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Týždenne do 29 620 domácností

STUDNE

MICHALOVCE

www.slovaktual.sk

0918 520 651, 0911 141 518 michalovce@slovaktual.sk

JANUÁROVÝ VÝPREDAJ
POSTELE Z MASÍVU
už od 159,- €

85_0041

87-0019

0907 148 965
0905 195 458

0911 940 509 trebisov@slovaktual.sk

MATRACE
VANKÚŠE
PAPLÓNY
OBLIEČKY

46)Ï8%.8)7-

OPRAVY A SERVIS

>%(2

plastových a hliníkových
okien a dverí
žalúzií, sietí proti hmyzu
montáž a murárske práce

0905 308 280

786%29
031190175

za NAJLEPŠIU CENU !!!

87-0009

Najčítanejšie regionálne noviny

33-0018

MICHALOVSKO
TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO
PREBÍJANIE
a PREČISTENIE
ODPADOVÝCH POTRUBÍ

Najväčší výber
POSTELÍ a MATRACOV v regióne.

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

NONSTOP

62-0004

0908 580 291

PREPICHY
POD CESTY

87-0022

tel.: 0915 880 808

62-0008

POSTELE BODNAR
Sninská 9, 066 01 Humenné
www.postele-bodnar.sk

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

87-0008

Nakupujte priamo od výrobcu.

MI20-06 strana-

1

riadková inzercia / politická inzercia, služby

2
MICHALOVSKO
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Sobrance

 

Michalovce

33-0001

Štefánikova 44
MICHALOVCE
michalovsko@regionpress.sk

Objednávateľ: ZA ĽUDÍ, Jašíkova 4849/2, 82103 Bratislava, IČO: 52581675, Vydavateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Redakcia:

Trebišov

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
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

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

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

27-0026

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

85_0084

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

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

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

všetky dvere
SKLADOM
v ponuke aj
hladké dvere
a odtieň Wenge

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40

AKCIA 270€

s montážou 419€

kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

t Prešov, Podnikateľské centrum PYRAMÍDA t Košice, Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda
Keratsinske nám. 1, prízemie, č. dverí 105/A
obchodný dom KLAS (bývalá MILA) 1. poschodie
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66-0006-1

BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

POLITICKÁ INZERCIA, služby

michalovsko

3
Zdravý rozum
je najlepší recept

VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA
Moderné brány
Zábradlia

87-0018

- Vedenie jednoduchého
a podvojného úètovníctva
- Personalistika a mzdy
- Daòové priznania
- Zakladanie s.r.o.

62-0013

Iné zámočnícke práce
0915 939 142

cizmar@kovacstvocizmar.sk
www.kovacstvocizmar.sk
PRIJMEM ZAMESTNANCA - zváranie s CO�

ÚÈTOVNÍCTVO

ARIAN, Masarykova 60, Michalovce
0905 794 715, ariansro@gmail.com

Milé dámy, ctení páni,

Mreže
87-0001

Ing. Peter PURDEŠ
Prof. Hlaváča 40, Michalovce
0904 157 135 purdes@slovanet.sk

ŽE NEMYSLÍME NA DÔCHODCOV?
TAK POZORNE ČÍTAJTE

Kované brány

Vox populi
„Voliť musíme,
už len preto, aby sme sami sebe dokázali,
že sme zrelí na žitie v demokratickej spoločnosti. Iba demokracia umožní prijať
porážku, podporiť dobro a nahlas odsúdiť
zlo. A to je u nás zatiaľ mnohým neznáme.“
Zuzana Rajtárová, Dublin, Írsko

Nechajte si zhotoviť strechu od profesionálov!

Plechová strešná krytina

Richard Sulík
predseda SaS

6 �/m�

od slovenského výrobcu
s DPH
a ďalšie klasické
krytiny za NAJLEPŠIE CENY

Alternatíva existuje

Opravíme Slovensko

Tesárske, klampiarske a pokrývačské práce.
Dodávateľ strešných krytín a stavebného reziva.

62-0003

Poradenstvo, zameranie a cenová ponuka zdarma.
ONUFER.STRECHY, Humenné, tel.: 0905 866 578
e-mail: onufer.strechy@gmail.com

KAMENÁRSTVO
TREBIŠOV
Z umelého a prírodného kameòa

- POMNÍKY
- HROBKY
- HROBY
Cena už
OD 990 EUR

Zavolajte, prídeme k Vám

0915 863 594
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Zásadný problém Slovenska sú skorumpovaní
ľudia na rozhodujúcich postoch. V spolupráci s
rovnako nefunkčných systémom spravodlivosti
sa vytvára smrtiaci kokteil pre rozvoj a prosperitu našej krajiny. Ako príklad použijem daň z
pridanej hodnoty (DPH). Je to základná daň,
ktorou štát zdaňuje spotrebu, pričom ročne sa
vyberie 6 miliárd eur. DPH všetci platíme z tovarov a služieb, ktoré si kúpime. Takmer štvrtina
(23%) sumy dane, ktorá by mala byť vybratá sa
„niekde“ stratí. Inými slovami, malo by sa vybrať
7,8 miliardy eur, „stratí“ sa 1,8 miliardy eur ročne. Áno, sú to rôzni kočnerovci, bašternákovci,
vadalovci, podvodníci s vratkami, ktorí boli a
stále sú na Slovensku chránení. Ako je to však
v iných krajinách? Zákony sú porovnateľné, ale
všetky tieto krajiny dokážu DPH vyberať oveľa
efektívnejšie. Ak by sme na Slovensku dokázali vyberať DPH rovnako efektívne, výber by bol
vyšší o miliardu eur ročne! Sú to peniaze, ktoré
chýbajú v našom zdravotníctve či školstve. SaS
prináša konkrétne riešenia - budeme tvrdo bojovať proti únikom
na DPH. Zabezpečíme voľné ruky
všetkým zložkám, silný mandát
a zodpovednosť prezidenta finančnej správy. Chceme, aby sa tu
oplatilo pracovať, podnikať a žiť.

Marián Viskupič
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87-0020

LET
KOMPCE
PRÁ

je o mne známe, že cestujem po Slovensku nielen
pred voľbami, ale počas celého roka. Mám mnoho
priateľov na východe a často navštevujem voličov v
mestách aj dedinkách. Posledné týždne sa však stále
častejšie stretávam s otázkami, či je pravda, že budeme
siahať na dôchodky, keď bude SaS súčasťou vlády.
Žiadne dôchodky nebudeme rušiť, zdaňovať ani
znižovať. To sú úbohé reči našich konkurentov, ktoré
týmto kompletne vyvraciam a sľubujem, že dôchodkov
sa nijako negatívne nedotkneme. Samozrejme, ponecháme aj vianočné dôchodky. Riešenia, ktoré navrhujeme, nepripravia nikoho zo súčasných dôchodcov ani
o jeden cent.
Práve naopak – plánujeme zaviesť tzv. Seniorcard,
zľavovú kartu pre dôchodcov, ktorá vám príde priamo
domov, ak ste dovŕšili dôchodcovský vek.
Vďaka tejto karte budete mať zľavy, ktoré vám prináležia ako človeku, ktorý celý život pracoval a tvoril
hodnoty. Nebudete musieť nič žiadať, vybavovať ani
platiť, a budete mať zľavy na cestovanie vlakom aj autobusom (napríklad lístok za 1 euro), MHD, ubytovanie,
bývanie, kultúru (kiná, divadlá, galérie...), knižnice,
účty za energie, domáce spotrebiče, stravu v jedálňach,
liečebné pobyty či diaľničné známky. Mnohé firmy sa
určite pridajú, pretože to bude pre nich
skvelá reklama.
Milí seniori, 29. februára sú voľby. Dôverujeme vám, že vo voľbách
sa rozhodnete správne a nedáte sa
oklamať.

poslanec NRSR za SaS
a podpredseda finančného
výboru, kandidát č.13

03-0171 Objednávateľ: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., Priemyselná 8, 82109 Bratislava, IČO42139333 Vydávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Jednoduché a podvojné
účtovníctvo
Mzdy a personalistika
Daňové priznania
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redakčné slovo / politická inzercia, domácnosť

Argument päsťou

ŝĞűŽŵW^ͬ^WK>hũĞǌŵĞŶĂƉŽŵĞƌŽǀ
ŶĂ^ůŽǀĞŶƐŬƵ͘dŽĚŽŬĄǎĞŵĞŝďĂƐƉŽůƵƉƌĄĐŽƵĂƌĞƓƉĞŬƚŽŵŬƐƉŽũĞŶĐŽŵ͕ŬƚŽƌş
ĚŽƐƚĂŶƷǀŽǀŽűďĄĐŚŵĂŶĚĄƚĂƉƀũĚƵĚŽ
toho s nami.
 'ĂƌĂŶƚƵũĞŵĞǀĄŵ͕ǎĞŬĞěĚĄƚĞŚůĂƐ
W^ͬ^WK>h͕ďƵĚĞƚŽŚůĂƐƉƌĞƐƚĂďŝůŶƷƐƉŽůƵƉƌĄĐƵĂŽĚǀĄǎŶĞƌŝĞƓĞŶŝĂƉƌŽƟŬŽƌƵƉĐŝŝ͕
ŽůŝŐĂƌĐŚŽŵĂŬŽēŶĞƌŽǀĞũŵĂĮŝ͘

    
     

Prejavom rozumnosti a sociálnej
vyspelosti a kompatibility (zlúčiteľnosti) je schopnosť diskutovať
s inými ľuďmi. Diskutovať, nie ich
mlátiť.
Silu používa chudák. Ten, kto sa
bojí – často aj sám seba. Manželky, susedov, kolegov, šéfa, ktorý sa večne niečoho bojí. A hlavne toho, čo nepozná.
Neznalosť si bráni päsťami, urážkami,
nenávisťou, nuž a päsťami. Argument
päsťou je ale totálna porážka seba samého.
Sebavedomí vždy argumentovali
slovami poznania. Príkladmi a vedomosťami. S nami ľuďmi je to často presne tak, ako so psami. Pes, ktorý nevie,
čo je láska, pozná iba kopance, nemá
naplnené základné potreby, sa pri
akomkoľvek kontakte s iným tvorom
vymedzuje zubami. Hlavu nepoužíva.
V tej hlave totiž má iba zlo.

Zvieratá v prírode si svoje teritóriá
vyznačujú značkami – najčastejšie z
telesných výlučkov. V spoločenstve
ľudí si takýmto spôsobom vyznačujú
„vlastné územia“ pre šírenie a obhajobu vlastných dogiem iba...
Máme už iba pár týždňov do
volieb. Určite ich prežijeme tak, ako
všetky predchádzajúce, s menším či
väčším sklamaním, možno niekto s radosťou a nadšením. Ak sa dovtedy navzájom neumlátime. Ale tými údermi
nezmeníme volebný výsledok o žiadne
percento. Ak začíname ako argument
či vysvetlenie používať päste, možno
iba zvýšime volebnú účasť. To nanajvýš. Možno práve to bude pre väčšinu
v spoločnosti dobré. Ale cena je za to
privysoká. Prihanebná. Prinehodná
človeka. A ešte jedno „pri...“ mi schádza na um – primitívna.

