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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE

Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
BEZPEČNOSTNÉ DVERE

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

0917 56 36 12
0911 60 20 40

• Sídlisko Terasa, Sokolovská 5   |   Po-Pia: 8-17
• Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda   |   Po-Pia: 9-18
   obchodný dom KLAS (bývalá MILA) 1. posch.

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 270€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge   všetky dvere SKLADOM
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viac na strane 3

-30%

SKLADOVANIE
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KANCELÁRSKE PRIESTORY, NÁM.OSLOB., 
KE  - prenájom DUETT II. 300m2, 5 park. miest, 
holopriestor        Dohodou        0905 261 117
1 izb. BUKUREŠTSKÁ /ŤAHANOVCE/  - OV, 
6.p., 39m2 + loggia, pivnica, komp. rekon. kuch. 
linka na mieru      79.000 €        0905 261 117

2 izb. HRONSKÁ /TERASA/  - OV, 6.pos., 42m2 
bez loggie, kompletná rekonštrukcia, kumbál    
na chodbe             92.000 €        0905 261 117
1 izb. VAŽECKÁ /NAD JAZEROM/  - OV, 1.pos., 
42m2 + 6m loggia, pivnica, čiastočná 
rekonštrukcia       77.000 €        0917 969 909
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OKAMŽITÝ VÝKUP NEHNUTEĽNOSTÍ, AJ ZADLŽENÝCH, V HOTOVOSTI

Už 23 rokov sme tu pre Vás! Hutnícka 22, Košice   0918 18 11 11, 055/303 11 11   www.realplus.sk

3 izb. ŽELEZIARENSKÁ /ŠACA/  - OV, 3.p., 
63m2, bez balkóna, v byte prebieha komplet. 
rekonštrukcia       79.900 €        0905 261 117
3 izb. KYSUCKÁ /TERASA/  - OV, 7.pos., 57m2 
+ 6m2 balkón, pivnica, moderná nadštandartná 
rekonštrukcia    126.500 €        0917 969 909
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KOŠICE, Napájadlá 12 
PONE  9:00–21:00 0800 100 100 www.aaaauto.sk

PREDAJTE / VYMEŇTE  
SI AUTO

 Na výber až zo 4000 preverených vozidiel 
 U nás dostanete lepšiu cenu ako u iných obchodníkov na trhu

 Administratívu vybavíme za vás
 Doriešime za vás lízing alebo úver

 Vymeňte svoje vozidlo u nás a dostanete až o 20 % viac za vaše auto
 Výmenu vozidla vyriešite na jednom mieste a v jeden deň

PENIAZE 
IHNEĎ  

A V HOTOVOSTI
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UBYTOVŇA 
PRE FIRMY A REMESELNÍKOV

D
O
M
A

ubytovanieBA.sk
+421 915 717 358
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Vážení, slovom slušné teraz naozaj 
nemám na mysli podobnosť či do-
konca rovnosť s istou iniciatívou. 
Myslím na slušnosť ako na základ-
nú súčasť a podmienku spravodli-
vosti. Spravodlivosť totiž nemôže 
byť neslušná, to by prestala exis-
tovať.

Myslím na slušnosť ako na prejav 
postoja jedincov či celých skupín ľudí 
k občianskemu okoliu. Myslím na 
slušnosť, zdvorilosť, akceptovateľné 
správanie sa, (slovo decentný pochá-
dza z latinského decentia), myslím na 
morálne kvality človeka a ľudí vše-
obecne, tie, ktoré určujú tolerovatelnú 
mieru toho, čo je slušné a čo už nie.

Slušnosť nie je vrodená, učíme sa 
jej počas celého života. Od rodičov, od 
učiteľov, od priateľov, od kolegov, ale 
aj od politikov, teda od tých, ktorí by 
mali predstavovať akúsi občiansku 
elitu. Mali. A keďže to tak stále ešte nie 
je, potom do akej miery nás ovplyvní 
alebo neovplyvní všetko to neslušné 
okolo nás, záleží aj na spomínanej 
výchove, aj na našich povahových 
vlastnostiach, aj na hodnotách, ktoré 
sú pre nás dôležité. A ktoré sú predo-
všetkým spoločensky akceptovateľné. 
A je tu ešte aj úcta k človeku.

