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PREČÍTAJTE SI

Týždenne do 20 730 domácností

-30%

šatníkové a policové zostavy
vešiakové steny
komody a iné...

platí len do 31.01.2020

66-0005-1

DOMOV S ČAROM DREVA

ZAMERANIE a ukážka vzoriek u Vás doma ZDARMA

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

0905 489 069, 0907 954 380

STK

37-0001-1

www.drevsting.sk
DREVENÉ OKNÁ | DVERE | INTERIÉR | BRÁNY | PODLAHY | SCHODY

JAZERO

Po - Pia:
7.00 - 17.00
So:
8.00 - 13.00

STK + EK

www.stkkosice.sk

37-0010

pre objednaných klientov bez čakania
Objednávky 055-304 57 27
Napajadlá 7, Košice

čistí čalúnený nábytok a koberce u Vás aj u nás

www.jarekcistikoberce.sk ¦ 0915 937 226

0915 595 575

34-0015

www.abtex.sk

Rastislavova 68, Košice

hľadá pracovníkov do stavebníctva a priemyslu

STROJOVÉ OMIETKY

na dlhodobé alebo trvalé pracovné pozície vo Švajčiarsku

Dispečing SK - 0950 333 222

Podmienka:
- vlastné motorové vozidlo
- znalosť nemeckého jazyka
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+421 915 507 134 ¦ +41 767 583 319
peter.matiascik@gmail.com
www.innopersonal.ch

66-0007

Košice

781200009

Bez žiadnych vstupných poplatkov a provízií

61_0011

STROJOVÉ POTERY
Tel.: 0951 262 644

ZDRAVOTNÍCKE
odevy a obuv

66-0010-1

83-0004

62-0004

PREPICHY
POD CESTY
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Vážení, slovom slušné teraz naozaj
nemám na mysli podobnosť či dokonca rovnosť s istou iniciatívou.
Myslím na slušnosť ako na základnú súčasť a podmienku spravodlivosti. Spravodlivosť totiž nemôže
byť neslušná, to by prestala existovať.
Myslím na slušnosť ako na prejav
postoja jedincov či celých skupín ľudí
k občianskemu okoliu. Myslím na
slušnosť, zdvorilosť, akceptovateľné
správanie sa, (slovo decentný pochádza z latinského decentia), myslím na
morálne kvality človeka a ľudí všeobecne, 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 predovšetkým spoločensky akceptovateľné.
A je tu ešte aj úcta k človeku.
Ak chceme žiť na slušnom Slovensku 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 neslušnosti sa priam topíme. V predchádzajúcich volebných obdobiach sme
jej dali príliš veľa priestoru na sebarealizáciu a ona, tá neslušnosť, ale súčasne 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 republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné 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 ústavu ani v týchto základných bodoch, nemáme
záujem o slušnosť, ani
o štátnosť, ani o spravodlivosť. A chceme žiť v
takom Slovensku? Skutočne?
Všetko dobré -

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE

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

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

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

v ponuke aj
hladké dvere
a odtieň Wenge

západné Slovensko
BV
Bz
DS
Ga
Hc
KM
LV
Ma
nr
nz
PK
Pn
Sc
Se
TO
Tn
TT
zM

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
nitriansko
novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
zlatomoravsko

všetky dvere
SKLADOM

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40

• Sídlisko Terasa, Sokolovská 5
Po-Pia: 8-17

ODPADOVÝCH POTRUBÍ

AKCIA 270€

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

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

66-0006-1

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

83-0011

Masarykova 2
KOŠIce
kosicko@regionpress.sk

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

NONSTOP

0908 580 291

87-0008

redakcia:

66-0008-1

KOŠICKO okolie Chceme žiť v slušnom Slovensku?

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
Lc
MT
Or
PB
PD
zV
zH
za

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
Ge
HU
Ke
KS
SL
MI
PP
PO
Sn

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

66-0016-1

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL
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Strechy na kľúč.