Pästná
„demokracia“ na Slovensku miesto
Argumentovať päsťami s ľudskou nemá! Teda, dúfam, že
hrdosťou a s ľudskými postojmi, pre- nemá.
svedčením či vierovyznaním nemá
absolútne nič spoločného. Ani s ľudS pozdravom,
skosťou samou. Je to pudový obranný milí čitatelia,
reflex, nehodný homo sapiens.
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Výročia a udalosti
na tajnom zasadaní XX. zjazdu Komunistickej strany Sovietskeho
zväzu priznal Nikita Sergejevič Chruščov Stalinove zločiny.

14. februára 1956

33-00019

Miroslav Beblavý

DĄŵĞŶĂũůĞƉƓşƉƌŽŐƌĂŵƉƌŽƟŽůŝŐĂƌĐŚŽŵĂŵĂĮŝ͘DĄŵĞŶĂũēŝƐƚĞũƓŝĞĂŶĂũƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚŶĞũƓŝĞĮŶĂŶĐŽǀĂŶŝĞ͘^ŵĞ
ũĂƐŶĄĂŶƚŝŬŽƌƵƉēŶĄƐŝůĂ͕ŶĂŬƚŽƌƷƐĂ
ŵƀǎƵűƵĚŝĂƐƉŽűĂŚŶƷƛ͕ǎĞŶĞƉŽǀĂůşǀůĄĚƵ͘
 sŽůŝēŝǀŶĄƐŵĂũƷŝƐƚŽƚƵ͕ǎĞďƵĚĞŵĞ
ĚƀƐůĞĚŶĞƉƌĞƐĂĚǌŽǀĂƛŶĄƓŽĚǀĄǎŶǇ
ƉƌŽŐƌĂŵƉƌŽƟŬŽƌƵƉĐŝŝĂŽůŝŐĂƌĐŚŽŵ͘
ƵĚĞŵĞƌŽŬŽǀĂƛƐŽƐƚĂƚŶǉŵŝƐƚƌĂŶĂŵŝ͕
ĂďǇƐŵĞēŽŶĂũǀŝĂĐǌŶĂƓŝĐŚƌŝĞƓĞŶşƉƌĞƐĂĚŝůŝ͘ůĞŵƀǎĞƚĞƐĂƐƉŽűĂŚŶƷƛĂũŶĂƚŽ͕
ǎĞŶŝŬĚǇŶĞďƵĚĞŵĞŽƐƚĂƚŶǉĐŚǀǇĚŝĞƌĂƛ͘
ŶŝŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀǉŵŝĂŶŬĞƚĂŵŝ͕ĂŶŝƉƌĞĚēĂƐŶǉŵŝǀŽűďĂŵŝ͘

 $"!(2.,"50)4#(+%!"')%* #&&"*). 3 /!.,"5+*)1,-!"(,+%2 *(.3   

Nezahoďme šancu na zmenu
Na náš volebný program sme hrdí.
EŝĞŬŽűŬŽŵĞƐŝĂĐŽǀŶĂŸŽŵƉƌĂĐŽǀĂůŝ
ƐƚŽǀŬǇ ŽĚďŽƌŶşŬŽǀ Ă ŽĚďŽƌŶşēŽŬ͘
Urobíme všetko pre to, aby sme získali
ǀŽǀŽűďĄĐŚƐŝůŶǉŵĂŶĚĄƚĂŵŽŚůŝǌŶĞŚŽ
ƉƌĞƐĂĚŝƛēŽŶĂũǀŝĂĐ͘ůĞŶŝŬĚǇŶĞďƵĚĞŵĞ
ǀǇĚŝĞƌĂƛŶĂƓŝĐŚƉŽůŝƟĐŬǉĐŚƉĂƌƚŶĞƌŽǀ͕
ƐƚĂǀĂƛƐĂŶĂŚůĂǀƵĂǀǇŚƌĄǎĂƛƐĂƌŽǌƉĂdom vlády.
 ŽǀŽůŝĞďǌŽƐƚĄǀĂũƷƚƌŝƚǉǎĚŶĞĂƐĂŵŝ
ǀƵůŝĐŝĂĐŚƉŽĐĞůŽŵ^ůŽǀĞŶƐŬƵƉŽēƷǀĂŵĞ͕ĂŬŽƐĂűƵĚŝĂďŽũĂ͘EĂƓŝŵŶĞƉƌŝĂƚĞűŽŵũĞďĞǌŶĄĚĞũĂŶĞĚƀǀĞƌĂ͕ēŝƐĂ
ƚŽƉŽĚĂƌş͘ŝƐĂǀŝĞŵĞĚĂƛƐŽƐƚĂƚŶǉŵŝ
ĚŽŬŽƉǇ͕ēŝƚŽǀǇĚƌǎş͕ēŝƐĂŶĞƌŽǌŚĄĚĂŵĞ
ǌĂĚǀĂƚǉǎĚŶĞ͘
 ZŽǌƵŵŝĞŵƚǉŵƚŽŽďĂǀĄŵ͘sƓĞƚĐŝƐŝ
ǎĞůĄŵĞǌŵĞŶƵ͘:ĞƉƌĂǀĚĂ͕ǎĞŬĂǎĚĄƐƚƌĂŶĂŵĄƚƌŽĐŚƵŝŶƷƉƌĞĚƐƚĂǀƵŽƚŽŵ͕ēŽ
ƌŽďŝƛ͘ůĞŵƵƐşŵĞƐĂƐƷƐƚƌĞĚŝƛŶĂƚŽ͕ēŽ
ŶĄƐƐƉĄũĂĂēŽũĞƉƌĞ^ůŽǀĞŶƐŬŽĚƀůĞǎŝƚĠ͘
EĄƉĂĚ/ŐŽƌĂDĂƚŽǀŝēĂƐŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀŽƵ
ĂŶŬĞƚŽƵŽƉŽĚŵŝĞŶŬĂĐŚǀƐƚƵƉƵĚŽǀůĄĚǇ
ũĞƉƌĞƚŽŵŝŵŽƌŝĂĚŶĞŶĞǌŽĚƉŽǀĞĚŶǉ
ĂŶĞďĞǌƉĞēŶǉ͘
 KƚŽŵ͕ēŝďƵĚĞŵĞŵĂƛƐƚĂďŝůŶƷǀůĄĚƵ͕
ŬƚŽƌĄƵƌŽďşŶĂ^ůŽǀĞŶƐŬƵƉŽƌŝĂĚŽŬ͕ŶĞƐŵŝĞƌŽǌŚŽĚŽǀĂƛŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀĄĂŶŬĞƚĂ͘
ZŽǌŚŽĚŽǀĂƛŵƵƐŝĂĂďƵĚƷűƵĚŝĂǀŽǀŽűďĄĐŚ͘sŽůŝēŝƐŝϮϵ͘ĨĞďƌƵĄƌĂǀǇďĞƌƷ͕ŬŽŚŽ
ƉƌŽŐƌĂŵĐŚĐƷ͘WŽĚűĂǀƀůĞűƵĚşǀǌŶŝŬŶĞ
ǀůĄĚĂ͕ŬƚŽƌĄƉƌŝŶĞƐŝĞǌŵĞŶƵ͘
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Richard

