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> revízie komínov 
   ku kolaudáciám RD

   komínov

   zadechtovaných
   komínov
> fasádne komíny

   komínov

www.kominar-poprad.sk
www.kominyfrezovanie.sk

ZIMNÝ VÝPREDAJ
POMNÍKOV    
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Partizánska 1849 (vedľa autosalónu PEUGEOT), POPRAD-ZÁPAD
Mobil: 0902 209 489        Tel.: 052/7764 353   
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OKNÁ - DVERE
STREŠNÉ OKNÁ
GARÁŽOVÉ 
BRÁNY

SIEŤKY PROTI HMYZU

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV

2090 x 1460 mm

FEBRUÁROVÁ
AKCIA

CENA OKNA VRÁTANE 3 SKLA

162€s DPH

ŽALÚZIE

SKLENNÍKY
DO VAŠEJ ZÁHRADY
info: 052/ 776 39 40

0907 909 473
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popradsko.sk
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Každý týždeň: 
Poprad, Kežmarok, Abrahámov-
ce, Huncovce, Ľubica, Spišská 
Belá, Veľká Lomnica, Vlková, 
Vrbov, Spišská Sobota, Stráže 
pod Tatrami, Batizovce, Gánovce, 
Hozelec, Hôrka, Hranovnica, Já-
novce, Kravany, Lučivná, Mlynica, 
Spišská Teplica, Spišské Bystré, 
Spišský Štiavnik, Svit, Štrba, Švá-
bovce, Veľký Slavkov, Vikartovce, 
Ľubica 

popradsko@regionpress.sk

Redakcia: Bajkalská 3852/20 
POPRAD

INZERCIA

 

POPRADSKO
KEŽMARSKO

Mgr. Marcela Petreková 0905 338 878
Miroslav Imrich  0907 895 865
Distribúcia:
Katarína Fábryová  0907 673 929
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Poprad

Stará ¼ubovòa

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (41.130 domácností)

LETÁKY
0905 338 878

INZERCIA
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Obec Hôrka, ako vlastník budovy s.č. 142
(bývalá materská škola), z dôvodu zabezpečenia 
jej efektívnej a hospodárnej prevádzky,

vyzýva fyzické osoby
– podnikateľov a právnické osoby 
so záujmom o vykonávanie podnikateľskej 
činnosti v jej priestoroch, resp. v celej budove,
o predbežné predkladanie informácie o záujme

o nájom priestorov a koncepcie 
využitia priestorov, či celej budovy 

Primárny účel využitia  priestorov/budovy
je prevádzkovanie detských jaslí,
prevádzkovanie materskej školy. 

Termín na obhliadku priestorov je možné 
dohodnúť na tel. č. 052/779 34 61. 

Informáciu o záujme o nájom nebytových 
priestorov/budovy vrátane koncepcie využitia 
posielajte na adresu:
Obec Hôrka,  Kišovce 141, 059 12 Hôrka.

Uvedené sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž a 
Obec Hôrka nebude v žiadnom prípade na základe doru- 
čených informácií viazaná k uzatvoreniu zmluvy o nájme.

Obec HÔRKA
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infra fólie
Chcete mať doma teplo?

PONÚKAME
MODERNÉ KÚRENIE
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0908 512 443

Argument päsťou

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Prejavom rozumnosti a sociálnej 
vyspelosti a kompatibility (zlúči-
teľnosti) je schopnosť diskutovať 
s inými ľuďmi. Diskutovať, nie ich  
mlátiť.

Silu používa chudák. Ten, kto sa 
bojí – často aj sám seba. Manželky, su-
sedov, kolegov, šéfa, ktorý sa večne nie-
čoho bojí. A hlavne toho, čo nepozná. 
Neznalosť si bráni päsťami, urážkami, 
nenávisťou, nuž a päsťami. Argument 
päsťou je ale totálna porážka seba sa-
mého.

Sebavedomí vždy argumentovali 
slovami poznania. Príkladmi a vedo-
mosťami. S nami ľuďmi je to často pres-
ne 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.

Argumentovať päsťami s ľudskou 
hrdosťou a s ľudskými postojmi, pre-
svedčením či vierovyznaním nemá 
absolútne nič spoločného. Ani s ľud-
skosťou samou. Je to pudový obranný 
reflex, nehodný homo sapiens.

Zvieratá v prírode si svoje teritóriá 
vyznačujú značkami – najčastejšie z 
telesných výlučkov. V spoločenstve 
ľudí si takýmto spôsobom vyznačujú 
„vlastné územia“ pre šírenie a obhajo-
bu 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 ra-
dosťou a nadšením. Ak sa dovtedy na-
vzájom neumlátime. Ale tými údermi 
nezmeníme  volebný výsledok o žiadne 
percento. Ak začíname ako argument 
či vysvetlenie používať päste, možno 
iba zvýšime volebnú účasť. To nanaj-
výš. Možno práve to bude pre väčšinu 
v spoločnosti dobré. Ale cena je za to 
privysoká. Prihanebná. Prinehodná 
človeka. A ešte jedno „pri...“ mi schá-
dza na um – primitívna.

Pästná „demokra-
cia“ na Slovensku miesto 
nemá! Teda, dúfam, že 
nemá.

S pozdravom, 
milí čitatelia,
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Okamžitý výkup
nehnuteľností

v hotovosti
- aj družstevných

bytov
tel. 0905 924 303

Okamžitý výkup
nehnuteľností

v hotovosti
- aj družstevných

bytov
tel. 0905 924 303

Kúpime ornú pôdu
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SERVIS 
OKIEN A DVERÍ

Ponúkame kvalitnú opravu 
plastových okien a dverí. Výmena 
skla, tesnenia, nastavenie okien
a dverí, výmena komponentov
a iné.

Kancelária:
Podtatranská 135/2
bl. Lipa, 058 01  Poprad

www.oprava-servis-okien.sk
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Obhliadka TERMOKAMEROU

TEST  ZDRAVIA
 testujú všetky orgány tela na úrovni psychickej a fyzickej
 demaskujú a likvidujú cudzorodé patogény /vírusy, baktérie/
 nájdu akékoľvek poškodenia, zápaly /aj skryté/
 dopracujú sa k príčinám bolesti, porúch, alergie
 na záver sa určí najúčinnejší spôsob terapie
 vhodné pre chorých, zdravých /ako prevencia/ aj deti

Trvá cca 60-90 min. /bezbolestná/  12 eur platí pre dve osoby

EURODIAG, Drevárska 1, POPRAD  /po-ne 9.00 - 19.00/

0907 922 021Objednajte sa na:

Špeciálne prístoje DIACOM a METATRON

/-65%/
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BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE

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

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 250€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

Otvorené:
Po-Pia: 9-170905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78

ROSIA SA VÁM OKNÁ, FUČÍ CEZ NE, ZLE SA ZATVÁRAJÚ?

DO KONCA FEBRUÁRA LEN 5 eur ZA CELÝ BYT/DOM
vrátane príchodného a poradenstva

Pavol Juščák
Nová 32, Hrabušice
www.oknorenova.sk

Info a objednávky:
0902 111 773
0917 148 458

Počas revízie zmeriam a zistím miesta úniku tepla 
aj príčinu rosenia. Skontrolujem tesnenia, prítlaky, sklá 
a kovania. Navrhnem spôsob opravy, vypočítam cenu 
a po Vašom odsúhlasení zrealizujem.

OPRAVA OKNA ŠETRÍ VAŠE NÁKLADY NA VYKUROVANIE!

Teraz je ten NAJVHODNEJŠÍ ČAS si dať skontrolovať
Vaše okná TERMOKAMEROU!

ZARUČUJEM VYSOKÚ ODBORNOSŤ,
KVALITU A VAŠU SPOKOJNOSŤ!

UŽ 7 ROKOV SA VENUJEME VÝLUČNE SERVISU!

REVÍZIA OKIEN TERMOKAMEROU
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PLASTOVÉ OKNÁ, 
DVERE

 KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ
 PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK
 ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU

 GARÁŽOVÉ BRÁNY
možnosť predaja 

aj na splátky

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

Kontaktná adresa Poprad:
Hviezdoslavova 24
tel.: 0915 547 169
email.: poprad@dachmann.sk

www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com
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Milé dámy, ctení páni, 

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, pone-
cháme aj vianočné dôchodky. Riešenia, ktoré navrhu-
jeme, 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 pri-
náležia ako človeku, ktorý celý život pracoval a tvoril 
hodnoty. Nebudete musieť nič žiadať, vybavovať ani 
platiť, a budete mať zľavy na cestovanie vlakom aj auto-
busom (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 fi rmy sa 
určite pridajú, pretože to bude pre nich 
skvelá reklama. 

Milí seniori, 29. februára sú voľ-
by. Dôverujeme vám, že vo voľbách 
sa rozhodnete správne a nedáte sa 
oklamať. 

ŽE NEMYSLÍME NA DÔCHODCOV? 
TAK POZORNE ČÍTAJTE

Richard Sulík
predseda SaS

Zdravý rozum
je najlepší recept

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

12. 2. 2020

FaxCopy, OC FORUM

Námestie sv. Egídia 124

o 15.00 hod. 