Ak chceme žiť na slušnom Sloven-
sku a aspoň čiastočne súhlasíme s 
vyššie uvedenými konštatovaniami, 
potom si musíme vyberať, komu zve-

ríme právomoci toto Slovensko riadiť, 
vládnuť mu. Zodpovedne vybrať. Ono 
to zas až tak ťažké nie je, pretože v ne-
slušnosti sa priam topíme. V predchá-
dzajúcich volebných obdobiach sme 
jej dali príliš veľa priestoru na seba-
realizáciu a ona, tá neslušnosť, ale sú-
časne aj nespravodlivosť už prerástla 
všetky predstavitelné limity.  Aj limity 
dané Ústavou Slovenskej republiky. 
Tá napríklad tvrdí, že Slovensko je... 
„zvrchovaný, demokratický a právny 
štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu 
ani náboženstvo. Slovenská republi-
ka uznáva a dodržiava všeobecné pra-
vidlá medzinárodného práva, medzi-
národné zmluvy, ktorými je viazaná, 
a svoje ďalšie medzinárodné záväzky. 
Štátna moc pochádza od občanov, 
ktorí ju vykonávajú prostredníctvom 
svojich volených zástupcov alebo 
priamo. Štátne orgány môžu konať iba 
na základe ústavy, v jej medziach a v 
rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví 
zákon.“

Ak si nedokážeme ctiť našu ústa-
vu ani v týchto základ-
ných bodoch, nemáme 
záujem o slušnosť, ani 
o štátnosť, ani o spra-
vodlivosť. A chceme žiť v 
takom Slovensku? Sku-
točne?

Všetko dobré -

Chceme žiť v slušnom Slovensku?

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Kam na materskú školu?

Neviem, či uvediem niečo užitočné 
k téme výberu materskej školy (MŠ), 
keďže vďaka nepremyslenej politi-
ke sa zlikvidovali mnohé škôlky a 
rodičia skôr umiestnenie prijímajú, 
ako vyberajú. Ale aj v tejto situácii 
nie je správne zveriť deti hocikomu. 

MŠ nemajú spády, teda netreba sa 
orientovať na MŠ pri bydlisku. Pred-
nostné prijatie majú predškoláci, tí mu-
sia byť prijatí, ak to kapacita dovoľuje. 
Pri výbere MŠ by bolo predvídavé uva-
žovať, na ktorú základnú školu (ZŠ) po 
MŠ dieťa zapíšete. MŠ bývajú spojené so 
ZŠ alebo sú v blízkosti ZŠ. Takéto pred-
vídanie je o to ťažšie, že posudzujete dve 
školy, no obe môžete relatívne dlhý čas 
pozorovať, spoznávať ich personál. . 

Keďže škôlkam zverujeme malé 
deti, je veľmi dôležité, ako pôsobí z hľa-
diska vizuálu, či pôsobí priateľsky, 
čisto, prívetivo. Všímajte si okolie MŠ, 
možnosti na vychádzky, vybavenie ih-
riskom, blízkosť ciest, zeleň. Vo vnútri 
budovy pozeráme na poriadok, zdobe-
nie tried, hygienickosť, bezbariérovosť, 
obsah informačných tabúľ, hracie prvky 
a hry. Treba zistiť, či nejde o rýchlo zria-
denú MŠ v malej budove s minimálnym 
priestorom na vonkajší pobyt. Sterilné 
prostredie páchnuce po dezinfekcii ta-
kisto nepatrí do 21. storočia.

Určite sa treba zaujímať o vzdeláva-

cie a iné aktivity škôlky (napr. krúžky). 
Avšak neberte ako hlavné kritérium 
vyučovanie cudzieho jazyka či iného 
učebného predmetu. To ich neminie 
v  ZŠ. Je predčasné dieťaťu vtĺkať do 
hlavy cudzí jazyk, ktorý sa určite nau-
čí na ďalších školách. Existujú aj rôzne 
prevažne súkromné MŠ s alternatívnym 
spôsobom vyučovania. Je potrebné si 
naštudovať takúto alternatívu, lebo nie 
všetko môže vyhovovať požiadavkám 
rodičov a charakteru dieťaťa. A zároveň 
by bolo dobré nájsť ZŠ, ktorá vo zvolenej 
alternatíve bude pokračovať, aby sa cie-
le iného spôsobu vyučovania naplnili.

Pri posudzovaní vzdelávacieho 
programu sa zaujímajte o rozvíjanie 
predškolskej prípravy, vzťahu k mate-
rine, kultúre, umeniu, k pohybu, k prí-
rode, k ľuďom a hlavne na komplexnosť 
prípravy na základnú školu. V príleve 
mnohých vyučovacích trendov neraz 
rodičia vyvíjajú predčasný a neprime-
raný tlak na deti. Často zabúdajú, že MŠ 
im nevychová budúcich finančníkov a 
nemá im ani nahrádzať ZŠ. Keďže je po 
takýchto spôsoboch výučby dopyt, MŠ 
ich, prirodzene, ponúkajú.

V neposlednom rade ide aj o peda-
gogický kolektív. Ten spoznávame ko-
munikáciou, pozorovaním alebo aj od-
poveďami na vaše otázky. Otázkou je, či 
MŠ otvorí záujemcov svoje brány. Či áno, 
či nie, aj tým sa veľa dozvedáme o MŠ.

