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Dva svety v tom jednom našom

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Milionár opúšťa milionársky byt. 
Nezostanú v ňom ani parkety, ani 
obklady, ani vodovodné batérie, 
nič. Byt je „vybývaný“. Ako sa „vy-
bývali“ byty napríklad na známom 
sídlisku v mesačnej krajine v Koši-
ciach.

Iný milionár si objednáva súkrom-
né lietadlo na večerný let k moru na 
svoju súkromnú jachtu. Večer však 
už sedí vo vyšetrovacej cele. Tiež sú-
kromnej. To je jeden, ten odporný 
amorálny svet zlodejín a absencie člo-
večenstva.

V Dubline v Írsku balí Slovenka 
Zuzka balíček pre Slovenku Janku, 
ktorá žije v Česku. Pre jej dve dcéry, 
na ktoré vlastný otec akosi popri 
svojom „bytí“ pozabudol. Slovenka 
Janka, ktorá žije v Česku však v tých 
istých dňoch balí balíček pre Maria-
na na východnom Slovensku, ktorý 
žije sám a z invalidného dôchodku. 
Niečo na seba, nejaký drobný darček. 
Asi neviete, aké je to v živote nedostať 
darček a zrazu si ho vybrať z balíčka. 
To iba málokto vie. Majka v Írsku tiež 
poslala balíček na Slovensko.

Dva svety. Jeden plný sebectva, 
lakomstva, zloby a nenávisti, utopený 

v peniazoch, ktoré boli získané – no 
– nazvime to eufemicky – v rozpo-
re so zákonom. Druhý, poctivý, svet 
každodenného boja s nedostatkom o 
prežitie. Ale plný porozumenia, účas-
ti, snahy pomôcť tým, ktorí sú na tom 
ešte horšie.

Po svete dobra lietajú balíčky, po 
svete zla urážky, nenávisť a žaloby.

Je smutné, že o tom svete zla vie-
me takmer všetci takmer všetko, ale 
o dobro sa zaujímame tak málo. To 
by tých balíčkov od niekoho nieko-
mu muselo byť viac. Nie tak zvučne 
nazvaných – vraj „sociálnych“,  ale 
úprimne ľudských. 

Viem o troch balíčkoch, ktoré sú 
momentálne na ceste k adresátovi. A 
viem aj to, koľko šťastia majú v sebe 
zabaleného. Naozaj ma nezaujímajú 
milionári s ich vybývanými bytmi. Im 
to raz „spočíta“ ktosi iný.

Ozaj, milí čitatelia, 
spomeniete si, kedy ste 
naposledy posielali nie-
komu balíček s radosťou, 
šťastím a pomocou?

Pekný týždeň 
vám želá
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PONÚKAM 
PRÁCU NA DOMA 

PRE ŽENY. 
 

Lea.farmasi.svancarova
@gmail.com

VIAC INFORMÁCIÍ:
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4bogár, s.r.o., Šulekova 5, Nové Zámky

0903 456 949

PrIJMe 
do pracovného pomeru

VODIčA 
na fiat Ducato
MZDA: 750 eur
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PONUKA PRÁCE 

do novootvorenej predajne
vo Dvoroch nad Žitavou.  

 Mzda 580 EUR  + stravné lístky.
Info : 0915 899 339

PRIJMEME
predavačku na TPP
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20. FEBRUÁR 2020
CSEMADOK v Nových Zámkoch

LUKÁŠ 
KYSELICA

ROMAN 
MIKULEC

IGOR 
MATOVIČ

JOZEF 
PROČKO
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PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
(rolety, žalúzie, sieťky)

HELUX - Peter Helmeš
Ďalej ponúkame:
OPRAVY a SERVIS

 okien a dverí
roliet a žalúzii
vymieňame kovania
panty a klučky 

CENOVÉ PONUKY
035 6420 166 
www.helux.sk

OPRAVY A SERVIS
0918 109 149 

helux@helux.sk
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Forgáchova bašta 4, 940 01 Nové Zámky
+421 905 738 415 / +421 903 039 191

www.novaplast.biz  info@novaplast.biz

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE
- 5-6 komorový profil
- 2-3 sklo až U=0,5
- výmena a murárske práce
- sieťky, parapety, žalúzie, rolety
- stavebné úpravy
- malovanie priestorov
- odvoz starých okien ZADARMO

NOVAPLAST

-50%
na okná a 

dvere
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Kontakt: 0903/ 171 353

Prízemie: 120 m2
1.poschodie: 120 m2

2. poschodie: 150 m2
3. poschodie:   65 m2

PONÚKA: 
OBCHODNÉ A KANCELÁRSKE 
PRIESTORY NA PRENÁJOM
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PRACOVNÁ PONUKA: 
Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov: 

SPOLOČNÍČKY / STRIPTÉRKY

0910 970 890

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch. 
Ubytovanie zdarma, stála klientela, garanto-
vaný denný príjem, mesačný bonus 400 EUR.

INZERCIA
0907 779 018
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škridla výpredaj

3,50 €/m2

0905 746 124

STRECHY

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA



NZ20-07 strana- 2

zdravie / služby Najčítanejšie regionálne noviny
2

INZERCIA

 

NOVOZÁMOCKO

Ing. Jarmila Kyselicová  0907 779 018

Distribúcia:
Kristína Mlatecová  0908 979 443
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: 
Nové Zámky, Bánov, Komjatice, 
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NOVÉ ZÁMKY

Nové 
Zámky

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
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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 (34.140 domácností)

Vážení čitatelia, otvárame tému, kto-
rej neznalosť  môže spôsobiť aj väčšie 
komplikácie. Budeme sa jej venovať v 
tejto a niekoľkých ďalších častiach náš-
ho cyklu Zdravie.

Tak, ako sledujeme už nielen v Číne 
boj s vírusovým ochorením, tak je jasné, 
že horšiu prognózu majú pacienti so sprie-
vodnými ochoreniami, medzi ktoré patrí aj 
cukrovka. Infekčné ochorenie môže hladi-
ny krvného cukru u diabetika nepriaznivo 
ovplyvňovať.

Preto je dôležité chrípke a iným in-
fekčným ochoreniam dýchacích ciest pred-
chádzať. V období, kedy je výskyt ochorení 
dýchacích ciest najvyšší, je potrebné vyhý-
bať sa  miestam, kde je viac ľudí pokope. 
Ak ste pri chorom, požiadajte ho, aby nosil 
rúško, čo by malo byť samozrejmé. Ak si 
neporadíte, noste ho radšej vy. Samozrej-
mé by malo byť držať ruku, vreckovku 
pred ústami pri kašli, pri kýchnutí. Ak to 
tak vo vašom okolí nerobia, nehanbite sa 
a požiadajte ich o to. Vaše zdravie musí byť 
prvoradé. Ruky si udržujte čisté. Dôkladné 
a časté umývanie rúk v období chrípok je 
veľmi významným prostriedkom ako pre-
dísť nákaze. