenia po voľbách. Strana SaS 
takýto plán má, obsahuje 1.144 konkrétnych 
riešení pre lepšie Slovensko, na ktorom praco-
vali tisícky hodín desiatky odborníkov. SaS je 
vyzretá a pripravená prevziať zod-
povednosť za našu krajinu. Má 
odhodlaných a skvelých ľudí, 
ktorí ponúkajú svoje odborné 
skúsenosti, energiu, chuť a čas, 
aby sme napravili napáchané 
škody. Preto 29.02.2020 volím 
SaS.

Slovensko potrebuje reálnu 
zmenu

Lenka Jakubčová
advokátka a členka strany SaS

Zdravý rozum je 
najlepší recept
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Deviataci, rozmýšľate o svojej budúcnosti ?
Prečo nie naša škola?

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ
v Prešove

Žiaci SOŠPg môžu rozvíjať svoj talent a záujmy v rôznych záujmových 
krúžkoch, napr. v divadielku Abodka, v speváckom zbore Gaudeamus, 

vo folklórnom speváckom krúžku, v krúžku Hra na hudobný nástroj 
(akordeón, klavír, gitara), v športových krúžkoch, v krúžkoch cudzieho 

jazyka a v ďalších, podľa záujmu žiakov.
Vďaka týmto krúžkom sa môžu žiaci zapájať do rôznych slovenských 

i medzinárodných súťaží (hudobné súťaže a vystúpenia, výtvarné 
súťaže, jazykové a recitačné súťaže, divadelné súťažné prehliadky, 

matematicko-logické online súťaže a i.) a  ukázať svoje
 schopnosti na rôznych kultúrnych podujatiach.

Stredná odborná škola pedagogická je najlepšou voľbou
 pre tých, ktorí chcú pracovať s deťmi a dospelými

ľuďmi vo výchovno-vzdelávacej a sociálnej oblasti.

Bližšie informácie môžu žiaci získať 
aj prostredníctvom našej webovej stránky

 www.sospg.sk

7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
 štvorročný odbor, štúdium denné, ukončené maturitnou skúškou,
 obsahom je príprava žiakov na prácu s deťmi predškolského a školského veku,
 žiaci majú možnosť kreatívne sa rozvíjať v odborných predmetoch – v oblasti pedagogiky a psychológie, v oblasti 

hudobnej, výtvarnej, dramatickej, literárno-jazykovej a telesnej,
 podmienkou prijatia žiaka na štúdium je: úspešné absolvovanie prijímacích talentových skúšok z hudobnej, výtvarnej 

a literárno-jazykovej výchovy, študijné výsledky na ZŠ.

Chcete vidieť priebeh 
talentových skúšok, 
chcete vedieť „Ako na to“?
Pozývame Vás na Dni otvorených dverí, pre záujemcov 
o odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo,
ktoré sa uskutočnia v dňoch 10. – 12. 02. 2020.
Ide o konzultácie za účelom eliminovania stresu.

Na konzultácie si treba priniesť:
- hudobná výchova – zoznam aspoň 10 piesní (nie detských),
- výtvarná výchova – 2 ks výkresov A3, ceruzu, gumu a farby– vodové 
(akvarelové) alebo temperové, nádobku na vodu, štetce vlasové, na akvarel guľaté, 
na temperu ploché (hrubší aj tenší),
- literárno-jazyková výchova – text na prednes poézie alebo prózy.

Oboznámenie s náplňou sa uskutoční v budove školy a každá činnosť trvá 60 minút.

1. hod.  14.30 – 15.30 
2. hod.  15.40 – 16.40
3. hod.  17.00 – 18.00

Prezentácia je 15 minút pred začiatkom činností.
Ak máte o konzultácie záujem, prihláste svoje 
dieťa na tel. čísle 0903 057 539  do 10. 02. 2020.

SKÚSENÁ STAVEBNÁ 
SPOLOČNOSŤ 

S DLHOROČNÝMI 
SKÚSENOSŤAMI 
V ZAHRANIČÍ,  

ponúka 
ELEKTROINŠTALAČNÉ 

A STAVEBNÉ 
PRÁCE 

RÔZNEHO DRUHU. 

V prípade záujmu 
nás kontaktujte 

na tel. čísle: 
+421 944 016 775
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V prvom štvrťroku sa začne proces 
vyhľadávania škôl. Materských, 
stredných či vysokých. Napriek 
tomu, že sa u nás degradovalo vzde-
lávanie, mnohým rodičom záleží na 
tom, aby našli svojmu dieťaťu dobrú 
školu.