Trojuholník škola – rodič - žiak II

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
učiteľ ZŠ s MŠ
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PLASTOVÉ OKNÁ, 
DVERE

 KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ
 PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK
 ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU

 GARÁŽOVÉ BRÁNY
možnosť predaja 

aj na splátky

Kontaktná adresa Prešov:
Levočská 2
Tel./fax: 051/7718 607
Mobil: 0903 634 202

Kontaktná adresa Košice:
Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008

www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com
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KVETY
Popradská 28C, KE

  PARKOVANIE vo DVORE
KYTICE, DARČEKY, VENCE

Novootvorená predajňa

Donáška:  www.expreskvety.sk
0905 778 904

Po-Ne 8-20 h

SEMENÁ
 zeleniny, byliniek a kvetov
Široký výber a super ceny
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DREVENÉ OKNÁ |  DVERE |  INTERIÉR |  BRÁNY |  PODLAHY |  SCHODY

DOMOV S ČAROM DREVA

-30%
0905 489 069, 0907 954 380

www.drevsting.sk

Južná tr. 78, Košice
Tel.: 055/685 57 87

-30%-30%
platí len do 31.01.2020

ZDRAVOTNÍCKE 

0915 595 575

odevy a obuv
Rastislavova 68, Košice

www.abtex.sk
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Izolovanie pivníc
0910 433 877

www.jarekcistikoberce.sk ¦  0915 937 226
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čistí čalúnený nábytok a koberce u Vás aj u nás

66
-0

00
2-

1

maľby, nátery
nástrek variopaint

na umakartové jadrá
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1TERAZ AKCIA 
BEZPEČNOSTNÉ DVERE ZDARMA

vodoinštalačné práce, murovanie, betónovanie,
betónové ploty a oporné múry, sadrokartónové podhľady

a priečky, obklady, dlažby, rekonštrukcie na kľúč

REKONŠTRUKCIE BYTOVÝCH JADIER
a BYTOVÝCH DOMOV

REKONŠTRUKCIE BYTOVÝCH JADIER
a BYTOVÝCH DOMOV
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-odvoz-dovoz
-sťahovanie
vypratávanie
pivníc, záhrad
-likvidácia 
azbestu-eternito-
vých striech, staveb-
ného a iného odpadu

- stavby domov na kľúč
- bytové jadrá
- sadrokartonárske práce
- maliarske práce
- PVC podlahy
- búracie práce
- obklady a dlažby
- vnútorné omietky
- montáž plastových okien a dverí

Kompletné rekonštrukcie:

JBV servis s.r.o. | 0910 214 488

Dodávateľokien a dverí
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Dispečing SK - 0950 333 222
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9Košice

18. januára 1955 
sa narodil  Kevin Costner, americký filmo-
vý herec a režisér.

Výročia a udalosti
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V posledných týždňoch som dostal 
viacero mailov – teda listov v po-
dobe elektronickej pošty, v ktorých 
sa ma naši čitatelia pýtajú, koho by 
mali voliť. Ak dovolíte, odpoviem na 
ne takto, hromadne.

Mám rovnakú dilemu a dostať sa z 
nej nie je ľahké. Nečakajte však, pro-
sím, že cez týždenník REGIONPRESS 
budeme robiť to, čo bežne robia mnohé 
médiá – jednoducho – nebudeme pre-
tláčať vlastných favoritov, nemôžeme 
teda radiť, koho voliť. Ani nechceme. 
Napriek tomu si dovolím ponúknuť na-
sledujúci „manuál“.

Koho nevoliť
Nevoľme tých, ktorých by nevolili 

naši predkovia, z ktorých si viacerí pre-
šli koncentračnými tábormi, z ktorých 
niekoľkí mali v minulosti takzvaný 
„berufsverbot“, iba preto, že sa nezohli 
svojvôli moci. Svojvôľa moci a naciz-
mus sa nám u nás totiž ešte stále preja-
vuje v každodennom živote.

Poďme voliť, lebo určite nechceme, 
aby náš hlas prepadol v prospech nie-
koho, koho si neželáme ako súčasť bu-
dúcej moci. Napríklad v prospech tých 
z vyššieho odstavca.

Nevoľme tých, ktorí sľubujú poria-
dok a zákonnosť a vo svojich radoch 
sami majú ľudí, ktorí mali a majú prob-
lém so zákonom, prípadne už aj za se-
bou rozsudok. 

Nevoľme tých, ktorí prezliekajú 
každé štyri roky kabát, podľa toho, kde 
majú práve vyššiu šancu na zvolenie.

Nevoľme tých, ktorí sa handrkovali 
o miesta na kandidátkach ako o mrkvu 
na trhu.

