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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
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chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.
Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie
interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

320 € 370 €

480 €cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH
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Neštátne zdravotnícke zariadenie MEDISON PLUS s.r.o.,
ul. pplk Pľjušťa 1 v Skalici (budova autobusovej stanice, 1. p)

pracovisko na liečbu chronickej bolesti

PONÚKA LIEČBU CHRONICKEJ BOLESTI
v novo otvorenom zariadení. Jedná sa o liečbu HiPoP terapiou.
Je určená hlavne pre ochorenia: Dermatológie, Gynekológie

a urológie, Internej medicíny a angiológie, Neurológie, Ortopédie

Vyšetrenie a liečba trvá cca 30 – 45min. jedno sedenie, je bezbolestné.
Kontraindikácie sú: horúčkovité systémové infekcie, lokálne

bakteriálne infekcie, tehotenstvo a kardiostimulátor.
Je potrebné sa na vyšetrenie objednať na tel.č.: 0905 871 785.

Priniesť so sebou zdravotnú dokumentáciu - výpis.
Naše zdravotnícke zariadenie zatiaľ nemá zazmluvnené výkony

vysokotonového terapeutického prístroja u zdravotných poisťovní.
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SOŠT Jozefa Čabelku, Holíč má zámer prenajať
nebytové priestory – garáž v rozlohe 65,40 m2.

Bližšie informácie na www.cabelkovci.sk
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VÝROBA
A PREDAJ

0918 645 802
0907 784 324

PALIVOVÉHO
DREVA
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• kompletné rekonštrukcie
   domov a bytov
• sadrokartonárske práce
• zatepľovacie práce
• ploty, zámková dlažba
• obklady, dlažby
• sanita
• výstavba RD 

Murárske práce
0904 259 971
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HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

• plochých striech
• základov budov,
  terás, balkónov

0907 211 797

63
-0

01
5

MURÁRSKE
A OBKLADAČSKÉ

PRÁCE
BYTOVÉ JADRÁ
0903 607 781
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PROFESIONÁLNA
MOBILNÁ

KOZMETIKA
až k vám domov

999

• líčenie na každú
  príležitosť
• skrášlenie pleti
  a manikúra

0915 699 376
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Obec Cerová ponúka v budove zdravotného
strediska do prenájmu priestory zubnej

ambulancie. Možnosť prenájmu
aj s 3-izbovým bytom v tesnej blízkosti.

Bližšie info na tel. čísle: +421 34 658 92 18
alebo mail: cerova@obeccerova.sk

PREČÍTAJTE SI

ZADNÚ
STRANU
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Do právnych vzťahov, ktorých pred-
metom je určitý záväzok vstupujú ich 
účastníci s očakávaním splnenia povin-
nosti druhou zmluvnou stranou. 

Realita je však iná a častokrát nastáva 
situácia, kedy druhá zmluvná strana svoje 
povinnosti neplní riadne ani včas. Práve 
z  tohto dôvodu právny poriadok upravuje 
konkrétne inštitúty, ktoré by mali v zmluv-
nom vzťahu zvyšovať právnu istotu strán. 
Práva a  povinnosti z  pracovnoprávnych 
vzťahov možno zabezpečiť prostriedkami, 
ktorými sú dohoda o  zrážkach zo mzdy, 
ručenie a zriadenie záložného práva. Iné 
možnosti zabezpečenia pracovnoprávnych 
vzťahov Zákonník práce neumožňuje. 
Dohoda o  zrážkach zo mzdy je najpouží-
vanejším zabezpečovacím prostriedkom 
v pracovnom práve. Dohodu o zrážkach zo 
mzdy možno uzatvoriť iba na báze existujú-
ceho pracovnoprávneho vzťahu a  výlučne 
medzi zamestnancom a zamestnávateľom. 
Dohodou o  zrážkach zo mzdy možno za-
bezpečiť iba platnú pohľadávku, ktorá však 
v  čase zabezpečenia nemusí byť splatná. 
Obsahom dohody o  zrážkach zo mzdy je 
súhlas zamestnanca, aby zamestnávateľ 
jednostranne zrazil časť mzdy vo svoj pro-
spech na uspokojenie svojej pohľadávky. 
Dohoda o  zrážkach zo mzdy sa musí uza-
tvoriť písomne, inak je neplatná. Realizo-
vať zrážky zo mzdy je možné najskôr v deň 
splatnosti pohľadávky. Ručenie ako aj zá-
ložné právo sú v praxi nie veľmi využívané 

zabezpečovacie prostriedky. Ručenie je 
právnym vzťahom medzi veriteľom a ruči-
teľom. Ručenie vzniká jednostranným pí-
somným vyhlásením ručiteľa, že uspokojí 
pohľadávku veriteľa, ak tak neurobí sám 
dlžník. Zákonník práce umožňuje v prípade 
ručenia zabezpečiť všetky pohľadávky nie-
len zamestnávateľa, ale i zamestnanca. Ru-
čiteľ sa teda zaväzuje, že vo vzťahu k veri-
teľovi, ktorým môže byť tak zamestnávateľ, 
ako i zamestnanec, uspokojí nárok veriteľa, 
ak tak nevykoná dlžník. Ručiteľ je osoba 
odlišná od dlžníka a môže ním byť tak fy-
zická ako aj právnická osoba. Zákonník 
práce nevylučuje, aby ručiteľom bol aj spo-
lupracovník dlžníka.  Zriadením záložného 
práva možno zabezpečiť len relatívne úzky 
okruh pohľadávok zamestnávateľa, ktorým 
sú nárok na náhradu škody na zverených 
hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný 
vyúčtovať a nárok na náhradu škody, ktorú 
zamestnanec spôsobil zamestnávateľovi 
úmyselne. Záloh sa obmedzuje výlučne na 
nehnuteľnosti, ktoré zamestnanec vlastní 
a obdobne ako v prípade ručenia, aj zmluva 
o zriadení záložného práva sa musí uzatvo-
riť v písomnej forme.