4 1
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0949 111 223

5
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KROVNESSA

9 4

8
7 4

krovnessa@gmail.com

s.r.o.
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Predaj a montáž
strešných krytín
a odkvapových
systémov.

0944 954 155

www.avvauto.sk

1

6
9 2

6

8 2 9
7

info@avvauto.sk

VÝKUP
PLNEFUNKČNÝCH
JAZDENÝCH
A ZÁNOVNÝCH
VOZIDIEL

SERIÓZNE A DISKRÉTNE JEDNANIE - RÝCHLA DOHODA
PENIAZE IHNEĎ V HOTOVOSTI - PRÍDEME AŽ K VÁM DOMOV

Novootvorená predajňa

+421 948 794 481

Apel networking eu sro SK
info@apelnetworking.eu

Kamenárstvo
& Pohrebníctvo

Y
KVET
28C, KE

Popradská

PARKOVANIE vo DVORE
KYTICE, DARČEKY, VENCE

Vyživujúci, revitalizačný šampón s chrenom je jedinečný a je určený
na každodenné a šetrné umývanie všetkých typov vlasov. Vďaka vysokému obsahu vitamínu C, ďalej vitamínov B1, B2, B3, E, provitamínu A, a v ňom obsiahnuté éterické oleje, horčičné silice, gáfrový olej,
allicín, z minerálov obsahuje železo, horčík, draslík, vápnik a ďalšie, je
maximálne účinný pri stimulácii rastu vlasov. Je účinný aj pri prevencii
vypadávania vlasov. Výrazne napomáha pri regenerácii vlasových korienkov a to zlepšením prekrvenia pokožky hlavy. Rovnako je účinný
aj pri liečbe lupín.
Tápláló, revitalizáló sampon TORMÁVAL egyedülálló. Ajánlott mindennapi használatra, minden hajtípusra. Magas a C vitamin, B1, B2, B3, E
vitamin tartalma. Ezen felül az illóolajak, mustárolajak, kámfor-olaj, allicin és ásványi anyagok közül tartalmaz, vasat, magnéziumot, káliumot,
kalciumot. Maximálisan hatékonyan stimulálja a haj növekedését. Jelentősen segíti a hajgyökér regenerálódását, mivel javítja a fejbőr véráramát. Korpásodás kezelésében is jól működik.

Štefániková 3794, BJ

Po-Ne 8-20 h

POSOL , s.r.o.
Ploské 149

Á ov
M EieN
S E, by
lin k a kvet

zeleniny
Široký výber a super ceny

Donáška: www.expreskvety.sk
0905 778 904

0903 285 582
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CHCETE HO VYSKÚŠAŤ?

AKO JEDINÍ NA SVETE VÁM PONÚKAME

27-0018

U

0910 433 877

Klampiarske,
pokrývačské
a tesárske práce.

1
2
5
6

1 8
7 1

K

1

Izolovanie pivníc

ZA NAJLEPŠIE CENY

U

Rožňava

s.r.o.