SULÍK

Aby sa tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť
Východniari si do parlamentu zvolili „svojich“, tí sa na nich vykašľali

Pán Sulík, predstavili ste svoj
vynovený program, riešení v
ňom je jednoznačne najviac zo
všetkých strán. Nie je to len predbiehanie, kto bude mať viac? Ten
program je taký rozsiahly, že ho
málokto bude čítať celý.
Počítame s tým, že dôchodcov,
budú zaujímať najmä sociálne služby a penzie. Mladých zas možno bývanie, príspevky pre mladé rodiny,
zlepšenia pre študentov. Zamestnávateľov riešenia, ktoré ich odbremenia od papierovačiek a kadejakých
povinností a poplatkov. Preto je ten
program aký rozsiahly, lebo je dôkladný. Rozsah svedčí o prepracovanosti a pripravenosti. My si totiž do
programu nepíšeme len ciele, ktoré
sú určite dôležité, ale najmä kroky,
akými sa k nim dostaneme. Presný postup, presné znenie, často až
v legislatívnej podobe. Strana SaS
je v politike viac ako desať rokov a
presne vieme, že prázdne sľuby bez
konkrétnej predstavy, ako ich dosiahnuť, sú nanič.

Napríklad?
Nesľubujeme desiatky tisíc nájomných bytov ako iné strany, pretože
ich nemá kto a za čo postaviť. Sľubujeme však, že staviteľom rozviažeme
ruky a zmeníme stavebný zákon tak,
aby bol spravodlivý. Plus zmeníme
pre samosprávy tak, aby mohli stavať nájomné byty ľahšie. Koľko bytov

Hlavným bodom pre východ je
konečne prestať rozprávať o diaľnici
do Košíc a namiesto toho ju postaviť.
Vyrátali sme, že ak by sme o tom
mohli rozhodnúť my, po diaľnici by
sa jazdilo približne v roku 2026. Infraštruktúra je základ a vlády ju doteraz trestuhodne zanedbávali. Ďalší problém je práca. Vláda podporila
pár pracovných miest, ale len vďaka
umelým dotáciám a mnoho z nich sa
udržalo práve len tak dlho, kým tiekli vládne peniaze – a potom zanikli.
Toto nie je systematický prístup. Prečo automobilka Jaguar išla do Nitry,
keď východ ju potrebuje ako soľ?
Už keď niečo vláda takto masívne
podporí, prečo nie v tejto časti Slovenska, aby mali ľudia poriadne zamestnanie a aby sa zdvihla životná
úroveň? Hnevá ma, že pred voľbami
ľuďom kandidáti z východu – Paška,
Raši, Žiga.... nasľubovali hory, doly a
po voľbách sa na nich vykašľali. Nečudujem sa, že teraz hádžu všetkých
politikov do jedného vreca.

vyjde, toľko vyjde, dnes nie je možné
Na realizáciu riešení potrebupovedať, koľko ich bude. Hnevá ma jete byť súčasťou vlády. Kombitakéto nebezpečné zavádzanie.
nácie rôznych strán však nevyzerajú ružovo a popredné priečky v
Na ktoré oblasti sa teda zame- prieskumoch obsadzujú populisriava váš program? Ktorých rieše- ti. Dokážete sa s nimi dohodnúť aj
ní je najviac a prečo práve 1144?
vy, známy pragmatik?
Tak to vyšlo. Na programe pracoS predstaviteľmi opozície sa strevali stovky ľudí, šperkovali sme ho távame pravidelne a vychádzame
do dokonalosti s najlepšími odbor- spolu dobre. Všetci si uvedomujeme,
níkmi zo snáď všetkých oblastí ži- že základ je vymeniť Fica a nedovota a konzultovali s ľuďmi priamo voliť Kotlebovcom, aby narobili na
z praxe. Venujeme sa najmä spravodlivosti, aby sme odtiaľ konečne vyprášili sudcov, ktorí dopustili tento
nehorázny stav v justícii, rovnako
zdravotníctvu, o tom ani netreba
veľa rozprávať. Treba konať, na Slovensku kvôli rozkradnutému zdravotníctvu umierajú ľudia! Je strašné,
ako ďaleko sa to dostalo. Riešime
školy, aby naše deti nepatrili k najmenej vzdelaným v Európe.
Časť programu vraj venujete špeciálne východu a vyrovnávaniu regionálnych rozdielov. Čo ste si pre
nás pripravili?