Zabezpečovacie prostriedky 
podľa Zákonníka práce

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

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

SEKULE 444 ∙ 0908 762 748, 0918 694 955 ∙ www.kipa-kimlicek.sk

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, 
KOKS, ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY
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FIRMA KIPA
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SobotišteLUX JR
NAJNIŽŠIE CENY V REGIÓNE - NAJVYŠŠIA KVALITA

 tel. 0908 702 522

DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI = SERIÓZNOSŤ
ZÁRUČNÝ AJ POZÁRUČNÝ BEZPLATNÝ SERVIS OKIEN A DVERÍ

SEKCIOVÉ A DVOJKRÍDLOVÉ GARÁŽOVÉ BRÁNY

AKCIOVÉ CENY NA NOVOSTAVBY V HLINÍKOVOM
PROFILE ALUPROF + PLASTOVOM PROFILE

SALAMANDER BLUEVOLUTION - NERECYKLOVANÝ

RÁMOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE
ZA BEZKONKURENČNÉ CENY

ŽALÚZIE VŠETKÝCH
DRUHOV

MARKÍZY A TEXTILNÉ
ROLETKY

ZA NAJNIŽŠIE CENY
V REGIÓNE

AKCIA:
TEPLÝ

MEDZISKLENNÝ
RÁMIK

ZDARMA

HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE - ALUPROF

Pri predložení konkurenčnej
ponuky Vám vypracujeme

nižšiu cenovú ponuku.

Sobotište 314, objekt reštaurácie MATULŮV DVŮR
sobotiste@lux-sobotiste.sk

...stačí 2x zazvoniť a my zavoláme, prídeme a urobíme bezplatnú ponuku...
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(autobusová stanica)
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0903 342 475
r�rade@r�rade.sk

MAĽOVANIE
NATIERANIE

STIERKY
OMIETKY
TAPETY
FASÁDY

SADROKARTÓNY

Pri predložení
konkurenčnej ponuky

vám spravíme
lepšiu cenu + 10%
vernostná zľava

M
NA

kkkkyyyyyy

0905 915 033

INZERCIA
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ABC OKNÁ Holíč  | Výroba plastových okien a dverí

www.abc-okna.sk

okna@abc-okna.sk      holic@abc-okna.sk                 Holíč, Bernolákova 12 (Hotel San)                  tel.: 0948 344 401

ZIMNÁ AKCIA
Najnižšie ceny na okná a dvere

Zľavy na novostavby

Garážové brány
Vonkajšie žalúzie
Rolety

Interiérové žalúzie
Látkové roletky
Siete proti hmyzu
Posuvné dvere PSK/
HS Portál
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výroba a predaj krmív
záhradkárske potreby

Predajňa: Prietržka 36
0902 898 387 • 0902 898 384 | agmibo.sro@gmail.com

V PONUKE AJ:
• pšenica
• jačmeň
• ovos
• kukurica
• lucerkové granule
• otruby
• sojový šrot 
• repkový šrot
• sladový kvet

PRE NOSNICE, KRÁLIKY, EMU, KONE, OŠÍPANÉ,
OVCE, KOZY, PREPELICE

KOMPLETNÉ A DOPLNKOVÉ KRMIVÁ

SVETOVÉ ZNAČKY KRMÍV PRE PSOV

NOVINKA KRMIVÁ BEZ GMO

AKCIA
JANUÁR

KONE ŠPORT
KONE HOBY

11 €
10 €
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• slovenský výrobca s 21-ročnou tradíciou výroby
• predajne, montáž a servis na celom Slovensku
• okná v energetickej triede A
• celé okno Uw≥0,72 W/m2K
• nemecké profily s 3 tesneniami, kovanie
   Winkhaus
• 40 farieb a imitácií dreva
• stavebná hĺbka 71, 76 a 84 mm
• pri 100% predplatbe ďalšie skonto z ceny
• 5-ročná záruka na okná
• pozáručný servis plastových okien – všetkých
  profilov a kovaní

Okná plné nápadov

CIA PLAST s.r.o. • 0910 168 661 • holic@incon.eu
K PARKETT, KÁTOVSKÁ 25, HOLÍČ
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KLIMATIZÁCIE
REKUPERÁCIE
DODÁVKA - MONTÁŽ - SERVIS

0905 963 819
ZA VÝHODNÉ CENY
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PÁLIME UŽ OD 100 LITROV KVASUPÁLIME UŽ OD 100 LITROV KVASU

Objednávky môžete realizovať prostredníctvom rezervačného formulára
na našej webovej stránke a na email: palenicautatka@gmail.com

0903 226 790
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VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

0944 716 337
work.byvanie@gmail.com

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie

fasády
murárske a obkladaèské práce

Work
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Vtipy 
týždňa

» Na trestnom pojednávaní 
prebiehajú záverečné reči. 
Obžalovaný uvádza:
- Pán sudca, ja som to na-
ozaj neurobil, ja som tam 
ani nebol, musíte mi ve-
riť, povolávam za svedka 
Pána Boha, že som tam 
naozaj nebol.
Sudca:
- Dokazovanie, vrátane vý-
sluchu svedkov bolo ukon-
čené!

» -Čítal si o škodlivosti al-
koholu?
-Áno.
-A prestal si piť?
-Nie. Čítať.

     » redakcia
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R01_AUTO_PREDAJ
» Predám Volkswagen 
polo červený, rok 2004, 
nové rozvody, filtre, klima-
tizácia.Tel. 0904537782 
» Predám auto Vollswa-
gen Polo 1,4 červené r.12 
/2004, nové rozvody, zim-
né pneu, olej filtre, dobrý 
stav.Tel. 0904537782

R02_AUTO_MOTO_INE
» Kúpim malotraktor 
dom. výr. motor 1203, 
uzaverka, hydraulika.Tel. 
0944634153 
» Kúpim starý TRAKTOR - 
Zetor 15 - Zetor 25 - Super 
50 - Škoda 30 - 3011 - Sla-
via - Svoboda - aj iný - Pa-
sak Bolgar - staré auto 
Veterán.Tel. 0908146946 
» ČZ 175, JAWA 250, 
350, PIONIER, STADION, 
MUSTANG, SIMSON, kú-
pim tieto motorky.Tel. 
0915215406

R03_BYTY_PREDAJ
» Predám GARSONKU v 
SKALICI po kompletnej 
rekonštrukcii kuchynka 
zvlášť izba 4.80 m a bal-
kón výťah pred činžiakom, 
bez schodov, ulica pod 
Hájkom.Tel. 0915479424

R04_BYTY_PRENAJOM
» Prenajmem jednoizbový 
byt s rozlohou 48 metrov 
štvorcových  / spálňa, 
kuchyňa s obývačkou, 
kúpeľňa/na  Pivovarskej 
ulici v Skalici, byt je určený 
maximálne pre dve osoby, 
bez domácich zvieratiek. 
Byt je čiastočne zaria-
dený.Cena nájmu 400€ , 
vrátane energií, plus zá-
bezpeka dva mesiace.Tel. 
0903226790

R05_DOMY_PREDAJ

R06_POZEMKY_PREDAJ

R07_REALITY_INE

R08_STAVBA
» Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

R09_DOMACNOST

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

Pestuje sa v celej Európe, v miernom 
pásme v Ázii, v Severnej Amerike a v 
Austrálii. 