Na začiatku nášho sprievodcu ško-
lami si treba uvedomiť, že to, čo sa z 
našich detí stane, nezávisí len od školy 
a nedá sa to zabezpečiť len investíciou 
do vzdelávania. Veď koľko vzdelaných 
ľudí je bez práce alebo robia niečo, čo 
s ich štúdiom nesúvisí. Na uplatnenie 
človeka vplýva komplex faktorov od 
rodiny, osobnostných predpokladov 
po charakter pracovného trhu či zlo-
ženie spoločnosti. Isto, premysleným 
výberom školy zabezpečíme najdôleži-
tejší krok k perspektívam nášho dieťaťa 
a naznačíme jeho cestu.

Na výber školy si treba definovať 
realistické kritériá a rozhodne sa ne-
treba sústrediť iba na blízkosť k byd-
lisku. Takisto sa netreba spoliehať na 
internetové referencie, ktorých zámer 
nemusí byť vždy čestný. Najhoršie je 
vyberať si školu podľa toho, že tam 
nastúpi aj náš známy. Alebo je jej ab-
solventom známa osobnosť. To nemusí 
byť zárukou, že aj nám bude taká škola 
vyhovovať. Najlepšie je kontaktovať sa 
osobne s ľuďmi, ktorí sú absolventmi  
školy a majú istý nadhľad. Do veľkej 
miery čo-to naznačia prehliadky školy 

počas dňa otvorených dverí alebo v iné 
dni. Zúčastniť by sa mali obaja rodičia 
alebo rodič s niekým blízkym, možno s 
odborníkom. 

Predtým si treba uvedomiť predpo-
klady školy: Ako napĺňa požiadavky 
súčasnej spoločnosti? Ako komunikuje 
s potenciálnymi „klientmi“? Aký má 
vizuál a materiálno-priestorové vy-
bavenie? Akú má víziu a obsah vzde-
lávania? Ako spolupracuje so svojím 
okolím, kto tvorí jej komunitu? Ak sa 
škola vyberá pre staršie dieťa, je dô-
ležité, aby sa aj ono zapojilo do tohto 
procesu. Dôležité je spoznať vedenie 
školy, keďže v slovenskej legislatíve je 
kľúčové pri profilácii, ale aj pri zlom 
fungovaní. Veľa prezradí aj pohľad na 
web školy, na jej dizajn, obsah, aktua-
lizácie a informácie. Ťažším je zistenie, 
či personál školy berie svoju službu ako 
povolanie či zamestnanie - to by mohol 
naznačiť napr. deň otvorených dverí.

Výber školy teda závisí od komple-
xu kritérií, nie napr. iba od toho, či sa 
tam učí angličtina, či majú Montessori. 
Školy sa v súčasnosti tiež riadia marke-
tingom a pre získanie žiakov môžu za-
vádzať. Zároveň si treba uvedomiť, že 
neexistuje ideálna škola, ani keby bola 
alternatívna či súkromná. Je potrebné 
si vopred stanoviť očakávania, uplatniť 
kritické myslenie a nespoliehať sa na 
módne predstavy o najlepšej škole.

Trojuholník škola – rodič - žiak

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ
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7Za férové a hrdé Slovensko

Iste ste si všimli, že slovo “zmena” sa 
na billboardoch a v rečiach politikov 
objavuje čoraz častejšie. Je to dobre, 
Slovensko zmenu potrebuje ako soľ. 
Lenže nestačí rečniť. Politici musia 
ukázať, že na ňu majú aj odvahu, 
riešenia a energiu.

Nečaká nás ľahká práca. Kočnerove 
správy odhaľujú systém zhnitý na kosť. 
Trpezlivosť ľudí skúšajú desiatky káuz 
vládnych politikov. A po vražde dvoch 
mladých ľudí mnohí stratili dôveru 
a nádej, že by to tu niekedy mohlo byť 
lepšie. Ale môže.

Slovensko je plné slušných, praco-
vitých, talentovaných ľudí, ktorí už 
nechcú ťahať za kratší koniec. Stretávam 
ich pri mojich cestách po celej krajine. 
Nechcú veľa. Chcú štát, ktorý k nim 
bude fér a na ktorý môžu byť opäť 
hrdí. Na to však potrebujeme zásadnú 
zmenu spôsobu vládnutia.

Našu dravosť a vytrvalosť musíme 
smerovať do riešení. Nie do zby-
točných sporov a hádok, tie Slovensku 
nepomôžu. Víťazstvo našej koalície 
v eurovoľbách a víťazstvo Zuzany 
Čaputovej nám ukázali, že spolupráca 
prináša výsledky. S Mišom Trubanom 
sme ťahali za jeden povraz, a to dalo 
ľuďom nádej a chuť sa za nás postaviť.