85_0004

S

KROVNESSA

4

3

66-0216

KOŠICKO okolie
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Trojuholník škola – rodič - žiak II
Neviem, či uvediem niečo užitočné
k téme výberu materskej školy (MŠ),
keďže vďaka nepremyslenej politike 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. Prednostné prijatie majú predškoláci, tí musia byť prijatí, ak to kapacita dovoľuje.
Pri výbere MŠ by bolo predvídavé uvažovať, na ktorú základnú školu (ZŠ) po
MŠ dieťa zapíšete. MŠ bývajú spojené so
ZŠ alebo sú v blízkosti ZŠ. Takéto predvídanie 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 hľadiska vizuálu, či pôsobí priateľsky,
čisto, prívetivo. Všímajte si okolie MŠ,
možnosti na vychádzky, vybavenie ihriskom, blízkosť ciest, zeleň. Vo vnútri
budovy pozeráme na poriadok, zdobenie tried, hygienickosť, bezbariérovosť,
obsah informačných tabúľ, hracie prvky
a hry. Treba zistiť, či nejde o rýchlo zriadenú MŠ v malej budove s minimálnym
priestorom na vonkajší pobyt. Sterilné
prostredie páchnuce po dezinfekcii takisto 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 naučí 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 ciele iného spôsobu vyučovania naplnili.
Pri posudzovaní vzdelávacieho
programu sa zaujímajte o rozvíjanie
predškolskej prípravy, vzťahu k materine, kultúre, umeniu, k pohybu, k prírode, k ľuďom a hlavne na komplexnosť
prípravy na základnú školu. V príleve
mnohých vyučovacích trendov neraz
rodičia vyvíjajú predčasný a neprimeraný 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 pedagogický kolektív. Ten spoznávame komunikáciou, pozorovaním alebo aj odpoveďami na vaše otázky. Otázkou je, či
MŠ otvorí záujemcov svoje brány. Či áno,
či nie, aj tým sa veľa dozvedáme o MŠ.

Vox populi
„Volíme, aby parlament konečne reprezentoval národ, nie iba časť voličov.“
Ján Papuga, Bratislava

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

učiteľ ZŠ s MŠ

PONUKA PRÁCE
v Kechneci
OPERÁTOR MONTÁŽE a
OPERÁTOR CNC STROJOV
v automobilovom priemysle
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

DOPRAVA ZABEZPEČENÁ
ZDARMA ZO SMERU:
PREŠOV - KECHNEC
KECHNEC - PREŠOV

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na tel. č. 0902 918 362
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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.
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.

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.

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

52-0008

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
Predseda strany Socialisti.sk

37-0011

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,

Eduard Chmelár
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POLITICKÁ INZERCIA

Občianska
riadková
inzercia

Veronika Remišová, podpredsedníčka strany ZA ĽUDÍ

VEZMIME SI PENIAZE OD PENTY SPÄŤ

Pred desiatimi rokmi si Penta cez svoju
poisťovňu Dôvera drzými právnymi a účtovnými 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 ľuďom 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.

na nekalosti penťáckeho podnikania.
Ukázalo sa, že Pente nestačilo odliať si
460 mil. eur zisku. Z chamtivosti sa snažili 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 peniaze delil aj s vedením Smeru.
Urobiť zo Slovenska skutočne férovú krajinu bude stáť veľa práce a ťažkých bojov.
V PS/SPOLU sa ich nebojíme. Sme pripravení postaviť sa oligarchom aj mafii. Je
načase, aby pravidlá platili pre všetkých
rovnako.

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

MIROSLAV BEBLAVÝ

programový líder koalície PS/SPOLU
predseda SPOLU – občianska demokracia

33-0002

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 hovorím. Do zdravotníctva pritom dávame
porovnateľne veľa peňazí ako naši susedia
v okolitých krajinách. Strácajú sa však vo
vreckách oligarchov a zdravotníckej mafie.

33-00039

áɭơʋȶ ʋȶ ȟʠɽǭȟơ ʽȶ ʽȶȒŹŖƃǠ ࠁࠈࡳ ǉơŹɭʠŖɭŔ
˖ȟơȥǫʍࡳ
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Alternatíva existuje

02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim Škodu Garde,
Rapid 136 a diely, ponúknite na 0915 376
374
»Kúpim pásový traktor
Bolgar tl45, aj nepojazdný, 0905 964 946

07 REALITY / iné
»Predám záhradu s murovanou chatou. Ľudvikov dvor. 0910 652 053
»Kúpim ornú pôdu, ttp,
záhradu 0902 256 239

14 RÔZNE / iné
»Kúpim staré odznaky,
mince, hodinky. 0907
910 755

ČÍSLA RUBRÍK
auto-moto/predaj
auto-moto/iné
byty/predaj
byty/prenájom
domy/predaj
pozemky/predaj
reality/iné
stavba
domácnosť
záhrada a zverinec
hobby a šport
deťom
rôzne/predaj
rôzne/iné
hľadám prácu
zoznamka