MI20-06 strana-

5

Slovensku to, čo narobili v Banskej
Bystrici, keď bol županom. Tam sa
krásne ukázali tie jeho bláboly a
to, že sľuby nevie plniť. Po voľbách
budeme spolupracovať so všetkými okrem Smeru, pretože rozkradli
kompletne celú krajinu a všetko,
čo nie je priklincované, SNS, ktorá
mala nástup ku kradnutiu dokonca rýchlejší ako Smer a s Kotlebom,
lebo rozpráva úplné hlúposti, sľubuje vzdušné zámky a navyše má na
kandidátke fašistov. Nie, ďakujeme,
neprosíme.
Práve predstavitelia týchto
vami menovaných strán často
strašia, že SaS zruší vlaky a obedy
zadarmo alebo zníži či dokonca
zruší dôchodky... je to pravda?
(smiech) Ani omylom. Je to len dôkaz, že im nevyhovujeme a ani sa im
nečudujem, lebo jediní s nimi vieme
urobiť poriadok. Sociálne balíčky
Smeru sú nespravodlivé a nefungujú. Nič nie je zadarmo a napríklad
nie všade chodí vlak, tak prečo
dotujú len vlaky? Rozhodli sme sa
namiesto „zadarmo“ zaviesť veľké
zľavy, konkrétne lístok za 1 euro, ale
tak, aby platil aj na autobus. Alebo
obedy zadarmo? Dodnes mi píšu
nešťastné mamičky, že to je jeden
chaos, prihlasovanie, odhlasovanie,
a že čo keď dieťa obeduje doma... hotové patálie. Namiesto toho zvýšime
daňový bonus na dieťa, aby sa rodičia mohli sami rozhodnúť, na čo peniaze použijú.

03-0171 Objednávateľ: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., Priemyselná 8, 82109 Bratislava, IČO42139333 Vydávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Predseda strany Sloboda a Solidarita je známy svojou priamosťou
a tým, že povie pravdu, nech je akákoľvek. Servítku si nebral ani pri rozhovore pre REGIONPRESS o tom, čo
východ potrebuje, aby odtiaľ prestalo odchádzať tak veľa ľudí, a aby sa
tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť.
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Elektronicky už len v pondelok
O hlasovací preukaz, ak plánujete voliť
v inej volebnej miestnosti ako v okrsku v mieste vášho trvalého bydliska,
máte možnosť požiadať elektronicky
najneskôr v pondelok, desiateho februára.
Na využitie elektronických služieb budete potrebovať:
- občiansky preukaz s čipom (eID kartu) a
bezpečnostný osobný kód (BOK),
- čítačku čipových kariet,
- nahraté podpisové certifikáty na čipe občianskeho preukazu, cez ktoré vytvoríte
kvalifikovaný elektronický podpis (KEP),
- nainštalované aplikácie na prihlásenie,
podpisovanie a ovládač k čítačke čipových kariet.
Ešte stále však môžete aj po desiatom
februári žiadať o vydanie hlasovacieho
preukazu osobne, alebo splnomocnenou
osobou.
Podmienky a spôsob požiadania o
hlasovací preukaz:
- osobne v čase úradných hodín obce/
mesta trvalého pobytu najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb,
- splnomocnenou osobou najneskôr posledný deň pred konaním volieb, (je potrebné úradne overené splnomocnenie,
splnomocnená osoba potvrdzuje prevza-

tie preukazu svojím podpisom).
Žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo
domu), prípadne korešpondenčnú adresu
osoby, ktorá žiada o hlasovací preukaz.
Splnomocnenie obsahuje meno a
priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť,
adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo
domu) splnomocniteľa, rovnako obsahuje
aj meno a priezvisko, číslo občianskeho
preukazu a štátnu príslušnosť osoby, ktorá je splnomocnená na prevzatie hlasovacieho preukazu za splnomocniteľa.
Pamätajte vopred na to, že voľby do
Národnej rady Slovenskej republiky sú
dňa 29. februára, teda v čase striedania
sa jarných prázdnin vo viacerých regiónoch Slovenska. Predpoklad, že sa budete
nachádzať v tom čase inde, ako v mieste
trvalého bydliska, je teda vysoký.

» red

Výročia a udalosti
sa narodil Ladislav Sára, slovenský pedagóg, protifašistický bojovník a rozhlasový hlásateľ († 1945).

9. februára 1913

VÝROBA A MONTÁŽ DREVENÝCH OKIEN PRE VÁŠ DOM
Moderné antracitové a rustikálne okna s vôňou dreva za cenu PVC okien
Ug=0.7

pro�l WOODLINE 78

vchodové dvere

rustikálny design čerešna

HS posúvne okná antracit

moderný design antracit

0948 321 777
www.vyroba-okien.sk

Zaujímavé jarné zľavy platné do 28. 2. 2020 | Možnosť splátok s 0% úrokom

Tradičná výroba od roku 1989

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY
rámové
bezrámové

zimné záhrady

splátky od 49 €

splátky od 149 €

NOVOROČNÁ AKCIA
oblastné zastúpenie pre východný región

0918 477 323 | www.balkona.eu

zasklievanie terás

hliník. prístrešky

splátky od 98 €

splátky od 99 €

ZĽAVY AŽ DO 30%

BioClimatic pergoly

splátky od 249 €

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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69 rokov, ženatý dve deti
Vysoká škola poľnohospodárska
v Nitre
40 rokov aktívny poľnohospodár

SpravSHPMvSWĨTre všetkých
DôWtSNRSWĨkaŁdému
3HFSVRSWĨvšade


Dušan

KRNÁÏ
15

4

Nie
QMRYPSWĨ
EPI
budúcnSWĨ
TSāRSLSWTSH¤rWtva NI v našich
rukách
Poľnohospodárstvo sa razom stálo
hlavnou politickou témou vďaka
Jánovi
Kuciakovi,
ktorý
písal
o nefunkčnosti a závažných chybách
štátu, jeho ústavných činiteľov,
politikov,
štátnych
úradníkov
a ich utajovaných prepojeniach
na
podnikateľov
z
Talianska
a členov organizovaného zločinu
na
východe
na
korupciu
a klientelizmus. Okolo vraždy dvoch
mladých ľudí a roky neriešených
problémov
v
poľnohospodárstve
sa veľmi rýchlo sformovali rôzni
aktivisti.
Ja však nie som takýto aktivista,
ale reálny poľnohospodár, ktorý
má dlhoročné skúsenosti a dokonca
aj
vynútený
priamy
kontakt
s talianskou maﬁou. Témy o pôde jej
obhospodarovaní,
prerozdeľovaní
prostriedkov
z
toho
plynúcich
a byrokracia s tým súvisiaca sú v mojej

MI20-06 strana-

odbornej výbave nenahraditeľné.
Preto
budem
svoje
vedomosti
a skúsenosti uplatňovať predovšetkým
v prospech Vás mladých ľudí, aby sme
sa spolu prepracovali k sebestačnosti
, tým obmedzili migráciu za prácou
v zahraničí a tak v konečnom dôsledku
zachovali a rozvíjali tradičnú rodinu.
,PEZR¬ témy, ktSVÀQ WE chcem
venSvEĨ
Všeobecné:
Ŧ dosiahnuť zmenu v riadení štátuNádej pre spravodlivé Slovensko
Ŧ absolútna priorita mladým
Ŧ prednosť vzdelaniu a vede
Ŧ rešpektovať
zákony
prírody,
nelámať ich tisícročnú platnosť
kvôli
momentálne
modernej
konzumnej spoločnosti

Odborné:
Ŧ vlastníctvo k pôde ako základný
pilier
Ŧ uzákoniť
prednostné
právo
občanov SR k vlastníctvu pôdy
Ŧ zabezpečiť mladým poľnohospodárom
prednostné
právo
na uzatvorenie nájomných zmlúv
so SPF v katastri bydliska
Ŧ vypracovať
a
realizovať
dlhodobú stratégiu zvyšovania
sebestačnosti pri výrobe zdravých
potravín
Ŧ uzákoniť zodpovednosť zamestnancov štátnej a verejnej správy
v rozhodovacom konaní
Ŧ znížiť
množstvo
byrokracie
uplatňovaním zásady: jeden nový
predpis ruší dva staré.

66-0031
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Objednávatel: Krestanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 4, Bratislava 81102, IC0: 00586846
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Ochráni vás prevencia

ICON MUSIC CLUB v Michalovciach príjme

Na veľkom území sveta je epidémia
koronavírusom a nielen Svetová
zdravotnícka organizácia sa obáva
rozšírenia na väčšie regióny.

Manager/Managerka prevádzky
Požadujeme:

U nás, ku dňu písania tohto príspevku ( 5.2.2020) nie je potvrdený
žiaden prípad infekcie koronavírusom. Sme ale v období, v ktorom sa
u nás objavuje epidémia chrípky,
ktorá pravidelne vrcholí vo februári.
Očkovanie proti chrípke je u nás nízke, patríme medzi krajiny s najnižšou
mierou zaočkovania, žiaľ aj medzi
ohrozenými ľuďmi s chronickými
ochoreniami, alebo zdravotníckym
personálom.

- Vynikajúce organizaèné a komunikaèné schopnosti
- Skúsenosś s riadením prevádzky väèšieho tímu ¾udí
- Znalosś skladového hospodárstva, kalkulácia cien
- Vzdelanie a prax v odbore cestovný ruch –
hotelierstvo, gastronómia a pohostinstvo

Náplò práce:

- Riadenie, odborné vedenie a kontrola
zamestnancov prevádzky
- Zodpovednosś za kvalitu a úroveò poskytovaných
služieb a spokojnosś zákazníkov
- Dozeranie na plnenie hospodárskych cie¾ov
prevádzky
- Spolupráca s internými a externými kolegami
pri realizácií podujatí a akcií v prevádzke

Vírusy, ktoré spôsobujú infekčné
dýchacie ochorenia, sa prenášajú predovšetkým kvapôčkovou infekciou
pri kýchaní, kašľaní, kedy sú vírusy
vzduchom odovzdávané druhému
hostiteľovi, u ktorého sa budú rozmnožovať.

Bližšie informácie na tel. èísle 0905 647 032,
štruktúrovaný životopis zaslaś mailom: alea.obchod@mail.t-com.sk

87-0023

Základná mzda je 900 € a zvyšuje sa vzh¾adom na skúsenosti
kandidáta/kandidátku a bude spresnená na pohovore.
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Spoločnosť z PO

PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ
A DISTRIBÚCIU KNÍH.