Je to jedna z najstarších kultúrnych 
rastlín; slúži ako zelenina, olejnina, 
krmivo. 

Buľva obsahuje veľa minerálnych 
látok a vitamínov. Reďkev sa používa 
aj ako liečivá rastlina s antimikrobi-
álnym účinkom. Reďkev, reďkovka, 
reďkvička - všetky pomenovania sú 
odvodené od gréckeho slova raphanos 
- reďkev.

Reďkev čierna (Raphanus sativus), 
údajne pomáhala už pri stavbe pyra-
míd. Spoločne s cesnakom a cibuľou 
ju dostávali robotníci, aby im pomoh-
la udržať dobrý zdravotný stav a silu. 
Nachádzame ju vyobrazenú aj na ná-
stenných maľbách starého Egypta z 
roku 2000 pred n. l. Egypťanom vraj 
viac vynášalo jej pestovanie ako siatie 
obilia. O jej vážnosti v staroveku sa do-
zvedáme zo starej gréckej povesti, pod-
ľa ktorej bola vraj Apollónovi v chráme 
v Delfách obetovaná reďkev zo zlata, 
šalátová repa zo striebra a kvaka z olo-
va. Obľuboval ju rímsky cisár Tiberius i 
kráľ Karol Veľký.

Čierna reďkovka má veľmi rozsiah-
le pozitívne účinky na celý organizmus 
a práve preto by nemala chýbať na je-
dálnom stole. Čiernu reďkovku je veľmi 
jednoduché vypestovať. Má rada slnko 
a teplo.  

Neznáša však prehnojené pôdy. 

Túto zeleninu si môžete dopestovať na 
záhrade, ale aj v byte v kvetináči, nie je 
to nič zložité.

Čierna reďkovka obsahuje neuve-
riteľne veľké množstvo životne dôleži-
tých látok. Vitamínu C v nej za surova 
nájdeme viac ako v citrónoch. Okrem 
neho obsahuje aj vysoké množstvo vi-
tamínu E, B1, B2, B6 a beta-karoténu, z 
minerálov je v nej významne zastúpe-
né železo, síra, meď, vápnik, horčík, 
draslík a fosfor.

Vysokému obsahu látok zvaných 
fytoncídy vďačí reďkovka za svoje an-
tibiotické účinky. Dôležitou zložkou 
sú i horčičné silice obsahujúce síru. 
Práve im totiž reďkovka vďačí nielen 
za svoju nenapodobiteľnú štipľavú 
chuť, ale aj za svoj blahodarný vplyv na 
našu pečeň. Tieto silice môžeme nájsť 
aj vo všetkých príbuzných rastlinách 
vrátane známych reďkoviek, čierna 
reďkovka ich však obsahuje najväčšie 
množstvo.  

Nenápadný zázrak – čierna reďkev

» red
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ZBER - VÝKUP
AUTOVRAKOV

doklad o vyradení vozidla z evidencie priamo u Vás

Výkup oceľového šrotu a farebných kovov
Zber elektroodpadu

VAMAMETAL s.r.o., Priemyselná 277, Senica
email: vamametal@gmail.com
0903 145 588, 0903 728 588

52
-0

18
3

00
-0

00
0

Máte záujem o

Neváhajte nás kontaktovať na telefónnom 
čísle: 0918 352 586

PREDAJ AJ 
NEVYSPORIADANÉHO PODIELU 
na byte, dome alebo pozekoch?
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www.upchaty-odpad.sk

NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALA-
TÉRSKE PRÁCE

KANALIZÁCIE
ČISTENIE

0915 213 700
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UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s. r. o.
Pri bitúnku 610, Šaštín - Stráže

Ce
ny

 s
ú

vr
át

an
e 

D
PH

Vaše objednávky prijímame na tel.:
034/659 2101, 0905 471 325

PREDAJ ŠTRKU A OKRASNÝCH KAMEŇOV
ZA 11 EUR/t. ZABEZPEČUJEME DOPRAVU.

od 86 €/t
od 200 €/t
 od 160 €/t

HNEDÉ UHLIE
ČIERNE UHLIE

od 295 €/tKOKS
BRIKETY
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kontakt:



SE20-03 strana - 5

BÝVANIE, POLITICKÁ INZERCIASENICKO 5

41
-0

02
1

PREDAJ STREŠNÝCH KRYTÍN

Borský Mikuláš, Na výhone 1654 (žel. stanica)

• ODKVAPOVÝ SYSTÉM
• STREŠNÉ OKNÁ
• OHÝBANIE PLECHOV
• STAVEBNÉ REZIVO
• REALIZÁCIE
• ŠTRKY, PIESKY

lanza@covering.sk  | 0944 992 822

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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R10_ZAHRADA A ZVERINEC
» Predám mladého ko-
húta na chov. Skalica.Tel. 
0949431075 
» Predám lúpané vlašské 
orechy.Tel. 0346620202 
» Darujem 3 ročné sliep-
ky hempsirky 3ks.Tel. 
0915408034 
» Predám orechy a staro-
žitnosti.Tel. 0346683034

R11_HOBBY A SPOTR
» Kúpim staré hodinky, 
mince, bankovky, knihy, 
odznaky.Tel. 0903753758

R12_DETOM

R13_ROZNE_PREDAJ
» Predám pérový paplón, 
veľkú a malú podušku za 
10 €.Tel. 0944738628

R14_ROZNE_INE

R15_HLADAM PRACU

R16_ZOZNAMKA
» HĽADÁM KAMARÁTKU z 
okr. SE.Tel. 0907369234 
» Ahoj, mám 47r. a rád 
by som sa zoznámil so 
štíhlou ženou. SMS.Tel. 
0917655780

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 10 dolu.

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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Hurbanova 485 (hl. svetelná križovatka), Senica
Záhorácka 15B (oproti AFK), Malacky

OČNÁ OPTIKA

www.oftalens.sk

VÝPREDAJ
OKULIAROVÉ RÁMY

20 – 50% ZĽAVA

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 -

-
-

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

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

Výtvarná Senica
Regionálna postupová súťaž neprofesionálnej 

výtvarnej tvorby okresov Senica a Skalica Výtvarná 
Senica 2019/2020 sa uskutočnila koncom novembra 
a zapojilo sa do nej 37 autorov  so 114 výtvarnými 
dielami. Zavŕšením jej 54. ročníka bude vernisáž a 
výstava z toho najlepšieho, čo v poslednom období 
výtvarníci z nášho regiónu vytvorili. Na vernisáži 
výstavy, ktorá sa uskutoční 24. 1. 2020 o 17,00 h v 
Záhorskom osvetovom stredisku v Senici, budú vy-
hlásené výsledky súťaže a najúspešnejším výtvar-
níkom odovzdané ocenenia – jedna hlavná cena, 
8 cien a 3 čestné uznania.  Výstava bude verejnosti 
prístupná do 21. 2. 2020 v pracovných dňoch od 8,00 
do 15,30 h a prezentovať sa na nej bude 37 autorov so 
74 výtvarnými dielami v kategóriách maľby, kresby 
a grafiky, plastiky a insitnej tvorby. Záhorské osve-
tové stredisko pozýva na vernisáž i výstavu všet-
kých priateľov výtvarného umenia.

» js

Príhlás svoje fotografie
do Náhlikovej Senice 2020

RTrnavský samosprávny kraj - Záhorské osve-
tové stredisko v Senici je organizátorom regionálnej 
súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby 
Náhlikova Senica 2020. Táto tohtoročná regionálna 
súťaž je súčasťou 48. ročníka celoštátnej postupovej 
súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby 
AMFO 2020. Súťaž je určená deťom, mládeži a do-
spelým, nie je tématicky zameraná ani vymedzená 
a koná sa každý rok. Hlavným cieľom súťaže je na-
dobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a ume-
lecko-odborný rast jednotlivcov a kolektívov pros-
tredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie 
umeleckej tvorby v oblasti amatérskej fotografickej 
tvorby.

Ak sa chceš zúčastniť a ukázať svoju tvorbu 
aj ostatným, tak sa prihlás do 31. januára 2020 na 
stránke vyhlasovateľa súťaže Národného osveto-
vého centra v Bratislave kliknutím na odkaz http://
www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/amfo.

Viac informácií, propozície súťaže a termíny 
nájdeš na stránke Záhorského osvetového strediska 
v Senici kliknutím na odkaz https://osveta-senica.
sk/nahlikova-senica-2020-propozicie/.

» Tomáš Jurovatý, ZOS v Senici
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ŠAŠTÍN - STRÁŽEŠAŠTÍN - STRÁŽE
Prev.: Štúrova 958, Šaštín-Stráže, tel.: 0907 186 222

www.pohrebnasluzba-sastinstraze.sk

PEKAR SR s.r.o. a PEKAR SRs s.r.o.

POHREBNÁ SLUŽBAPOHREBNÁ SLUŽBA

DOJČDOJČ
Prev.: è. 444, Dojè doèasne uzatvorená, objednávky
pohrebov, výkopových prác a i. vybavuje Ing. Hovan-
èíková, na Obec. úrade Dojè, na adrese è. 125, Dojè.
tel.: 0908 109 406, prev. doba: PO – ŠT: 900–1500 h,
PIA: 800–1200 h, poludòajšia prestávka: 1200–1300 h.

www.pohrebnesluzby-dojc.sk

PEKAR SRs s.r.o.
POHREBNÁ SLUŽBAPOHREBNÁ SLUŽBA

Komplexné pohrebné služby, maloobchod,
svieèky, kahance, vence, ikebany, vázy a i.

STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:
0907 928 212, 0915 732 830
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PEKARr PEKARr s.r.o., Skalicas.r.o., Skalica

v Dome smútku v Skaliciv Dome smútku v Skalici
sviečky, kahance, kvety, venčeky, ikebany...sviečky, kahance, kvety, venčeky, ikebany...

Stála služba priStála služba pri
prevoze zosnulýchprevoze zosnulých

tel.: tel.: 034 / 651 14 11034 / 651 14 11

www.pohrebnesluzby-skalica.skwww.pohrebnesluzby-skalica.sk

0907 928 212, 0915 732 8300907 928 212, 0915 732 830
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POHREBNÁ SLUŽBAPOHREBNÁ SLUŽBA
ZÁHORIE s. r. o.ZÁHORIE s. r. o.

STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:
0907 928 212, 0915 732 8300907 928 212, 0915 732 830
www.pohrebnictvo-holic.skwww.pohrebnictvo-holic.sk

prevádzka: BRATISLAVSKÁ 6, prevádzka: BRATISLAVSKÁ 6, HOLÍČHOLÍČ, tel.: 0918 688 066, tel.: 0918 688 066
(v priestoroch tržnice)(v priestoroch tržnice)

Komplexné pohrebné - cintorínske službyKomplexné pohrebné - cintorínske služby
maloobchod - sviečky, kahance, kvety, urny...maloobchod - sviečky, kahance, kvety, urny...

medzinárodná preprava zosnulýchmedzinárodná preprava zosnulých

63
-0

00
8

Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
AKCIA JANUÁR 2020

chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa

s podložkou 

1-hrob od 940 € • 2-hrob od 1140 €

0910 902 635•0905 323 022AK
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RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ
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Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2450 € • 1-hrob od 1750 €
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žalúzie · siete · rolety · roletky
 · okná · dvere · zasklenie
balkónov · zimné záhrady

ZAMERANIE · MONTÁŽ · OPRAVY

PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ

0903 526 876  |  0910 114 407

www.zaluzie-zahorie.sk · info@zaluzie-zahorie.sk
POBOČKA  ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ
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KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.
zber - výkup autovrakov

Prevádzky: Čáry, Gbely (objekt tehelne)
0903 373 854, 0903 404 138

• výkup kovového odpadu
   a farebných kovov
• výkup papiera
   (noviny, časopisy, letáky)

Odťahová služba zadarmo
Poskytujeme doklad o likvidácii

0908 979 377

INZERCIA
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Program kina Cinemax Skalica
Sobota 18.01.: Veľké želanie 13:20, Maskovaní 

špióni 13:00, Ľadové kráľovstvo 2 2D 13:10, Jumanji: 
Ďalší level 2D/SD 15:20, Šťastný nový rok 15:30, 17:40, 
Príliš osobná známosť 15:40, 18:00, 20:30, Dolittle 
2D/SD 17:50, Špindl 2 19:50, Pod vodou 20:10

Nedeľa 19.01.: PREDPREMIÉRA – Medvedíci 
Boonie: Cesta do praveku 13:20, Maskovaní špióni 
13:00, Ľadové kráľovstvo 2 2D 13:10, Jumanji: Ďalší 
level 2D/SD 15:20, Šťastný nový rok 15:30, 17:40, Prí-
liš osobná známosť 15:40, 18:00, 20:30, Dolittle 2D/
SD 17:50, Špindl 2 19:50, Pod vodou 20:10

Pondelok 20.01.: Jumanji: Ďalší level 2D/SD 
15:20, Šťastný nový rok 15:30, 17:40, Príliš osobná 
známosť 15:40, 18:00, 20:30, Dolittle 2D/SD 17:50, 
Špindl 2 19:50, Pod vodou 20:10

Utorok 21.01.: ARTMAX – Dokonalá lož 20:10, 
Jumanji: Ďalší level 2D/SD 15:20, Šťastný nový rok 
15:30, 17:40, Príliš osobná známosť 15:40, 18:00, 
20:30, Dolittle 2D/SD 17:50, Špindl 2 19:50

Streda 22.01.: Jumanji: Ďalší level 2D/SD 15:20, 
Šťastný nový rok 15:30, 17:40, Príliš osobná známosť 
15:40, 18:00, 20:30, Dolittle 2D/SD 17:50, Špindl 2 
19:50, Pod vodou 20:10                                                 » red
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AKCIA

PREDOKENNÉ
ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
A MARKÍZY

za
najlepšie

ceny
v regióne

Malacky • Senica • Skalica • Zohor • Partizánske • Topo¾èany

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom
www.top-okna.sk • oknozahorie@azet.sk

0918 500 492

• KVALITNÉ PLASTOVÉ OKNÁ
• INTERIÉROVÉ DVERE
• AKCIE NA NOVOSTAVBY
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA
• VONKAJŠIE ŽALÚZIE, MARKÍZY
• UVÁDZACIE CENY
• GARANCIA ÚSPOR, NÁKLADOV
    NA ENERGIE

Uvedené ceny sú vrátane zamerania, demontáže, montáže,
murárskych prác, parapetov, žalúzií, dopravy a DPH.

GARÁŽOVÉ
BRÁNY za
ve¾koobchodné
ceny!

GARANCIA
NAJNIŽŠEJ

CENY
V REGIÓNE

3x
BONUS

1500

16
00

900

24
00

16
00

2100

16
00

1200

AKCIA
300

EUR

OD

345
EUR

210
EUR

202
EUR

-61% OD OD

OD

• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN
    DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

RÝCHLO
KVALITNE

LACNO

• NOVÝ PROFIL 81 mm
• 7-KOMOROVÝ ZA CENU
    5-KOMOROVÉHO

AKCIA
iba na JANUÁR

1/3
OKNÁ ZA
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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
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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

Objednávateľ: strana Sloboda a Solidarita, Priemyselná 8, 821 09 Bratislava, IČO: 421 39333 
Dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36 252 417 

Autogramiáda 

kuchárskej knihy 

Sulíka & Ihnačáka

Poď na pivo 

a pokecajme 

o všetkom, 

čo ťa zaujíma

ak ju ešte 

nemáš, tak 

ju dostaneš

RICHARD SULÍK
v Senici

21. 1. 2020

FaxCopy, 

Nám. oslobodenia  7/24,

od 15.00 do 17.00 hod. 

Krušovická hospoda

Štefánikova 700/11, 

o 18.00 hod.  

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

Boj o riaditeľské miesto sa spustil v 
ZŠ s MŠ, Hurbanova, v Martine. Už 
po niekoľký raz sme svedkami zly-
hania legislatívy, ktorá umožňuje 
nechutné politické tlaky pri voľbe 
riaditeľa APOLITICKEJ inštitúcie. 

A tieto tlaky spôsobujú ustrácha-
nosť učiteľov, nesuverenitu riaditeľov, 
teda u ľudí, ktorí majú pripravovať do 
života generácie, čo majú zmeniť tento 
marazmus. To sa potom prejavuje aj 
tým, že sa nevieme (bojíme) ako učite-
lia spojiť a bojovať o svoje práva. 

Rada školy je orgán s vyše 10 člen-
mi. O kandidátoch školy nevie nikto z 
ostatnej komunity, nemajú šancu sa 
pýtať, kandidáti sa neprezentujú ve-
rejne, hoci budú riadiť inštitúciu, kto-
rá združuje stovky ľudí. Vie o nich iba 
rada školy, ktorá sa pokojne vo svojom 
kruhu môže účelovo rozhodnúť, ak 
bude chcieť svojho kandidáta. Môže 
vyvíjať rozličné tlaky, aby vyhral vy-
volený. Máme tu krásnu možnosť, ako 
dostať vyvoleného do školy. A všetko 
sa to deje skryte, komunita školy sa in-
formácie dozvie neskoro. Keby sa aj vy-
jadrila vyše polovica školy za nejakého 
kandidáta (demokracia = vláda ľudu), 
nemá šancu prebiť radu školy, ktorá sa 
už rozhodla pre vyvoleného. 

Takéto znetvorenie demokracie sa 
stalo v uvedenej škole, kde okrem iného 
má rada školy stanovy, v ktorých peda-
gogickí zamestnanci v rade školy majú 

hlasovať podľa vôle zamestnancov. Pe-
dagogický zbor sa väčšinou vyjadril za 
inú kandidátku. No dvaja pedagogickí 
zamestnanci v rade školy sa nechali 
demokraticky zmanipulovať a hlaso-
vali proti  väčšine svojich kolegov. No 
ak sa proti tomu vzoprie obrovská časť 
komunity školy, nemám dôvod spo-
chybňovať ich námietky, keďže rodičia 
a učitelia najlepšie poznajú prostredie 
školy. A stoja si za tým a bojujú. Aj za 
cenu straty povolania pedagóga, keď-
že v regióne je núdza o miesto učiteľa. 
Nemožno vravieť o tom, že protestujúci 
spochybňujú demokratické postupy. 
Ak by sme spochybňovali demokratic-
kosť ich protestu, nemohli by sme viac 
už protestovať proti nízkym platom. 
Veď aj ich malá výška bola schválená 
demokraticky demokratickou vládou. 

Martinskú Hurbanku považujem 
za prototyp správania sa učiteľov a 
rodičov. Vzorovo sa spojili a bojujú za 
spravodlivosť a za školu. A DRŽIA SPO-
LU napriek negatívnym komentárom, 
zásahom poslancov, vyhrážaniu sa 
trestnými oznámeniami či nepríjem-
ným spôsobom komunikácie novej ria-
diteľky. Martinská škola nám ukazuje 
nevídanú odvahu a suverenitu, ktorá 
keby bola vlastná aspoň polovici slo-
venských učiteľov, už dávno by sme 
nesnívali o platoch a neriešili by sme 
takéto nechutnosti.