Nevoľme tých, ktorí nám neponúkli 
žiaden rozumný a splniteľný program, 
iba takmer povinnosť, aby sme im po-
mohol dostať sa k moci.

Nevoľme tých, ktorí nepoznajú  zá-
kladné slovo z civilizovaného politic-
kého slovníka – dialóg.

Nevoľme tých, ktorí si zjavne aro-
gantne „pomýlili“ pojmy štátne, naše 
a ich. Čítate o nich a o tom, ako si žijú, 
denne.

Naozaj, vážení čitatelia, v tejto 
chvíli ešte neviem, kto napríklad u 
mňa vzíde z toho výberu. Musí to však 
byť niekto pre mňa morálne prijateľný, 
hodnotovo definovateľný a demokra-
ticky akceptovateľný a taktiež progra-
movo ustálený. No a hlavne nielen me-
dzinárodne, ale aj ľudsky a občiansky 
všestranne akceptovateľný. Výraz „ob-
čiansky všestranne“ je tu mimoriadne 
dôležitý. Voľba bude ťažká, ale verím, 
že niekto taký sa u nás na Slovensku 
nájde.

Musíme takého nájsť. Čas nás ešte 
až tak netlačí, treba teda rozumne zva-
žovať. Sledovať dianie, počúvať výroky 
a nezabúdať.

Koho voliť?

» Ivan Brožík
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Maľby - nátery schodísk a nebytových priestorov.
Obnova bytov, fasád a nátery striech.

Naša profesionalita - Vaša spokojnosť

30
rokov
na trhu

30
rokov
na trhu

0905 625 4330905 625 433-10% zľava v
 zime

0950 41 41 82
www.ZaluzieKosice.sk

PRETESNENIE
okien a dverí

OPRAVA
ŽALÚZIÍ
NOVÉ ŽALÚZIE

NOVÉ SIETE
proti hmyzu
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zameranie ¦ dovoz ¦ montáž
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www.LIBRABIS.skwww.LIBRABIS.sk

9 bodov zamykania
gu¾a k¾uèka
6ks k¾úèov
nerezový prah
ANTIPANIC k¾uèka
zvuková a tepelná
izolácia
nová zárubòaS

Certifikát
od národného

bezpeènostného
úradu.

Slovenská
norma

 0918  874  969MICHALOVCE, TESCOHUMENNÉ, ul. 26. novembra è. 1 (bývalý chemlonský internát 1.p.)

Tri pásiky
mahagón

dvere
s montážouod  698 EurAKCIA

BEZPEÈNOSTNÉ  DVERE ZVUKOVÁ  A  TEPELNÁ  IZOLÁCIALIBRABIS
bezpečnostné dvere

Odborná montáž
s licenciou technickej
služby od polície SR

Hladké
javor

NÉ

BEZP
Elegant
orech

V ponuke aj farby BIELA a ANTRACIT

OBHLIADKA ZDARMA

AKCIA 698€ aj s montážou728€

PREDAJNÉ MIESTO:  KOŠICE, ELIT PLUS okná a dvere s.r.o., Južná trieda 82 0910 510 000, 0918 874 969

DVERE s montážou
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Objednávateľ: Socialisti.sk, Bajzova 234/12, 82108 Bratislava-Ružinov, IČO: 52659071. Dodávateľ: REGIONPRESS,s.r.o., Študentska 2, 917 01, Trnava, IČO: 36252417

Eduard Chmelár 

Bývalá žeriavnička U. S. Steel Košice Zuzana Cingeľová 
začala pred pätnástimi rokmi odvážny protest za práva 
pracujúcich a zlepšenie pracovných podmienok v košických 
železiarňach. Za to, že sa doslova obetovala za iných,         
si vytrpela neuveriteľné príkoria, vyhodili ju z práce, vyhrážali 
sa jej, zastrašovali ju. Odvážna žena sa nevzdala a spolu      
so svojimi prívržencami sa vydala na gándhiovský            
550 kilometrov dlhý pochod z Moldavy nad Bodvou             
do Bratislavy. Keď dorazila do hlavného mesta, pred Úradom 
vlády si rozložila stan a začala hladovku, ktorá trvala takmer 
tri týždne. Vtedy sme sa spoznali. Písal som o nej články, 
navštevoval som ju aj s mojimi priateľmi a spoločne sme       
sa báli o jej život. Vtedajšia Dzurindova vláda ju ignorovala   
a úrad vlády dokonca arogantne odmietol poskytnúť elektrinu 
na lekárske vyšetrenie, keď sa jej zdravotný stav prudko 
zhoršoval. Zuzana Cingeľová neprerušila hladovku ani vtedy, 
keď jej zomrela matka. „Jej už nepomôžem a tu bojujem     
za všetkých,“ povedala zronene. Pamätám sa, ako 
sociologička Zuzana Kusá vtedy znepokojene varovala 
verejnosť: „Bez akéhokoľvek pátosu vám oznamujem,          

že táto pani je pripravená zomrieť.“ Jej priatelia, 
obdivovatelia i prívrženci, všetci sme ju chodili prosiť,               
že ju potrebujeme živú. Napokon hladovku ukončila, ale len 
preto, aby mohla otázku postavenia slovenských pracujúcich 
tlmočiť na medzinárodnej scéne. Prijali ju v Európskom 
parlamente v Bruseli, vystúpila na Európskom sociálnom  
fóre v Londýne a Aténach.