Aj do týchto volieb ideme spoločne - 
SPOLU a Progresívne Slovensko. Teší 
nás, že sme uzavreli aj dohodu o spo-
lupráci a slušnej politike s ďalšími troma 
opozičnými stranami.

Na zmenu však potrebujeme nielen 
dohody, ale aj odvážne riešenia. Aby 
sme raz a navždy zatočili s oligarchami, 
ktorí roky vyciciavajú náš štát a priživujú 
korupciu. Preto sme predložili Lex 
Haščák, zákon na obmedzenie moci 
oligarchov v zdravotníctve a v médiách.

Penta na nás zaútočila všetkými 
zbraňami - médiami, právnikmi či 
lobistami. Nevystrašilo nás to. Na svojej 
strane máme ľudí - len do Vianoc pod-
písalo petíciu za Lex Haščák vyše 10 000 
Slovákov a Sloveniek.

Vieme, že uspieť vo voľbách, vyhnať 
mafiu a oligarchov, opraviť nemocnice, 
ochrániť naše lesy pred vyrubovaním či 
presadiť ďalšie odvážne riešenia z nášho 
250 -stranového programu bude stáť 
veľa práce. Zmena nikdy neprichádza 
ľahko. Sme však pripravení - bojovať 
za férové a hrdé Slovensko.

programový líder koalície PS/SPOLU 
predseda SPOLU - občianska demokracia

MIROSLAV BEBLAVÝ
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Pe�ión *** Oravská horáreň
 Vám ponúka pobyt "Zimná krása Oravy"
iba za 144€/1 �oba a pobyt  s polpe�iou

Pe�ión *** Oravská horáreň
 Vám ponúka pobyt "Zimná krása Oravy"
iba za 144€/1 �oba a pobyt  s polpe�iou

Voľné termíny: 20.1.-24.1.20 | 27.1.-31.1.20 | 3.2.-7.2.20 | 10.-2.-14.2.20
Rezervácie: 0918 494 494 | recepcia@oravskahoraren.sk

V ponuke aj pobyty cez Rekreačné poukazy, pre rodiny s deťmi i pre dôchodcov s dotáciou

Penzion*** Oravská horáreň, Oravský Podzámok 396, lokalita Zábava
www.oravskahoraren.sk

- MONTÉR OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ – PRÁCA VO VÝŠKACH
   - Výhodou vodičský preukaz sk. B
   - Výhodou elektrotechnické alebo strojárskej vzdelanie
   - Výhodou prax z prác vo výškach
Nástupná mzda: 1.100,- €
 
- VODIČ NÁKLADNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA S HR
   - Nutné vodičský preukaz C + E
   - Minimálne 1 rok prax
Nástupná mzda: 1.000,- €

SMS – SÚKROMNÁ MONTÁŽNA SPOLOČNOSŤ, A.S. 
PRÍJME DO TPP PRACOVNÍKOV 
NA POZÍCIE: Turnusová 

práca (10 dňovky) 
podľa stavieb 

najmä SR a ČR.
Samozrejmosťou je

 zabezpečené ubytovanie
a vyplácanie cestovných 

náhrad.
 Živnostníkov podľa 

dohody.

Žiadosti zasielajte na info@smsas.sk 
alebo info telefonicky 0903 717 998
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JM carpentry, s.r.o. 
ULTRA NÍZKOENERGETICKÉ DOMY

0908 658 910www.tesarstvojm.webnode.sk

MONTOVANÉ DREVOSTAVBY
MODULOVÉ a MOBILNÉ DOMY

STRECHY A TESÁRSKE PRÁCE
DREVENÉ CHATY
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PLECHOVÉ KRYTINY priamo od výrobcu
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
• Ručný pracovník – ruč. čistenie – 680 € mesačne brutto + príplatky 

• VODIČ "C" - od 1.300 € mesačne brutto + príplatky  
Základná zložka mzdy 

+ príplatky a ODMENY 

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ 

Miesto výkonu práce BRATISLAVA
0948 / 374 149, dispecing2@aii.sk

Zimná údržba ciest a komunikácií v BA 

• VODIČ "B" "T" - 980 € mesačne brutto + príplatky 
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VIDOSA S.R.O. 