· Práca v automobilovom priemysle
· Výroba klimatizácii
· 8 hodinová trojzmenná prevádzka
ÐÐ+MƢLMQƄÐNP?AMT?ƄÐL?Bı?QW
· Ubytovanie a doprava
ÐÐÐÐX?@CXNCıCLĖÐ?ÐFP?BCLĖÐ˿PKMS
àà-LPHVQRGBJBàMO>@LSKiàL?IBȵBKFBà>àL?RS
àà-OȚ@>àSELAKȚàJRȇF àȇBKVà>GàMOBàMȚOV
85_0094

0908 914 180

NEMÁTE PRÁCU

Firma  Vám ponúka prácu
s nástupom &%+ßȶàK>àMOȚ@RàSàȴ /

%ɥ"ǳ1ßà-/ǳ!2à
MY JU PONÚKAME!

*2ȅ&ààȅß+6
+à-/ǳ!2à",àȴ/

PRAVIDELNÝ TURNUS.
UBYTOVANIE ZDARMA, DOVOZ ZO SLOVENSKA
ƠÐ,Ð.0!-4'1)-Ð Ð2'#ƠÐ8"0+

7Ȅ)&1ßàȅ&3,1,-&0

*&),*à)ß ,à73,)'1ß

ͽͽààà ààͽàà
saludosro@gmail.com

61_0025

Kontakt:

83-0037

Požadujeme vlastné auto,
ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

0904 996 772

Pred vírusovými ochoreniami je
dôležitá prevencia:
- Vyhýbať sa miestam, kde je veľa chorých ľudí.
- Ak sme v blízkosti chorého, dodržiavať 2 metrovú vzdialenosť od neho.
- Časté umývanie rúk. Nestačí ruky
umývať iba keď sú špinavé. Ten, kto sa
stretáva s ľuďmi v období infekčných
ochorení, by si mal umývať ruky aj

20krát za deň.
- Nosenie rúšok - v ázijských krajinách
je prejavom slušnosti k druhým. Klasické rúška síce pred vírusmi nechránia, ale chránia pred baktériami. Pred
prenosom menších častíc, ktorými
vírusy sú, sú vhodnejšie respirátory
s filtrom FFP3, prípadne aj FFP2. Respirátory dokážu znížiť množstvo prenášaných čiastočiek vzduchom.
- Pobyt na čerstvom vzduchu minimálne dve hodiny denne
- Obliekanie sa do viacerých vrstiev,
hlavne v chladnom období.
V období rizika vírusovej epidémie je dôležité podporiť imunitný
systém dostatkom dôležitých mikronutrientov:
- Vitamín C – všetky druhy citrusov,
jablká, paprika
- Vitamín E – zelená listová zelenina ,
celozrnné výrobky, tekvicové a slnečnicové semená
- Selén – morské ryby, hydinové a hovädzie mäso, vajíčka, orechy
- Zinok – chudé červené
mäso, kuracie prsia, špenát, brokolica, cesnak,
orechy a semená, strukoviny, jogurty, plody
mora.

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Vzťahy ako zrkadlá nás samých
85_0763
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OPERÁTOR VÝROBY
)& ß/ß!àȴ/

Najčítanejšie regionálne noviny

Zamilovanie a mať vzťah sú dve úplne odlišné veci. Je to ako so semienkom – vyklíči samo, ale potom sa
oň treba starať. Tak aj zamilovanie
prichádza samo, no o vzťah sa treba
starať, inak začne vädnúť a chátrať.
Čím sa vo vzťahu stretnú psychologicky vzdelanejšie, emocionálne
otvorenejšie a duchovne vyspelejšie
bytosti, tým menej potrebujú nejaké
dohody, pravidlá a čosi riešiť. Všetko
ide hladko, lebo tam nie je strach, žiarlenie, vyčítanie, podmienkovanie, provokovanie, vinenie atď, takýto partneri
si automaticky dávajú navzájom slobodu. Súhra, pochopenie a láska plynie a
vzájomne sa násobí.
Ak sa však vo vzťahu stretli dvaja
ľudia, ktorí v sebe ešte nemajú vyriešených mnoho chybných programov,
počas sebapremeny budú do seba veľakrát narážať ako dve lode bez kapitánov
a to na rozbúrenom mori, ktoré bude
striedať občasná pokojná hladina. Tu
to nepôjde bez pravidiel, sebapochopenia, sebapremeny, korekcií, dohôd,
učenia sa zdravej komunikácii...
Ubližovanie, ktoré medzi nimi nastane, nie je cieľom žiadnej sily nad
nami – Prozretelnosť nechce naše utrpenie. Konflikty, ktoré nás stretávajú,
poukazujú na naše zapálené miesta
v ľudských vnútrach, psychike, duši.
Všetka bolesť nás má zobúdzať, nie zahubiť. Rovnako tak sa dá aj každá jed-
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na pochopiť a vyliečiť.
Nie každý nefungujúci vzťah sa dá
spojazdniť, tak ako sa nedá pri nutnosti rozchodu zabezpečiť, aby sa dvaja
rozišli s poďakovaním a odpustením.
Ako to všetko dopadne, to závisí od
výšky pochopenia, tolerancie, vnútornej sily, ktorá určí zdravé a pevné
mantinely druhej strane. A od lásky u
oboch zúčastnených. Ak dochádza k
manipulovaniu cez potomkov, takýto
rodič by si mal uvedomiť, že to bude
mať dopad aj na detskú psychiku, ktorá
ešte nie je dostavaná a zanechá to na
nej stopy, ktoré sa o vyliečenie prihlásia v dospelosti.
Želám veľa energie, intuície, múdrosti a lásky k liečeniu nefungujúceho
a boliaceho.