Dnes žije pani Cingeľová v skromných podmienkach           
na slovensko-maďarskej hranici blízko Stredy nad 
Bodrogom. Jej príbytok ďaleko za obcou v lone prírody       
na okraji národnej prírodnej rezervácie, kde žijú korytnačky, 
na prvýkrát takmer nenájdete. Doteraz ju navštevuje veľa 
obdivovateľov, ľudia na ňu nezabudli.

Zuzana Cingeľová nie je obyčajnou robotníčkou. Celý 
život pomáhala ľuďom. Jej priatelia spomínajú, že raz na ulici 
našla plačúce dievčatko, prihovorila sa jej a keď zistila,       
že ju aj s jej mamičkou vyhodili z bytu, prichýlila ich a bývali 
u nej takmer rok. V Moldave nad Bodvou založila ochotnícke 
divadlo, ktoré spájalo Slovákov, Maďarov i Rómov. Stále sa 

živo zaujíma o verejné dianie, aj keď žije zo skromného,       
o polovicu nižšieho dôchodku ako mohla mať, keby mlčala   
a nebojovala za práva pracujúcich.

Politické strany sa predháňajú v tom, aby získali na svoju 
kandidátku oslňujúce celebrity. Ja som nesmierne hrdý,          
že sa súčasťou nášho hnutia stáva žena, ktorá môže byť 
svojou odvahou a nezlomnosťou vzorom pre všetkých 
pracujúcich, ktorí dnes ohýbajú chrbty v neľudských 
podmienkach a tvrdia, že so svojimi životmi nemôžu           
nič robiť. My vám odkazujeme, že sa to dá, že si za svoju 
prácu zaslúžite viac a že sa nikdy nevzdáme.

Eduard Chmelár
Predseda strany Socialisti.sk

ZUZANA CINGEĽOVÁ BUDE KANDIDOVAŤ 
ZA HNUTIE SOCIALISTI.SK
S pocitom hrdosti vám oznamujem, že symbol boja za sociálne práva               
na Slovensku a jedna z najstatočnejších žien, aké som kedy poznal,               
pani Zuzana Cingeľová, prijala ponuku a bude kandidovať v najbližších 
parlamentných voľbách za hnutie Socialisti.sk.
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DOPRAVA ZABEZPEČENÁ
ZDARMA ZO SMERU:
PREŠOV - KECHNEC
KECHNEC - PREŠOV

OPERÁTOR MONTÁŽE a
OPERÁTOR CNC STROJOV
v automobilovom priemysle

PONUKA PRÁCE
v Kechneci

 Nástupná mzda 720€

 Mzda po 3 mesiacoch 760€

 Každý zamestnanec má nárok na 13-ty plat

 Stravné lístky v hodnote 4€

 Nástup od 1. 1. 2020
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6V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na tel. č. 0902 918 362
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»Kúpim Škodu Garde, 
Rapid 136 a diely, po-
núknite na 0915 376 
374
»Kúpim pásový traktor 
Bolgar tl45, aj nepo-
jazdný, 0905 964 946

»Predám záhradu s mu-
rovanou chatou. Ľudvi-
kov dvor. 0910 652 053
»Kúpim ornú pôdu, ttp, 
záhradu 0902 256 239

»Kúpim staré odznaky, 
mince, hodinky. 0907 
910 755

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RP medzera KE medzera
Číslo rubriky medzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP KE 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 uve-
rejniť v ľubovoľných iných na-
šich novinách, KE zameňte za 
skratku novín, ktorú nájdete 
na 2. strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

14 RÔZNE / iné    

auto-moto/predaj 1
auto-moto/iné 2
byty/predaj 3
byty/prenájom 4
domy/predaj 5
pozemky/predaj 6
reality/iné 7
stavba 8
domácnosť 9
záhrada a zverinec 10
hobby a šport 11
deťom 12
rôzne/predaj 13
rôzne/iné 14
hľadám prácu 15
zoznamka 16

ČÍSLA RUBRÍK    

07 REALITY / iné       

02 AUTO-MOTO / iné 
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Namiesto obedov zadarmo vyšší daňový bonus 
na dieťa. Namiesto vlakov zadarmo symbolické 
jednoeurové cestovné, ale aby platilo aj na auto-
busy. Namiesto čohokoľvek „zadarmo“ (lebo nič 
nie je zadarmo) viac peňazí v peňaženke. 