T O P 
P R A C O V N É 

P O N U K Y

PRÍJME MUŽOV DO NEMECKA 
- SKLADNÍK ...........9,96 EUR
- VZV, RETRAK ...........9,96 EUR 
 NÁSTUP IHNEĎ
TURNUSOVÁ PRÁCA
INFORMÁCIE NA TEL. Č.:
0948 443 426 - 0948 464 487 
0949 231 273 - renewal.adz@gmail.com 
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Spoločnosť BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s.
so sídlom 086 31 Bardejovské Kúpele

príjme do zamestnania na pracovné miesto:

KOZMETIČKA
BEAUTY STUDIO - kúpeľný hotel Ozón

Mzda: základná mzda 832 €/ mesačne 
a zákonné príplatky

Termín nástupu: podľa dohody

PODMIENKY:
• vzdelanie v odbore kozmetička (sestra)

• príjemný a reprezentatívny vzhľad
• kultivovaný prejav

• osobnostné vlastnosti – komunikatívnosť, odolávanie 
stresu,  práca v prvom kontakte s klientom

• organizačné schopnosti a samostatnosť pri práci 
• praktické skúsenosti s prístrojovými ošetreniami sú vítané

Svoje žiadosti zasielajte 
na adresu:
BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s.
oddelenie riadenia 
ľudských zdrojov
086 31 Bardejovské Kúpele
email: 
Elena.Romanova@kupele-bj.sk, 
hudakova@kupele-bj.sk

Bližšie informácie:
tel.054/4774252, 4774254 alebo osobne na prevádzkovom odbore
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MAKOS, a.s., 
Prijme do pracovného pomeru

PREDAVAČKY DO POTRAVÍN 
mzda 696,- EUR + príplatky

Žiadosť spolu so životopisom a tel.číslom zasielajte na adresu:
MAKOS,a.s., Mičkova 31, 085 01 Bardejove, mail: makos@makos.sk
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príjmeme samostatného
KUCHÁRA/KU

0905 732 953

do reštaurácie
pri Bardejovských Kúpeľoch.

 Plat:  5 € /HOD. brutto.

ČAŠNÍKA
ČAŠNÍČKU
P RÁC A  N A  T P P  V  B A R D E J O V E

P R � J  E  E

Mzda:  3  EUR 

Tel. :  0903  455  941
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ČIASTOČNÝ UVÄZOK 
3,35 € / hod + ohodnotenie 
podľa skusenosti /praxe/

Viac informácii na tel.: 0944 218 437
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POMOCNÚ ČAŠNÍČKU
na 4 hod. denne. Plat: 3,40 EUR/hod.
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodnú prevádzku

vo Svidníku

Kontakt:
0948 476 100

Nástup ihneď !
750 € brutto/ mesiac

Ponuka práce Nemecko

Firma Bartex ponuka 
zamestnanie v Nemecku

profesia:
- ZAMOČNÍK
- ZVÁRAČ CO2
- SÚSTRUH , FRÉZA KLASIKA
- OBSLUHA CNC SÚSTRUH, FRÉZA,
   SYSTÉM HH, FANUC, HAAS
práca v automobilovom priemysle:
- OPERÁTOR VÝROBY 
- VODIČ VZV 
- LOGISTIKA

Výhodné prácovné a mzdové podmienky. 
Ubytovanie zabespečené.

Bližšie informacie na tel. čísle:
+421 948 075 894 I +420 725 370 897

email: bartexcz1@seznam.cz
www.nowumservice.de
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Ponuka práce
POMOCNÉ STAVEBNÉ PRÁCE

PLAT: 700 €/NETTO
PRÁCA 
PRE KAŽDÉHO 
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY  

CALL CENTRUM: 

0905 552 537
0915 971 823

UBYTOVANIE a DOPRAVA hradené
 VHODNÉ PRE MUŽOV,  ŽENY aj PÁRY 85
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Pracovník vo výrobe / ČR 
Kontrolór kvality/ ČR 
Prijímame OPATROVATELKY do Rakúska 
a Nemecka na TPP

Balenie čokolády
a kozmetiky / ČR 

hľadáme VODIČA
0903 120 468
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môže byť 
aj dôchodca
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Skladník (Nemecko)

2200 EUR/mesačne Brutto

3000 EUR/mesačne Brutto
Mäsiar (Rakúsko)

0903 431 350
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PRIJMEME

2400 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar-pomocník  (Rakúsko)
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AIW - Práca - Opatrovanie 
seniorov v Rakúsku!

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax

·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

prijme do pracovného
pomeru:

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)

e-mail: praca@schnellecke.com   
  tel.: 0800 144 140
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Vodič LKW od 810 € brutto + 160 € 
variabilná zložka + ďalšie prémie

Vodič VZV / retrak / ťahač od  810 € brutto 

od  810 € brutto 

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

Pracovník montáže
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie
od  765 € brutto Skladový pracovník
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11. 1. v roku 1787 
William Herschel objavil mesiace Titania 
a Oberon planéty Urán.