Café Razy Restaurant

Námestie svätého Egídia 58/38

o 18.00 hod.

RICHARD SULÍK
v Poprade

Nákupné centrum Max Trenčín, 
patriace pod spoločnosť Multi Cor-
poration, štartuje charitatívnu 
zbierku s názvom „BICYKEL DO 
KAŽDEJ RODINY“. Zbierka sa orga-
nizuje pod záštitou Mesta Trenčín, v 
spolupráci so združením Trenčian-
sky Naivný Bikesharing a spoloč-
nosťou LIBERTY TRADE, s.r.o.. Jej 
realizácia bude vďaka partnerom 
veľmi jednoduchá. V termíne od 1. 
do 23. februára 2020 môže každý, 
kto vlastní starší či nepoužívaný bi-
cykel, kolobežku či trojkolku, daro-
vať tieto prostriedky rodinám, ktoré 
si ich kúpu nemôžu dovoliť.    

Zbierka sa bude realizovať v dňoch 
1. až 23. februára 2020 na prízemí OC 
MAX, v pracovných dňoch od 15:00h 
do 20:00h, a od 10:00h do 20:00h počas 
víkendov. Termín je zvolený s ohľadom 
na fakt, aby sa k rodinám bicykle do-
stali ešte pred začiatkom jarnej sezóny, 
kedy ich budú môcť naplno využiť. 

Revíziu a renováciu bicyklov do 
funkčného stavu zabezpečí partnerská 
spoločnosť LIBERTY TRADE, s.r.o.

Cieľom projektu je podporiť voľ-
nočasové a športové aktivity sociálne 
slabších rodín formou zabezpečenia 
zrenovovaných bicyklov nielen pre 
deti, ale aj dospelých. Rodiny, ktoré ne-
majú dostatok prostriedkov, tak získajú 
možnosť tráviť voľný čas aktívne, ale 
najmä spolu.

„Nákupné centrum MAX pôsobí 
na trhu vyše 13 rokov. Za ten čas sme 
zorganizovali množstvo podujatí či 
akcií pre našich zákazníkov, ktorých 

vernosť si mimoriadne vážime. Preto 
je prirodzené, že sme sa tentokrát roz-
hodli byť skutočne prínosom pre našu 
komunitu a považujeme za svoju po-
vinnosť poskytnúť ľuďom z Trenčína 
okrem nákupných možností aj reálnu 
pomoc,“ uviedol Rastislav Korenko, 
riaditeľ OC MAX Trenčín.

Projekt je realizovaný pod záštitou 
Mesta Trenčín, ktoré túto myšlienku 
aktívne podporuje ako komunikačne, 
tak aj pomocou pri výbere rodín, kto-
rým budú bicykle venované.

„Teší nás, že spoločnosti pôso-
biace v Trenčíne nás čoraz častejšie 
kontaktujú s projektami, ako pomôcť 
mestu a komunitám ľudí, ktorí v ňom 
žijú. Veríme, že sa v Trenčíne nájde 
veľa bicyklov, ktoré občania darujú a 
nájdu si tak nových majiteľov,” dodáva 
Patrik Žák, zástupca primátora Mesta 
Trenčín.

Mať bicykel je túžbou každého die-
ťaťa a v dnešnej dobe je bežné, že ich 
počas svojho detstva vystriedajú hneď 
niekoľko. Žiaľ, nie všetky rodiny si ich 
môžu dovoliť - len v Trenčíne sa v núdzi 
nachádzajú desiatky rodín.

Prečo práve bicykle? Pravidelný 
pohyb, predovšetkým ten na čerstvom 
vzduchu, prináša množstvo známych 
výhod. Okrem pozitívnych účinkov na 
fyzickú i duševnú stránku človeka je 
šport skvelým prostriedkom na vytvá-
ranie nových priateľstiev a stmeľova-
nie rodín – čo je nesmierne dôležité pre 
rodiny, ktoré sa nachádzajú v ťažkých 
životných situáciách.

Max Trenčín štartuje zbierku 
„Bicykel do každej rodiny“ 

» red
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Inzercia 

u nás sa oplatí

AJ TU MOŽE BYŤ
VAŠA REKLAMA

INZERCIA
0905 338 878



PP20-06 strana- 5

poviedka / služby, relaxpopradsko 5

99
-0

00
8-

2

SUV Kia Sportage. Nikdy neprestane prekvapovať.
Potrebujete auto pre rodinu aj do terénu? Vychutnajte si pohon 4x4,
bohatú výbavu, dokonalý priestor a inovatívne bezpečnostné technológie.
Vychutnajte si Kia Sportage, teraz so zľavou až do 2200 €, zimnými pneumatikami 
zadarmo a jedinečnou 7-ročnou zárukou. S �nancovaním KIA SELECT len za 161 € 
mesačne vrátane havarijného a PZP poistenia. S možnosťou výkupného bonusu 
vášho starého auta až 1000 €. Máme auto pre každého.