V sobotu sme predstavili náš nový program 
– Návod na lepšie Slovensko, 1144 konkrétnych 
riešení, aby sa tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť. 
Žiadne všeobímajúce frázy, žiadny svetový mier, 
ale odborne spracované a premyslené riešenia na 
mieru. Odstraňujú byrokraciu, korupciu, niektoré 
obe tieto veci naraz. 600 z nich je dokonca úplne 
bez nároku na štátny rozpočet, iné sa dajú apliko-
vať ihneď. Ak sa pýtate, prečo to doteraz nikto ne-
zaviedol, odpoveď je jasná – vlády za posledných 
12 rokov nemali záujem zlepšiť život občanom 
Slovenska. Mali záujem zlepšiť predovšetkým ten 
svoj život.  

My o váš lepší život záujem máme. Dôkazom je,            
že sme toľko energie a času venovali tvorbe rie-
šení. Som presvedčený, že v prípade úspechu vo 
voľbách by sa väčšina opatrení z nášho programu 
dostala do programového vyhlásenia vlády.

Nebudeme rušiť sociálne opatrenia, 
ale tie najväčšie hlúposti nahradí-
me rozumnými vecami. 

Opakujem, že si viem pred-
staviť spoluprácu so všetkými 
stranami okrem Smeru-SD, SNS 
a ĽSNS. 

Nebudeme rušiť sociálne
opatrenia, len im pridáme
logiku a spravodlivosť

Richard Sulík
predseda SaS

Alternatíva existuje

Slováci dlhodobo doplácajú na to, že diaľnica D1, 
ktorú Fico sľuboval dokončiť už v roku 2010, stále 
nie je kompletná. Obzvlášť na to pre horšiu dopravu 
i vzduch doplácajú ľudia, ktorí žijú v okolí Žiliny či 
Ružomberka.

Dokončenie diaľnice je však v nedohľadne.          
Výstavba viazne vo viacerých úsekoch, jedným z 
nich je tunel Višňové. Tunel za štyristo miliónov 
eur, kde už rok stoja akékoľvek práce, je symbolom 
zlyhania smeráckych vlád.

Petrovi Pellegrinimu aj Árpadovi Érseki sa tu-
nel podaril, no nie ten cestný. Kľúčový diaľničný 
tunel Višňové mal byť hotový už minulý rok. Pre 
babráctvo vlády nám však hrozí, že to nebude ani 
v roku 2023. Ak sa to nestihne, EÚ nám neprepla-
tí z eurofondov náklady a zaplatíme to my všetci. 
Tunel navyše nie je vystužený a hrozí, že priesaky 
horninovej vody spôsobia na stavbe škody. Do toho 
sa mrhajú ďalšie peniaze na spriaznenú strážnu 
službu.

Zdravý rozum je najlepší recept. 
V SaS máme konkrétne riešenia 
pre kvalitnú dopravu, čistejší 
vzduch, ale aj dobre spravo-
vané fi nancie. Ukážme týmto 
tunelárom vo februárových 
voľbách, že alternatíva existuje. 
Príďte, prosím, voliť.

Višňové je symbolom zlyhania 
smeráckych vlád

Anna Zemanová
poslankyňa NR SR za SaS

Pripravení prevziať 
zodpovednosť
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VEZMIME SI PENIAZE OD PENTY SPÄŤ
Neexistuje smutnejšia ukážka toho, čo 
na Slovenku spôsobila korupcia, než je 
stav nášho zdravotníctva. Každý, kto ležal 
v izbe s prefukujúcimi oknami, musel si 
priniesť vlastný príbor či denne pracuje 
medzi plesnivými stenami vie, o čom ho-
vorím. Do zdravotníctva pritom dávame 
porovnateľne veľa peňazí ako naši susedia 
v okolitých krajinách. Strácajú sa však vo 
vreckách oligarchov a zdravotníckej mafie. 

Pred desiatimi rokmi si Penta cez svoju 
poisťovňu Dôvera drzými právnymi a úč-
tovnými kľučkami odliala 460 miliónov 
zo zdravotného poistenia – z odvodov, 
ktoré ľudia platia štátu. Peniaze odišli do 
schránkových firiem na Cyprus a dodnes 
nie je jasné, či z nich nedostali podiel aj 
šéfovia Smeru. Tí boli vtedy pri moci, no 
napriek tomu nezasiahli.