Hurbanka v Martine povstala

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

Citáty 
týždňa

» „Stres podrobuje cha-
rakter skúške. Skutočne 
hodnotnými sú tí, ktorých 
ani v ťažkých dobách neo-
pustí ich čestnosť, rozvaha 
a citlivosť.“ 
Morgan Scott Peck, americ-
ký psychiater 1936 – 2005.

» „Skromnosť pri priemer-
ných schopnostiach je iba 
čestnosťou. Pri veľkých 
talentoch je pokrytectvo.“ 
Arthur Schopenhauer, ne-
mecký filozof 1788 – 1860.

» „Ak nás k tomu, aby sme 
boli poriadnymi mužmi, 
nevedie sama čestnosť, 
ale len úžitok a zisk, sme 
prefíkaní, ale nie statoční.“ 
Marcus Tullius Cicero, rím-
sky filozof a štátnik -106 - 
-43 pred n. l..

» „Počestnosť, alebo ak 
chcete čestnosť, je mravná 
sila rešpektovať stanovené 
pravidlá ľudského spolu-
žitia, a to aj vtedy, keď ma 
tieto pravidlá privádzajú 
do nevýhodnej situácie.“ 
Jan Werich český herec, 
dramatik a spisovateľ 1905 
– 1980.

» „Ďalej skúmajú alebo sa 
radia, či zamýšľané jedna-
nie povedie či nepovedie k 
spríjemneniu života, k zís-
kaniu majetku, bohatstva 
a moci, aby mohli pozdvih-
núť sami seba a blízkych; 
pri všetkom tomto uva-
žovaní ide o prospech. A 
konečne vznikajú pochyb-
nosti, že niekedy konanie, 
ktoré sa zdá prospešné, 
akoby bolo v rozpore s 
čestnosťou.“ 
Marcus Tullius Cicero, rím-
sky filozof a štátnik -106 - 
-43 pred n. l..

» „Priateľstvo predpokla-
dá čestnosť. Lotri sa môžu 
spojiť, ale nie spriateliť.“ 
Otto František Babler, čes-
ký knihovník a prekladateľ 
1901 – 1984.

» „Je odrádzajúce rozmýš-
ľať nad tým, koľkých ľudí 
prekvapí čestnosť a koľ-
kých klamstvo.“ 
Noel Coward, anglický dra-
matik, skladateľ, režisér, 
herec a spevák 1899 – 1973.

     » redakcia
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STUPAVA

LAKŠÁRSKA
NOVÁ VES

STAVEBNINY

prijmeme na TPP
ADMINISTRATÍVNE PRACOVNÍČKY

do Stupavy a Lakšárskej Novej Vsi
administr. práce, predaj, komunikácia so zákazníkmi

mzda: 900,- eur brutto + výkonnostné odmeny

SKLADNÍKA
do Stupavy

mzda: 850,- eur brutto + výkonnostné odmeny

MAJSTRA VÝROBY
do Lakšárskej Novej Vsi

mzda: 1200,- eur brutto + výkonnostné odmeny

pre záujem a informácie nás kontaktujte na:
hurbanicova@krajn.sk, 0905 606 598
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LEKTORA  ANIMÁTORA do TPP/ živnosť
Radi privítame v našom kolektíve flexibilného človeka,
ktorý vie komunikovať s deťmi a dospelými. Dôležitá je pre
nás dochvíľnosť, samostatnosť a radosť z práce s deťmi. 
Výhodou: VP sk. B, pedagogické, umelecké alebo športové
vzdelanie. Možnosť ubytovania v mieste výkonu práce. 
Životopis posielajte na e-mail: 1animateam@gmail.com
                                       Bližšie info: 0908 288 288

h ľ a d á :
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PRIJMEME

predavačku
do predajne v Kútoch

čašníčku
do hostinca v Kútoch,

Kuklove, Čároch
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Požiadavky: 
- zodpovedný prístup k práci
- ochota a chuť pracovať
- práca vhodná aj pre ženy
Ponúkame:
- základná hrubá mesačná mzda 700 EUR
  + výkonnostné prémie
- po zapracovaní trvalý pracovný pomer
- možnosť profesného rastu
- nákup tovaru spoločnosti DEMA Senica a.s.
   za zvýhodnené ceny
- príjemný kolektív

PRACOVNÍKOV MONTÁŽE
V BICYKLOVEJ VÝROBE

(JEDNOZMENNÁ PREVÁDZKA)

PRACOVNÍKOV
V KOLESOVEJ VÝROBE

(DVOJZMENNÁ PREVÁDZKA)

V prípade záujmu sa môžete informovať priamo
v sídle spoločnosti DEMA Senica a.s., Dlhá 248/43,

905 01 Senica v prevádzke výroba bicyklov. 
tel. 034/6945202, mobil: 0915/780887 do 15:00 h

e-mail: mokosak@dema.sk

Firma Bike Mate s.r.o.
prijme do pracovného pomeru

PRÁCA V SENICI

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

Výročia a udalosti

Folkloristi z Liptova sa tiež zapojili 
do celoštátneho projektu Folklór – 
duša Slovenska.

Folklór je našim národným bohat-
stvom a kultúrnou dušou Slovenska. 
Všade po celom Slovensku sa možno 
stretnúť s množstvom ľudí, ktorí sa 
tejto autentickej forme umenia venujú 
s nadšením a zo srdca, vo väčšine prí-
padov bez nároku na akýkoľvek hono-
rár alebo iné ohodnotenie. Je preto na 
mieste, aby štát podporil takto zapále-
né srdcia pre naše ľudové zvyky a tra-
dície. Zveľaďuje sa tak náš národný 
kultúrny potenciál, ktorý jedného dňa 
odovzdáme našim nastupujúcim gene-
ráciám. Inými slovami, ide o dôsledné 
udržiavanie a zveľaďovanie slovenské-
ho nehmotného kultúrneho dedičstva. 