 
 

Dokonalé auto 
pre rodinu aj do terénu.

www.kia.sk

Motor-Car Poprad, spol. s r.o.,  Partizánska 3800,  058 01 Poprad
052/ 789 56 01 | kia@motor-car-poprad.sk | www.motor-car-poprad.sk

G A R A N C I A  K VA L I T Y

ROČNÁ ZÁRUKA

Kombinovaná spotreba paliva 5,0-9,0 l/100 km,emisie CO2: 151-204 g/km / WLTP. *Záruka 7 rokov/150 000 km. Obrázok je ilustračný.

S BONUSOM 
AŽ DO 2200 € 

Všetci niekde a nejak žijeme. Niek-
torí vo vilách, niektorí v hŕbe želez-
ného šrotu. Edo žije v krabici. 6x6 
metrov.  Z hrdzavého železa.

Na vilu-maják sa pozerajú všetci za-
hraniční turisti, ktorí plávajú popod 
Devín. Na Edov domov v prístave vidieť 
len z druhého brehu. Edo žije sám. Ob-
čas sa pozdraví s lodníkmi, ktorí nastu-
pujú do služby. Občas niekomu z nich 
dá rybku, ktorú ulovil. Ukazoval mi 
zubáča. Asi tridsať centimetrového.

Videl som domov človeka.
Na starom šlepe, odstavenom v ba-

zéne prístavu. Domov z hrdzavého 
železa. Edo žije sám, s dvomi pohárik-
mi - keby niekto zašiel na kúsok reči. 
S vedierkom na dlhom špagáte - keď 
treba nabrať vodu z Dunaja a umyť, čo 
sa umyť dá. S jednou veľkou sieťou na 
malé ryby a lankom s malým háčikom 
na veľké rybky. So spomienkami na 
život v domove, ktorým bol kedysi do-
mov s manželkou a deťmi.

Edo je starý zarastený chlap. V mon-
térkach, ktoré mu zostali z čias, keď 

ešte slúžil na vode. Edo je čistý chlap, 
navonok, aj zvnútra. Vysoký, rovný. 
Trošku hrdzavý. Ako jeho domov pod 
mostom. Žije v polmiliónovom meste.

„Zaskočte za ním chlapci“ - hovorí 
mi „frcino“- už ho poznáte z prvého 
dielu - „rád sa porozpráva“. 

Edo sa rád porozpráva. Veď tak dlho 
je ticho a hlasy mu idú iba zo starého 
tranzistoráku. Má domov medzi zablú-
denými labuťami a ospalými kačkami.

Hm.....domov medzi labuťami...aj 
závidieť by sa dalo z druhého brehu. 
Závisť. Nie tak trošku krutá? Nie sebec-
ká? Závisť idealistu? Hlupáka? Kolum-
bus objavoval nové svety. Objavil som 
Eda.

Nádherný svet ten Edo.
Smutný. Šťastný. Osamelý. Uprostred 

ľudí.
Vlastne, ako ten náš, len...

Z druhého brehu II

» Ivan Brožík

Poviedka

Ski centrum Kubašok

- od Popradu vzdialené len 8 km,
- O svahy sa denne staráme,
- na svoje si prídu začiatočníci, ale aj náročnejší klienti,
- k dispozícií 5 vlekov, ski servis a inštruktori,
- možnosť večerného lyŽovania,
- požičovňa lyží a snowboardov, bufet,
- záchranná služba v prípade zranenia. +421 911 987 006

spišské bystré

www.kubasok.sk

Vám ponúka lyžovačku spojenú s príjemnou atmosférou
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Archív vydaní
nájdete na:

www.rp.mojinzerat.sk

sieť 

VYDAVATEĽSTVO TLAČIAREŇ

1 300
kolportérov
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www.regionpress.sk
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Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať : 0905 655 392

Výživová poradňa            Čínska medicína MING

BIO meranie celého tela    15 €

   bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min
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 ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:

   bolestí, alergií, skrytých chorôb

   bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min

auto moto

» Kúpim motocykel: JA-
WA,CZ-125,175,250,350,500 
skúter-MANET, TATRAN,STA-
DION,JAWETA,PIONIER, prí-
vesný vozík PÁV 40-41,aj 
nepojazdné-nekompletné+ 
ND. 0905450533

» 

» KÚPIM HAKI LEŠENIE, 0908 
532 682 

» Kúpim jelenie paro-
žie za najlepšiu cenu! 
0944132200

» KÚPIM VZDUCHOVKU VZ-
35,47 (opakovačka na gulič-
ky) 0910419469

Občianska
riadková
inzercia

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    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

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

Príklad:
RP PP 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uve-
rejniť v ľubovoľných iných na-
šich novinách, PP zameňte za 
skratku novín, ktorú nájdete 
na 2. strane. Službu PlatbaMo-
bilom.sk technicky zabezpeču-
je ELET, s.r.o.