Takto férové Slovensko nevyzerá. Dlho 
sme si všetci mysleli, že sa s tým nedá už 
nič robiť. Aj Penta si myslela, že spáchala 
dokonalý zločin. No vďaka odvážnym ľu-
ďom a chamtivosti oligarchov sa ukazuje, 
že to tak nie je. Našli sme spôsob, ako 
Pentu donútiť vrátiť Slovensku časť peňazí 
a zistiť, či táto kreatívna účtovná operácia 
nebola v skutočnosti jeden veľký podvod. 

Potom ako sme predstavili Lex Haščák, 
zákon na obmedzenie moci oligarchov 
v zdravotníctve a médiách, sa nám začali 
ozývať ľudia, ktorí dlhodobo upozorňujú 

na nekalosti penťáckeho podnikania. 
Ukázalo sa, že Pente nestačilo odliať si 
460 mil. eur zisku. Z chamtivosti sa sna-
žili ušetriť ešte aj na daniach. Slovensko 
pripravili o ďalšie desiatky miliónov eur.

Preto sme v PS/SPOLU podali podnety 
na finančnú správu a prokuratúru.
Žiadame:

1. aby Penta doplatila 40 miliónov 
eur na daniach – dosť na stavbu 
novej, modernej regionálnej 
nemocnice.

2. aby boli zodpovedne potrestaní. 
Sme presvedčení, že Penta veľmi 
dobre vedela, čo robí. Preto by 
mala prokuratúra preskúmať, či 
nešlo o podvod.

3. zistiť, kto všetko mal z týchto 
operácií prospech. Medzinárodné 
vyšetrovanie môže potvrdiť, či bol 
v pozadí len Široký alebo sa o pe-
niaze delil aj s vedením Smeru.

Urobiť zo Slovenska skutočne férovú kra-
jinu bude stáť veľa práce a ťažkých bojov. 
V PS/SPOLU sa ich nebojíme. Sme pripra-
vení postaviť sa oligarchom aj mafii. Je 
načase, aby pravidlá platili pre všetkých 
rovnako.

programový líder koalície PS/SPOLU 
predseda SPOLU – občianska demokracia

MIROSLAV BEBLAVÝ

33
-0

00
39

   
   

O
bj

ed
ná

va
te

ľ: 
ZA

 Ľ
U

D
Í, 

Ja
ší

ko
va

 4
84

9/
2,

 8
21

03
 B

ra
tis

la
va

, I
Č

O
: 5

25
81

67
5,

 V
yd

av
at

eľ
: R

E
G

IO
N

P
R

E
S

S
, s

.r.
o.

 Š
tu

de
nt

sk
á 

2,
 9

17
 0

1 
Tr

na
va

, I
Č

O
: 3

62
52

41
7

Hlavu hore, Slovensko

Veronika Remišová, podpredsedníčka strany ZA ĽUDÍ

Autodopravcov aj všetkých slušných -

-
-
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spoločnosť pre prieskum trhu,
 médií a verejnej mienky

HĽADÁ 
externých spolupracovníkov

ANKETÁR/ANKETÁRKA

REGRUTÁTOR/KA

schopných vykonávať aj náročnejšie 
projekty

(rozhovory s respondentmi)

(získavanie respondentov do 
rôznych projektov)

Kremnická 6, 851 01  Bratislava V
 02/208 508 14, e-mail: anketari@median.sk
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STAJAN Slovakia, s.r.o. 
��������������������������������

OPERÁTOR/KA VÝROBY:
   ��������������������������������������
���������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������

������4/hod. (základ) + 1,33€/hod. 
��������������������������������

(výkon) + príplatky + stravné lístky
������������� ������

UBYTOVANIE ZDARMA
�������� ������������
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������������������������������������ 
tel: 00099911188/441335882, 0090044/8888111 444111888, 

����� innfofo@g@gsksksrroo.skkk

�������������������

TPP ��������������������������������

����������� �������������������

���������������������

TESSÁÁÁRRRRRROOOOOOOVVVVVV
��������������������������������������������������������
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Príďte sa pozrieť aj na nás na výstavu 
Danubius Gastro 2020
do Incheby v Bratislave
23. - 26. 1. 2020
Budeme v hale A1, stánok č.804

Tešíme sa na Vás!   www.pasketik.sk

VÁHY & eKASY
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Dajte svoj krúžok
V hnutí OĽANO nemá nikto doživotné fleky! Ostávajú iba tí, ktorí si to odmakali. 
Každé voľby máme na kandidátke nových šikovných ľudí, bojovníkov proti korupcii 
a mafii. Dávame im priestor, aby za 4 roky ukázali, že pre vás dokážu urobiť 
kus poctivej roboty. Naše slovo platí a aj teraz budú všetci súčasní poslanci 
kandidovať z posledných miest našej kandidátky. Aj keď vedeli, že po mesiacoch 
tvrdej práce budú na konci, viacerí z nich odolali ponukám ísť do iných strán, ktoré 
im sľubovali isté fleky v parlamente. Nevymenili prospech za svoje svedomie, 
neprezliekli kabát a za to si ich vážim! Títo ľudia si zaslúžia váš krúžok  
a verím, že poslední budú prvými!         

hrdinom na konci kandidátky

Verí, že vytrvalosť v boji za pravdu a spra-
vodlivosť prináša výsledky. Po rokoch snahy 
sa mu podarilo zrušiť Mečiarove amnestie. 
Dúfa, že únoscovia a vrahovia, ktorých amnes-
tie roky chránili, budú postavení pred spravod-
livosť. Presadil aj zákon proti tzv. biomasakru, 
čím sme spoločne zabránili ničeniu našich lesov.