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Chcete si
podať inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RP medzera KS medzera
Číslo rubriky medzera Text
inzerátu
Príklad:
RP KS 12 Predám kočík,
0987 654 321
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. 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 novinách, KS zameňte za
skratku novín, ktorú nájdete
na 2. strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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Nebudeme rušiť sociálne
opatrenia, len im pridáme
logiku a spravodlivosť

Namiesto obedov zadarmo vyšší daňový bonus
na dieťa. Namiesto vlakov zadarmo symbolické
jednoeurové cestovné, ale aby platilo aj na autobusy. 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 aplikovať ihneď. Ak sa pýtate, prečo to doteraz nikto nezaviedol, 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 riešení. 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 nahradíme rozumnými vecami.
Opakujem, že si viem predstaviť spoluprácu so všetkými
stranami okrem Smeru-SD, SNS
a ĽSNS.

Richard Sulík
predseda SaS

Pripravení prevziať
zodpovednosť

Višňové je symbolom zlyhania
smeráckych vlád

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 tunel 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 nepreplatí 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 spravované financie. Ukážme týmto
tunelárom vo februárových
voľbách, že alternatíva existuje.
Príďte, prosím, voliť.

Anna Zemanová

poslankyňa NR SR za SaS
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STAJAN Slovakia, s.r.o.
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Príďte sa pozrieť aj na nás na výstavu
Danubius Gastro 2020
do Incheby v Bratislave
23. - 26. 1. 2020

externých spolupracovníkov

ANKETÁR/ANKETÁRKA
schopných vykonávať aj náročnejšie
projekty
(rozhovory s respondentmi)

������4/hod. (základ) + 1,33€/hod.
��������������������������������
(výkon) + príplatky + stravné lístky
������������� ������

REGRUTÁTOR/KA
(získavanie respondentov do
rôznych projektov)

Tešíme sa na Vás! www.pasketik.sk

33-0006

Kremnická 6, 851 01 Bratislava V
02/208 508 14, e-mail: anketari@median.sk

Budeme v hale A1, stánok č.804
33-0005

85_0042

UBYTOVANIE ZDARMA
�������� ������������

VÁHY & eKASY

spoločnosť pre prieskum trhu,
médií a verejnej mienky

66-0019
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OPERÁTOR/KA VÝROBY:

������������������������������������
413
358
82, 090
04/88
81 418,
tel: 0918/4
����� in
nfo
fo@g
@gsk
sksrro.sk
k

85_0033

85-0008
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Dajte svoj krúžok
hrdinom na konci kandidátky

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!
S dôverou

DÁRSTVO

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

Natália
MILANOVÁ
KULTÚRA

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 audiovizuálnych diel. V parlamente presadzuje radikálnu
zmenu financovania obnovy našich kultúrnych
pamiatok.

ZDRAVOTNÍC

TV

ŽIVOTNÉ PRO

BEZPEČNOSŤ

Pomohol študentom práva, hasičom a nám
všetkým ušetril peniaze. Presadil skrátenie 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.

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

Miroslav
SOPKO

Ján
M A RO S Z
DOPRAVA

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

Eduard
HEGER

Marek
KRA JČÍ O

Ján
BUDA JSTREDIE

ŠKOLSTVO

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

Prečo si poslanci OĽANO
zaslúžia váš krúžok:

FINANCIE

✔
✔

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.

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 školstva. Pripravil recept na zdravé verejné financie a opatrenia na podporu rodinnej politiky,
ktoré sú súčasťou nášho programu a po voľbách ich vieme rýchlo uviesť do života.

✔

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

VY ROZHODUJETE!

29. februára môžete zakrúžkovať
4 kandidátov.
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PÔDOHOSPO

Gábor
GRENDEL

031190175

Martin
FECKO