TM

TM
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NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS
popradsko@regionpress.sk

0905 338 87814
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GG G +  G Autoslužby, Levočská 857, Poprad
0918 724 021  0905 386 819
g-gautosluzby@stonline.sk

servisné práce
karosárske práce
lakernicke práce
mechanické práce

diagnostika vozidla
digitálna geometria
odťahová služba
náhradné vozidlo
príprava na STK

info:
tel.:

mail:

likvidácia motorových vozidiel

odhlásenie vozidiel z evidencie

všetky poplatky ZDARMA!
odvoz nepojazdného vozidla na šrotovisko ZDARMA!

POPRADPOPRAD

99
-0

04
0

33
-0

00
19



PP20-06 strana- 8

politická inzercia, voľby / služby Najčítanejšie regionálne noviny
8

99
-0

02
6-

1

O hlasovací preukaz, ak plánujete voliť 
v inej volebnej miestnosti ako v okrs-
ku v mieste vášho trvalého bydliska, 
máte možnosť požiadať elektronicky 
najneskôr v pondelok, desiateho feb-
ruára.

Na využitie elektronických služieb bu-
dete potrebovať:
- občiansky preukaz s čipom (eID kartu) a 
bezpečnostný osobný kód (BOK),
- čítačku čipových kariet,
- nahraté podpisové certifikáty na čipe ob-
čianskeho preukazu, cez ktoré vytvoríte 
kvalifikovaný    elektronický podpis (KEP),
 - nainštalované aplikácie na prihlásenie, 
podpisovanie a ovládač k čítačke čipo-
vých 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 posled-
ný pracovný deň pred konaním volieb,
- splnomocnenou osobou najneskôr po-
sledný deň pred konaním volieb, (je po-
trebné úradne overené splnomocnenie, 
splnomocnená osoba potvrdzuje prevza-

tie preukazu svojím podpisom).
Žiadosť musí obsahovať meno a priez-

visko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, ad-
resu 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, kto-
rá je splnomocnená na prevzatie hlasova-
cieho 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 regió-
noch Slovenska. Predpoklad, že sa budete 
nachádzať v tom čase inde, ako v mieste 
trvalého bydliska, je teda vysoký.

Elektronicky už len v pondelok

» red
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Ponúkame vaňový kúpeľ
v minerálnej vode

/účinný pri liečbe pohybového ústrojenstva/
rôzne masáže, zábaly

viac info na www.aquaspaganovce.sk

Otvorené: pondelok - nedeľa 10:00 hod. - 19:00 hod.
Kontakt: 052/ 7733 617, 0917 123 453
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Predseda strany Sloboda a Soli-
darita je známy svojou priamosťou 
a tým, že povie pravdu, nech je aká-
koľvek. Servítku si nebral ani pri roz-
hovore pre REGIONPRESS o tom, čo 
východ potrebuje, aby odtiaľ presta-
lo odchádzať tak veľa ľudí, a aby sa 
tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť. 

Pán Sulík, predstavili ste svoj 
vynovený program, riešení v 
ňom je jednoznačne najviac zo 
všetkých strán. Nie je to len pred-
biehanie, kto bude mať viac? Ten 
program je taký rozsiahly, že ho 
málokto bude čítať celý.

Počítame s tým, že dôchodcov, 
budú zaujímať najmä sociálne služ-
by a penzie. Mladých zas možno bý-
vanie, príspevky pre mladé rodiny, 
zlepšenia pre študentov. Zamestná-
vateľov riešenia, ktoré ich odbreme-
nia od papierovačiek a kadejakých 
povinností a poplatkov. Preto je ten 
program aký rozsiahly, lebo je dô-
kladný. Rozsah svedčí o prepracova-
nosti a pripravenosti. My si totiž do 
programu nepíšeme len ciele, ktoré 
sú určite dôležité, ale najmä kroky, 
akými sa k nim dostaneme. Pres-
ný 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 do-
siahnuť, sú nanič. 