V parlamente zastupuje práva učiteľov. 
Snaží sa im odbúrať zbytočnú byrokraciu, na-
príklad zrušením povinnosti tlačiť elektronickú 
triednu knihu. Vďaka jeho práci zostal deťom 
v škôlkach príspevok na vzdelávanie. Poukazo-
val na nespravodlivosť v odmeňovaní kuchá-
rok, upratovačiek, školníkov a aj vďaka tomu 
majú dnes vyššie platy.

Zo všetkých síl bojuje za farmárov! Chodí po 
Slovensku a bezplatne vzdeláva farmárov v ob-
lasti zákonov a pozemkových úprav. Dosiahol 
zavedenie výsluhových dôchodkov aj pre mest-
ských a obecných policajtov. Je presvedčený 
že pracujúci ľudia, si zaslúžia lepší život.

Chráni slobodu slova, kultúru a médiá. Vďaka 
nej sa „zjemnila“ už aj tak nezmyselná smerácka 
novela tlačového zákona. Uchránila vaše peniaze 
pred možnými podvodmi pri výrobe audiovizu-
álnych diel. V parlamente presadzuje radikálnu 
zmenu financovania obnovy našich kultúrnych 
pamiatok.

Lekár, ktorý zlepšuje zdravotníctvo. Po tom 
ako vláda zdvihla ceny liekov pre ťažko chorých 
pacientov, vybojoval, aby ceny týchto liekov 
opäť klesli na pôvodnú úroveň. Štátna zdravotná 
poisťovňa po jeho odhalení, zrušila nevýhodnú 
zákazku, na digitalizáciu jej dokumentov. Vďaka 
Marekovej snahe môžu charitatívne organizácie 
distribuovať ľuďom v núdzi potraviny tesne po 
dátume minimálnej trvanlivosti.

Pomohol študentom práva, hasičom a nám 
všetkým ušetril peniaze. Presadil skráte-
nie koncipientskej praxe z piatich rokov na tri. 
Ochránil výsluhové dôchodky bývalých hasičov. 
Po odhalení kauzy štátnych dotácií na fiktívnych  
bobistov odstúpil zo svojej funkcie prezident 
hasičského zboru.  

Bojuje za spoľahlivú dopravu na Slovensku! 
Chce, aby vodiči nestáli v kolónach a aby vla-
ky jazdili načas. Spolu s expertným tímom pri-
pravil komplexný plán spoľahlivej dopravy pre 
Slovensko (www.spolahlivadoprava.sk). Dlho-
dobo odhaľuje kšefty v doprave. Po jeho tlaku 
museli odísť už dvaja riaditelia železníc.

Chráni naše spoločné peniaze a kontroluje 
rozpočet. Pripravil a podieľal sa na tvorbe 173 
zákonov. Zabránil vláde zvýšiť dlh o miliardy 
eur, ktoré by platili až nasledujúce generácie 
na úkor ich dôchodkov, zdravotníctva či škol-
stva. Pripravil recept na zdravé verejné finan-
cie a opatrenia na podporu rodinnej politiky, 
ktoré sú súčasťou nášho programu a po voľ-
bách ich vieme rýchlo uviesť do života.

Ján 
BUDAJ

Miroslav 
SOPKO

Martin 
FECKO

Natália 
MILANOVÁ

Marek 
KRAJČÍ

Gábor 
GRENDEL

Ján 
MAROSZ

Eduard 
HEGER

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ŠKOLSTVO

PÔDOHOSPODÁRSTVO 

KULTÚRA

ZDRAVOTNÍCTVO

BEZPEČNOSŤ

DOPRAVA

FINANCIE

VY ROZHODUJETE!
29. februára môžete zakrúžkovať 

4 kandidátov.

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 

Prečo si poslanci OĽANO 
zaslúžia váš krúžok:

 ✔   Tvrdo pracovali celé volebné 
obdobie, aby vás opäť 
presvedčili 

 ✔   Majú charakter. Ostali v hnutí, 
aj keď vedeli, že pôjdu z konca 
kandidátky

 ✔    Vypracovali sa na špičkových 
odborníkov

S dôverou
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