Liptov je jeden z  regiónov Sloven-
ska, kde sa prelína nádherná príroda 
so svojráznou ľudovou architektúrou 
a  folklórom. Ten je stále živý a  repre-
zentujú ho najmä tanečné súbory, kto-
ré vystupujú po Slovensku na rôznych 
festivaloch. Jedno z najznámejších kul-
túrnych telies je Folklórny súbor Váh, 
ktorý vznikol v roku 1979. Od roku 2006 

súbor spolupracuje so Súkromnou zá-
kladnou umeleckou školou v Liptov-
skom Hrádku. Od roku 2010 škola po-
skytuje súboru aj strechu nad hlavou. 
Členskú základňu tvoria prevažne štu-
denti stredných a vysokých škôl, najmä 
z blízkeho okolia Liptovského Mikulá-
ša a regiónu. Študenti stredných a vy-
sokých škôl na vystúpeniach predvá-
dzajú divákom autentické folklórne 
scény v pôvodnom ľudovom odeve, čím 
zachytávajú historické kultúrne posol-
stvo svojich predkov. Dotácia z projek-
tu Folklór – duša Slovenska vo výške 
30 175 eur bola vhodnou investíciou do 
mladých generácií, ktoré jedného dňa 
svoje skúsenosti v  oblasti kultúrneho 
dedičstva odovzdajú mladším generá-
ciám. Podporený bol aj Folklórny sú-
bor LIPTOV, ktorý získal na Liptácky 
rok 15 000 eur. Detský folklórny súbor 
Ďumbier bol podporený sumou 7  000 
eur na Zimný večer pri Sinačke. Vese-
lé Kokavské divadlo získalo na projekt 
Ľudové tradície obce Liptovská Kokava 
2500 eur. Na kultúrne aktivity sa pod-
porila aj Základná škola Jozefa Hanulu 
v Liptovských Sliačoch, obec Východ-
ná, či obec Liptovská Lužná.

Folklór na Liptove

» Zdroj: MK SR

Vtipy 
týždňa

» Aký je rozdiel medzi trak-
torom a mrazom?
Keď ti prejde po chrbte 
mráz, iba sa strasieš a ideš 
ďalej.

» Sekretárka prichádza 
ráno do práce a vidí ako z 
kancelárie vynášajú gauč. 
Pomysli si:
- No toto, hádam ma len 
neprepustili.

» Lenin mel pravdu, socia-
lizmus sa ukázal ako éra 
elektriny:
Do práce sa chodí s od-
porom, na plat sa čaká s 
napätím a vedenia se do-
tknúť nemôžeš.

» Policajt vidi na kraji cesty 
nesprávne odstavené 
auto, tak príde k nemu, 
obzerá sa, nikoho nevidí, 
napokon zvolá:
-Je tu vodič tohto auta?
Odniekiaľ sa ozve:
-No, hej.
-A máte papiere?
-Nuž, sú tu nejaké lopúchy.

» Na rozvodovom súde
Sudca: 
- A kedy sa začali medzi 
vami prvé nezhody?
Manžel: 
- No, keď som trval na tom, 
že aj ja chcem byť na sva-
dobnej fotke.

» Zúfalý hlas v telefóne:
- Haló, tam je linka dôvery? 
Ja sa idem zabitť. Môj život 
je jeden veľký omyl. Zmýlil 
som sa vo výbere povola-
nia, vo výbere manželky, 
zmýlil som sa...
- Prepáčte, zmýlili ste sa aj 
v telefónnom čísle. Toto je 
bitúnok.

» V pive je málo vitamínov, 
preto ho musíme piť veľa!
     » redakcia
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Požiadavky: 
- znalosti skladového hospodárstva 
- počítačové znalosti s Microsoft Word a Excel
- skúsenosti s riadením kolektívu
- vodičský preukaz B, VZV
- zodpovedný prístup k práci
- ochota a chuť pracovať
Ponúkame:
- základná hrubá mesačná mzda 800 EUR
  + pohyblivá zložka mzdy
- po zapracovaní trvalý pracovný pomer
- možnosť profesného rastu
- nákup tovaru spoločnosti DEMA Senica a.s.
   za zvýhodnené ceny
- príjemný kolektív

PRACOVNÍKA
VNÚTROPODNIKOVEJ

LOGISTIKY
V BICYKLOVEJ VÝROBE

V prípade záujmu sa môžete informovať priamo
v sídle spoločnosti DEMA Senica a.s., Dlhá 248/43,

905 01 Senica v prevádzke výroba bicyklov. 
tel. 034/6945202, mobil: 0915/780887 do 15:00 h

e-mail: mokosak@dema.sk

Firma Bike Mate s.r.o.
prijme do pracovného pomeru

PRÁCA V SENICI
na jednozmennú prevádzku
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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 

20. januára 1927 
sa narodil Štefan Nosáľ, slovenský chore-
ograf a režisér († 2017).

Výročia a udalosti 24. január 
 je Sviatok svätého Františka Saleského, 
patróna spisovateľov, novinárov a tlače.  

Výročia a udalosti
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Spoločnosť Fortaco s.r.o. v Holíči
prijme do svojho tímu pracovníkov na pozície

Prečo práve Fortaco?
• Motivačné finančné ohodnotenie: zvárač:
  od 4,50 €/h, montážny pracovník: od  3,75 €/h,
  pracovník v sklade: od 3,75 €/h, obsluha
  ohraňovacieho lisu: od 4,18 €/h (podľa skúseností,
  zapracovania) + 20% variabilná zložka mzdy 
• Sociálny program
• Pravidelné zvyšovanie mzdy
• Príspevky na DDS
• Náborový príspevok
• Maximálne 2-zmenná prevádzka
• Príplatky nad rámec zákona
• Stravovanie vo vlastnej jedálni za 0,50 €
• Nástup možný ihneď

Viac informácií: tel. č. 0917 862 281,
e-mail: nikola.sedlackova@fortacogroup.com
alebo osobne na adrese: Staničná 788/11, Holíč

ZVÁRAČ
MONTÁŽNY PRACOVNÍK

OBSLUHA OHRAŇOVACIEHO LISU
SKLADNÍK

Neváhaja pridaj sak nám!
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Stavebné bytové družstvo Skalica(SBD Skalica)
hľadá na 4 hodinový pracovný úväzok

administratívnu pracovníčku.
Najlepšie dôchodkyňu, respektívne ženu

na materskej dovolenke.
Bližšie informácie na tel.č. 0911 942 660 
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Nepretržitá prevádzka, vítané požiadavky:
absolvovanie opatrovateľského kurzu a skúsenosti

s opatrovaním. Možnosť doplniť si vzdelanie.
Bru�o mesačne 710 - 800 € + príplatky, benefi�,

zohľadnenie praxe a dobrý kolektív.