Napríklad?
Nesľubujeme desiatky tisíc nájom-

ných bytov ako iné strany, pretože 
ich nemá kto a za čo postaviť. Sľubu-
jeme však, že staviteľom rozviažeme 
ruky a zmeníme stavebný zákon tak, 
aby bol spravodlivý. Plus zmeníme 
pre samosprávy tak, aby mohli sta-
vať nájomné byty ľahšie. Koľko bytov 

vyjde, toľko vyjde, dnes nie je možné 
povedať, koľko ich bude. Hnevá ma 
takéto nebezpečné zavádzanie. 

Na ktoré oblasti sa teda zame-
riava váš program? Ktorých rieše-
ní je najviac a prečo práve 1144? 

Tak to vyšlo. Na programe praco-
vali stovky ľudí, šperkovali sme ho 
do dokonalosti s najlepšími odbor-
níkmi zo snáď všetkých oblastí ži-
vota a konzultovali s ľuďmi priamo 
z praxe. Venujeme sa najmä spravo-
dlivosti, aby sme odtiaľ konečne vy-
prášili sudcov, ktorí dopustili tento 
nehorázny stav v justícii, rovnako 
zdravotníctvu, o tom ani netreba 
veľa rozprávať. Treba konať, na Slo-
vensku kvôli rozkradnutému zdra-
votníctvu umierajú ľudia! Je strašné, 
ako ďaleko sa to dostalo. Riešime 
školy, aby naše deti nepatrili k naj-
menej vzdelaným v Európe.

Časť programu vraj venujete špe-
ciálne východu a vyrovnávaniu re-
gionálnych rozdielov. Čo ste si pre 
nás pripravili? 

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. In-
fraštruktúra je základ a vlády ju do-
teraz trestuhodne zanedbávali. Ďal-
ší problém je práca. Vláda podporila 
pár pracovných miest, ale len vďaka 
umelým dotáciám a mnoho z nich sa 
udržalo práve len tak dlho, kým tiek-
li vládne peniaze – a potom zanikli. 
Toto nie je systematický prístup. Pre-
čo automobilka Jaguar išla do Nitry, 
keď východ ju potrebuje ako soľ? 
Už keď niečo vláda takto masívne 
podporí, prečo nie v tejto časti Slo-
venska, aby mali ľudia poriadne za-
mestnanie 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. Ne-
čudujem sa, že teraz hádžu všetkých 
politikov do jedného vreca. 

Na realizáciu riešení potrebu-
jete byť súčasťou vlády. Kombi-
nácie rôznych strán však nevyze-
rajú ružovo a popredné priečky v 
prieskumoch obsadzujú populis-
ti. Dokážete sa s nimi dohodnúť aj 
vy, známy pragmatik? 

S predstaviteľmi opozície sa stre-
távame pravidelne a vychádzame 
spolu dobre. Všetci si uvedomujeme, 
že základ je vymeniť Fica a nedo-
voliť Kotlebovcom, aby narobili na 

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 všetký-
mi okrem Smeru, pretože rozkradli 
kompletne celú krajinu a všetko, 
čo nie je priklincované, SNS, ktorá 
mala nástup ku kradnutiu dokon-
ca rýchlejší ako Smer a s Kotlebom, 
lebo rozpráva úplné hlúposti, sľubu-
je 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 dô-
kaz, že im nevyhovujeme a ani sa im 
nečudujem, lebo jediní s nimi vieme 
urobiť poriadok. Sociálne balíčky 
Smeru sú nespravodlivé a nefungu-
jú. 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... ho-
tové patálie. Namiesto toho zvýšime 
daňový bonus na dieťa, aby sa rodi-
čia mohli sami rozhodnúť, na čo pe-
niaze použijú.

Východniari si do parlamentu zvolili „svojich“, tí sa na nich vykašľali
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Aby sa tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť
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Nezahoďme šancu na zmenu
Na náš volebný program sme hrdí. 

Urobíme všetko pre to, aby sme získali 

-
dom vlády. 

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

toho s nami. 

-

Miroslav Beblavý

V spoločenstvách vlastníkov by-
tov v bytových domoch sa zaužíval 
donedávna prakticky neriešiteľný 
nešvár – neplatenie mesačných po-
platkov na úkor platiacich obyvate-
ľov.

Prinajlepšom si neplatič strážil 
hranicu 2000 eur dlhu, aby ju vždy o 
nejaké euro podliezal. Zákon  o ochra-
ne osobných údajov sa postaral o jeho 
utajenie. Už niekoľko dní je však všet-
ko inak. Zverejňovanie údajov o dlžní-
koch na úhradách v bytovom dome je 
jednoduchšie a prehľadnejšie. Umož-
ňuje to novela zákona o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov, ktorá v 
podobe schváleného zákona vstúpila 
do platnosti.

Zavádza jednotné pravidlo posta-
vené na porušení povinnosti vlastníka 
uhradiť preddavky za aspoň pätnásť 
mesiacov, pričom nemusí ísť o poru-
šenie povinnosti pätnásť mesiacov za 
sebou. Fixne určená výška nedoplat-
ku vlastníka bytu alebo nebytového 
priestoru vo výške 500 eur sa mení na 
trojnásobok ich aktuálneho mesačné-
ho určenia. Ak máte mesačný predda-
vok napríklad sto eur, po prekročení 
sumy 300 eur nedoplatku ste jednodu-
cho neplatič.

Bytový zákon umožňuje„správcovi 
alebo spoločenstvu na účel ochrany 
majetku vlastníkov bytov a nebyto-
vých priestorov v dome zverejňovať 

zoznam vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov v dome, ktorí majú úhrnnú 
výšku nedoplatkov na preddavkoch 
do fondu prevádzky, údržby a opráv 
domu a na úhradách za plnenie aspoň 
500 eur“. Toto právo je silnou pákou na 
dlžníkov a pokiaľ sa v bytovom dome 
takýto postup nerealizuje, treba vyko-
nať nápravu. Ide o financie samotných 
vlastníkov a v praxi je zo strany správ-
cu a spoločenstva častokrát tento krok 
opomenutý. 

Novela zákona o vlastníctve bytov 
a nebytových priestoroch zaviedla via-
cero noviniek, napríklad definíciu tzv. 
domového poriadku. Ten môže naprí-
klad upravovať pravidlá dodržiavania 
nočného pokoja, zásady chovania do-
mácich zvierat v bytoch a nebytových 
priestoroch, využívanie spoločných 
priestorov jednotlivcami, napríklad 
na odkladanie bicyklov, kočíkov. Jed-
noducho, prináša do fungovania byto-
vých domov väčší systém.

Kedysi stačilo, aby sa na domovom 
poriadku vlastníci jednoducho dohod-
li, po novom ho treba schváliť nadpo-
lovičnou väčšinou všetkých vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov v dome. 
Pokiaľ vlastníci domový poriadok 
schvália, správca má povinnosť ho zve-
rejniť v dome na obvyklom mieste na 
oznamovanie informácií.

Koniec sponzoringu neplatičov

» red
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Zamilovanie a mať vzťah sú dve úpl-
ne odlišné veci. Je to ako so semien-
kom –  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 psycho-
logicky vzdelanejšie, emocionálne 
otvorenejšie a duchovne vyspelejšie 
bytosti, tým menej potrebujú nejaké 
dohody, pravidlá a čosi riešiť. Všetko 
ide hladko, lebo tam nie je strach, žiar-
lenie, vyčítanie, podmienkovanie, pro-
vokovanie, vinenie atď, takýto partneri 
si automaticky dávajú navzájom slobo-
du. Súhra, pochopenie a láska plynie a 
vzájomne sa násobí.

Ak sa však vo vzťahu stretli dvaja 
ľudia, ktorí v sebe ešte nemajú vyrie-
šených mnoho chybných programov, 
počas sebapremeny budú do seba veľa-
krát narážať ako dve lode bez kapitánov 
a to na rozbúrenom mori, ktoré bude 
striedať občasná pokojná hladina. Tu 
to nepôjde bez pravidiel, sebapocho-
penia, sebapremeny, korekcií, dohôd, 
učenia sa zdravej komunikácii... 

Ubližovanie, ktoré medzi nimi na-
stane, nie je cieľom žiadnej sily nad 
nami – Prozretelnosť nechce naše utr-
penie. Konflikty, ktoré nás stretávajú, 
poukazujú na naše zapálené miesta 
v ľudských vnútrach, psychike, duši. 
Všetka bolesť nás má zobúdzať, nie za-
hubiť. Rovnako tak sa dá aj každá jed-

na pochopiť a vyliečiť. 
Nie každý nefungujúci vzťah sa dá 

spojazdniť, tak ako sa nedá pri nutnos-
ti rozchodu zabezpečiť, aby sa dvaja 
rozišli s poďakovaním a odpustením. 
Ako to všetko dopadne, to závisí od 
výšky pochopenia, tolerancie, vnú-
tornej 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 prihlá-
sia v dospelosti.

Želám veľa energie, intuície, múd-
rosti a lásky k liečeniu nefungujúceho 
a boliaceho.