Výročia a udalosti
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Skladník (Nemecko)

2200 EUR/mesačne Brutto

3000 EUR/mesačne Brutto
Mäsiar (Rakúsko)

0903 431 350
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PRIJMEME

2400 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar-pomocník  (Rakúsko)
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AIW - Práca - Opatrovanie 
seniorov v Rakúsku!

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax

·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

prijme do pracovného
pomeru:

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)

e-mail: praca@schnellecke.com   
  tel.: 0800 144 140
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Vodič LKW od 810 € brutto + 160 € 
variabilná zložka + ďalšie prémie

Vodič VZV / retrak / ťahač od  810 € brutto 

od  810 € brutto 

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

Pracovník montáže
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie
od  765 € brutto Skladový pracovník
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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, 034 01 Ružomberok, IČO: 47016671 / regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417 

Sme najaktívnejšie 
hnutie!

ČO SME 
PRESADILI

RASTIEME
VĎAKA VÁM

NAŠE NÁPADY, 
KTORÝMI SA 
VLÁDA CHVÁLI

Toto sú niektoré zákony, ktoré sme najprv predložili my, no koaliční 
poslanci ich najskôr zmietli zo stola, neskôr skopírovali a schválili.

Za vaše peniaze nesedíme, ale 
robíme! Napriek tomu, že sme 
v opozícii, pripravujeme pre vás 
zákony, ktorými chceme zlepšiť 
vaše životy. Žiaľ, väčšinu našich 
dobrých návrhov vládne strany 
zhodia zo stola, no nevzdávame 
to! Niektoré sa nám podarilo 
presadiť, iné nám koalícia pre-
brala a napokon ich pod svojím 
menom uviedli do praxe. Nám to 
nevadí, pretože pre nás je dôle-
žité, aby sme spoločnými silami 

vytvorili krajinu, kde budeme 
radi žiť.

Za posledné 4 roky sme pred-
ložili spolu 268 návrhov záko-
nov. Je to viac ako predložili 
poslanci za SMER, SNS, MOST 
a ĽSNS dokopy! 

Naši poslanci pravidelne vystu-
pujú aj v pléne Národnej rady, 
atakujú ministrov s otázkami, 
ktoré vás trápia a svojou aktivi-
tou vynikajú. počet predložených zákonov

Štát už nedotuje výrobu energie z dre-
voštiepky, pre ktorú sa rúbali aj zdravé stro-
my. Dieru v zákone využívali podvodníci, 
ktorí drancovali naše lesy a kvalitné drevo 
používali na výrobu elektriny. Zákon sme 
predkladali dovtedy, kým sa nám ho nepo-
darilo presadiť. Ochránili sme tak časť 
slovenských lesov!

Ľudia pracujúci cez víkend a vo sviatok dnes 
už zarábajú viac.

V posledných prieskumoch 
hnutie OĽANO rastie. Každý 
váš hlas znamená väčšiu ná-
dej na zmenu. Nedajme sa 
znechutiť a zastrašiť. Spra-
vodlivé, bezpečné a ľudské 
Slovensko pre nás všetkých 
je reálny cieľ. Keď vytrváme, 
spoločne ho dosiahneme. 

Ďakujeme za vašu 
podporu!

Pracujúci rodičia majú právo, aby im štát ne-
chal viac peňazí z výplaty.

Štát musí podporovať pracujúcich rodičov, 
ktorí sa rozhodli mať deti.

Každá mamička, ktorá vychová dieťa, si za-
slúži skorší odchod do dôchodku.

Je neférové, ak štát zarába na tom, že rodičia 
živia a starajú sa o svoje malé deti.

Robert Fico sa roky bránil tomu, aby zrušil 
nehanebné amnestie svojho učiteľa Vladimí-
ra Mečiara. Tie zabránili potrestať únoscov 
Michala Kováča ml., vrahov Roberta Remiáša 
a aktérov zmareného referenda o vstupe Slo-
venska do NATO. Po našom dlhodobom 
tlaku boli Mečiarove amnestie napo-
kon zrušené.
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ZRUŠENIE MEČIAROVÝCH 
AMNESTIÍ ZÁKON PROTI NIČENIU LESOV

ZVÝŠENIE DAŇOVÉHO BONUSU 
NA DETI

NÁRAST MATERSKÉHO  
A RODIČOVSKÉHO 

SKORŠÍ DÔCHODOK  
PRE MAMIČKY 

VYŠŠIE PRÍPLATKY ZA VÍKENDY 
A SVIATKY 

ZNÍŽENIE DPH  
NA DETSKÉ POTREBY 
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