» Ing. Pavel „Hirax“ Baričák

Motivátor, autor úspešnej série kníh Šlabikár šťastia

POLITICKÁ INZERCIA / spomíname, služby

bratislavsko západ

PRÁCA
PRE KAŽDÉHO

VÝHO

DNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

11

CALL CENTRUM:

0905 552 537
0915 971 823

Balenie čokolády
a kozmetiky / ČR
Pracovník vo výrobe / ČR
Montážny pracovník/ ČR

Vodiča sk B /šoféra na vývoz
do Nemecka

VHODNÉ PRE MUŽOV, ŽENY aj PÁRY

85_0105

UB

AVA hradené
YTOVANIE a DOPR

vargam@gmail.com

46-0017

tel. 0902 178 213

ZDRAVOTNÉ SESTRY/ DE

prijme do pracovného
pomeru:
Vodič LKW od 810 € brutto + 160 €
variabilná zložka + ďalšie prémie

Vodič VZV / retrak / ťahač od 810 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie
Pracovník montáže od 810 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

od 850 eur do 1300 eur

NÁJDEME PRÁCU

Skladový pracovník od 765 € brutto

KAŽDÉMU

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

0800 500

091

www.konstrukter.sk

operátor výroby
vodič vzv - zvárač
zoraďovač - kvalitár
a iné

85_0074

32-0002

e-mail: praca@schnellecke.com
tel.: 0800 144 140

KA

Á INFOLIN

BEZPLATN

�� ����

pracovné pozície v ČR

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)

AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 400 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

"
(&$   
%    &
"  $ #'(  

600 000
Stannah

 
 

 $ 
  !  

0800 162 162
www.stannah.sk

52-0013
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32-0001-1

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

12

zdravie / služby

Najčítanejšie regionálne noviny

ROZHODNI.TO
www.rozhodni.to

ZMEŇTE S NAMI SLOVENSKO!
Spúšťame najväčšie online
referendum v histórii Slovenska!
30 rokov politické strany ignorujú dôležité problémy, ktoré trápia
všetkých ľudí bez ohľadu na to, koho volia alebo nevolia. 30 rokov
sa politici napríklad bránia zavedeniu hmotnej zodpovednosti,
hoci 2 milióny ľudí ručí v práci za akúkoľvek škodu. 30 rokov nie
sú schopní zabezpečiť, aby mnohí chorí ľudia na rakovinu nečakali na operáciu mesiace.
Nastal čas buchnúť po stole a urobiť poriadok! Rozhodli sme
sa urobiť niečo, čo v slovenskej politike nemá obdobu. Pozvali sme voličov všetkých strán, ako aj nevoličov, aby rozhodli
o tom, ktoré riešenia má naše hnutie OĽANO presadiť do budúceho programu vlády. Ľudia tak historicky prvýkrát môžu
priamo rozhodnúť o programe vlády. Áno, iné politické strany sú z toho nervózne - vraj ľudia nemajú čo rozhodovať, vraj
ľudia majú len voliť a nechať na politikov, nech rozhodnú oni.
Hlúposť - naša ústava priamo hovorí, že ľudia sa môžu podielať
na moci aj priamo.

Tu je prvých 11 otázok, pri ktorých sa budete
môcť vyjadriť, či ste ZA alebo PROTI:
1. Súhlasíte s tým, aby bola zavedená hmotná zodpovednosť
politikov?
2. Súhlasíte s tým, aby ľudia, ktorí usvedčia korupčníka, získali
odmenu 50% z danej sumy?
3. Súhlasíte s možnosťou bezplatného telefonického
a internetového objednávania k lekárovi?
4. Súhlasíte so zavedením povinnosti vykonať operačné zákroky
pri nádorových ochoreniach do 14 dní od indikácie operácie
klinickým onkológom?
5. Súhlasíte s tým, aby štát poskytoval študentkám a pracujúcim
matkám tehotenský príspevok vo výške 200 eur od štvrtého
mesiaca tehotenstva?
6. Súhlasíte s tým, aby deti, študenti, dôchodcovia a vozíčkari
mali bezplatnú dopravu vo vlakoch, autobusoch a MHD?
7. Súhlasíte s povinnou škôlkou pre deti z rizikového rodinného
prostredia (osady, drogovo závislí ...)?
8. Súhlasíte s tým, aby sa zaviedla povinnosť platiť faktúry v
takom poradí ako do ﬁrmy prišli ?
9. Súhlasíte s tým, aby zmena v podnikateľských zákonoch
platila vždy len od 1. januára?
10. Súhlasíte s tým, aby každý, kto sa zúčastní parlamentných
volieb získal 10% zľavu zo všetkých poplatkov štátu?
11. Súhlasíte s tým, aby sa zaviedlo aj elektronické hlasovanie
vo voľbách pre ľudí, ktorí sú v deň volieb mimo bydliska či
Slovenska?
Ďalšie otázky vám predstavíme v sobotu 8. februára.
Počas víkendu predstavíme aj celý náš program.

JE TO NA VÁS!
0½TQFPÅJNCUQXCPKGUC\CêPG
X|UQDQVW8.2.2020 na

www.rozhodni.to
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Pripravili sme niekoľko zásadných otázok o tom, ako by malo Slovensko ďalej fungovať. Prvú časť sme zverejnili uplynulý víkend.
Zvyšok vám predstavíme už v sobotu a spustíme najväčšie online
referendum v dejinách Slovenska. Jeho výsledky budú našou podmienkou vstupu do novej vlády. Rozhodnite už teraz, ako sa bude
Slovensko vyvíjať po nasledujúcich voľbách! Toto je prvá príležitosť od revolúcie, aby po voľbách konečne neprehral nikto.