Vzťahy ako zrkadlá nás samých

» Ing. Pavel „Hirax“ Baričák
Motivátor, autor úspešnej série kníh Šlabikár šťastia
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Prijmeme OPERÁTOROV 
DO PLASTOVEJ VÝROBY. 
Plat od 4,2662 Eur/hod plus príplatky. 
Podmienky

KONTAKT: 0903 811 740, Optimal job s.r.o., 
Nám. sv. Egídia 44, 058 01 Poprad
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Spracovanie
 typ A,B 

a .

Kontakt: 
Optimal job s.r.o.
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V prípade záujmu prosím o zaslanie životopisu na 
mariankubus@hydinakubus.sk

Info na tel.č. 0907 970 165

HYDINA KUBUS
 s.r.o.

VEĽKÝ SLAVKOV 290
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Obsluha nakladacieho stroja – 
údržbár
Chovateľ/ka hydiny
Operátor výroby – mäsiar/porcovač
Mzda : 750 €/brutto + odmeny

Firma Hydina Kubus s.r.o. ponúka
voľné pracovné pozície:

FIRMA TATRA TEXTIL, s.r.o. 
POPRADSKÁ 224, HOZELEC 

PRIJME DO ZAMESTNANIA:

 
ZÁKLADNÁ MZDA PRI NÁSTUPE 3,10 EUR/HOD., 

PRÍPLATKY DO VÝŠKY 100 EUR, + VÝKONNOSTNÁ PRÉMIA
OSOBNÝ POHOVOR NUTNÝ.

BLIŽŠIE INFORMÁCIE O TERMÍNE POHOVOROV V PRAC. DŇOCH 
OD 8:00 DO 15:00 HOD. NA TEL. Č.: 0903 635 278
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Spoločnosť z PO
PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ

A DISTRIBÚCIU KNÍH. 
Požadujeme vlastné auto, 

ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

0904 996 772
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OPERÁTOR VÝROBY 

·  Práca v automobilovom priemysle
·  Výroba klimatizácii
·  8 hodinová trojzmenná prevádzka

·  Ubytovanie a doprava 

Kontakt: 0908 914 180
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WWW.REGIONPRESS.SK

INZERÁT,
KTORÝ

PREDÁVA
0907 887 332

INZERCIA
0905 338 878
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AIW - Práca - Opatrovanie 
seniorov v Rakúsku!

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax

·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
· vek 25 až 60 rokov

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

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

Honorár 1 100 až 1 400 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

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

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

prijme do pracovného
pomeru:

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)

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

Vodič VZV / retrak / ťahač od  810 € brutto 

od  810 € brutto 

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

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

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie
od  765 € brutto Skladový pracovník
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tel. 0940 723 073
trofejeeu@gmail.com

tel. 0940 723 073
trofejeeu@gmail.com

0800 162 162
www.stannah.sk 

600 000 
Stannah 
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KAŽDÉMU
NÁJDEME PRÁCU

pracovné pozície v ČR

operátor výroby
vodič vzv - zvárač

zoraďovač - kvalitár
a inéwww.konstrukter.sk

BEZPLATNÁ INFOLINKA

0800 500 091

��
��

��

od  850 eur do 1300 eur
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PRÁCA 
PRE KAŽDÉHO 
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY  

CALL CENTRUM: 

0905 552 537
0915 971 823

UBYTOVANIE a DOPRAVA hradené
 VHODNÉ PRE MUŽOV,  ŽENY aj PÁRY
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Pracovník vo výrobe / ČR 
Montážny pracovník/ ČR
Vodiča sk B /šoféra na vývoz 
do Nemecka 

ZDRAVOTNÉ SESTRY/ DE

Balenie čokolády
a kozmetiky / ČR 
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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 neča-
kali na operáciu mesiace.

Nastal čas buchnúť po stole a urobiť poriadok! Rozhodli sme 
sa urobiť niečo, čo v slovenskej politike nemá obdobu. Pozva-
li sme voličov všetkých strán, ako aj nevoličov, aby rozhodli 
o tom, ktoré riešenia má naše hnutie OĽANO presadiť do bu-
dúceho programu vlády. Ľudia tak historicky prvýkrát môžu 
priamo rozhodnúť o programe vlády. Áno, iné politické stra-
ny 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. 

Pripravili sme niekoľko zásadných otázok o tom, ako by malo Slo-
vensko 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 pod-
mienkou vstupu do novej vlády. Rozhodnite už teraz, ako sa bude 
Slovensko vyvíjať po nasledujúcich voľbách! Toto je prvá príleži-
tosť od revolúcie, aby po voľbách konečne neprehral nikto.

ROZHODNI.TO
www.rozhodni.to

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!
8.2.2020 na

www.rozhodni.to
inzercia new januar_4_februar.indd   1 05/02/2020   17:30
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