Zariadenie pre seniorov Skalica
a JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov

hľadá do svojho tímu:

Kontaktujte nás: osobne,
telefonicky 034/664 57 41 – Mgr. Katarína Jurovatá

alebo e-mailom na: jurovata@zpssi.sk

Opatrovateľ/ka

24. január 
 je Sviatok svätého Františka Saleského, 
patróna spisovateľov, novinárov a tlače.  

Výročia a udalosti
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Spoločnosť Fortaco s.r.o. v Holíči
prijme do svojho tímu pracovníkov na pozície

Prečo práve Fortaco?
• Motivačné finančné ohodnotenie: zvárač:
  od 4,50 €/h, montážny pracovník: od  3,75 €/h,
  pracovník v sklade: od 3,75 €/h, obsluha
  ohraňovacieho lisu: od 4,18 €/h (podľa skúseností,
  zapracovania) + 20% variabilná zložka mzdy 
• Sociálny program
• Pravidelné zvyšovanie mzdy
• Príspevky na DDS
• Náborový príspevok
• Maximálne 2-zmenná prevádzka
• Príplatky nad rámec zákona
• Stravovanie vo vlastnej jedálni za 0,50 €
• Nástup možný ihneď

Viac informácií: tel. č. 0917 862 281,
e-mail: nikola.sedlackova@fortacogroup.com
alebo osobne na adrese: Staničná 788/11, Holíč

ZVÁRAČ
MONTÁŽNY PRACOVNÍK

OBSLUHA OHRAŇOVACIEHO LISU
SKLADNÍK

Neváhaja pridaj sak nám!
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CENTRÁLNY SKLAD MÖBELIX
v Lozorne pri Bratislave prijme do HPP

Miesto výkonu: priemyselný park Lozorno
Termín nástupu: ihneď

Podmienky: nástupný plat 760 € bru�o + 100 €
osobná prémia + výkonostné prémie •

zvyšovanie platov po 3 a 6 mesiacoch • príspevok
na dopravu • poskytovanie ubytovania • 

preplácanie nadčasov • jednozmenná prevádzka
pondelok až piatok • zamestnanecké zľavy

v sieti Möbelix • stravné lístky
Vaše životopisy zasielajte na email:
verwaltung.lozorno@moebelix.sk

Volajte na tel. číslo +421 257 353 611

SKLADNÍKOV - VODIČOV  VZV
(aj manuálna práca)

41
-0

00
5

Požiadavky: 
- znalosti technického charakteru z oblasti
  bicyklovej výroby
- zodpovedný prístup k práci
- ochota a chuť pracovať
Ponúkame:
- základná hrubá mesačná mzda 800 EUR
  + pohyblivá zložka mzdy
- po zapracovaní trvalý pracovný pomer
- možnosť profesného rastu
- nákup tovaru spoločnosti DEMA Senica a.s.
   za zvýhodnené ceny
- príjemný kolektív

PRACOVNÍKA VÝSTUPNEJ
KONTROLY BICYKLOV

V prípade záujmu sa môžete informovať priamo
v sídle spoločnosti DEMA Senica a.s., Dlhá 248/43,

905 01 Senica v prevádzke výroba bicyklov. 
tel. 034/6945202, mobil: 0915/780887 do 15:00 h

e-mail: mokosak@dema.sk

Firma Bike Mate s.r.o.
prijme do pracovného pomeru

PRÁCA V SENICI
na jednozmennú prevádzku
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Kontakt: personalne@aproxima.sk
tel. č. 0917 167 682, www.aproxima.sk

APROXIMA s.r.o., Nádražná 2534, 909 01 Skalica

do závodnej reštaurácii v Skalici
PRIJMEME

• MÄSIARA
       Mesačná mzda: 740 – 828 € / brutto

• POMOCNÚ SILU
       Mesačná mzda: 585 € / brutto

+ príplatky nad rámec stanovený ZP,
dochádzkový bonus a cestovné.
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• obsluha polygra�ckého stroja

GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica
prijme do pracovného pomeru zamestnancov na pozície:

Mzda od 650 € do 1200 €  (z toho základná zložka mzdy 580 €)

Ponúkame: prácu na hlavný pracovný pomer (2, 3-4 zmenná prevádzka) • 
príplatky aj nad rámec zákona (príplatok za 2-zmennú, 3-zmennú a 4-zmennú
prevádzku, príplatky za nadčas v sobotu a nedeľu) • 13., 14.  plat  • sociálny
program • stravovanie v závodnej jedálni, zamestnanec platí 1,20 € za obed
• príspevok za dochádzku • príspevok na DDS • odmeny za zlepšovateľské
hnutie • odmeny pri pracovných jubileách a odchode do dôchodku •
náborový príspevok

personalne@grafobal.sk              034 6967330, 0914 222 739       

GRAFOBAL, a.s., personálne oddelenie, Mazúrova 2, 909 01 Skalica

0905 915 033
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INTERIÉRY ÁUT Z PRÍRODNEJ A SYNTETICKEJ KOŽE

Aktuálne otvorené pracovné pozície

OPERÁTOR VÝROBY

Eissmann Automotive Slovensko s.r.o. | Lesná 880/1 | 908 51 Holíč |
Kontaktné osoby:

Ing. Eva Beneková, tel.: +421 907 962 902, Ing. Veronika Nemcova, tel: +421 907 880 799
praca@eissmann.com alebo Profesia.sk

• Stabilné zamestnanie (nie cez agentúru)
• Nástupná brutto mzda 735 € +
  dochádzkový bonus 50 €
• Mesačné prémie (produktivita 40 €,
  kvalita 75 €)
• Nárast mzdy po zapracovaní sa vo funkcii
• Odmena za odporučenie nového kolegu
  500 €
• Vernostné finančné odmeny
• Príspevok 1% na doplnkové
  dôchodkové sporenie po skončení
  skúšobnej doby
• Stravovanie - 0,45 € / jedlo
• Firemný fyzioterapeut (od 1. 9. 2019)

• Príplatky nad rámec Zákonníka
  práce (poobedná zmena 0,17 € / h)
• Možnosť pracovných ciest do
   zahraničia
• Prehodnotenie miezd každý rok
• Možnosť kariérneho rastu
• Lístky na kultúrne podujatia
• Odmeny za zlepšovateľstvo
• Letný a zimný peňažný bonus

po zapracovaní 985 €
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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
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TESSÁÁÁRRRRRROOOOOOOVVVVVV
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NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS

skalicko@regionpress.sk
0905 915 033, 0908 979 377
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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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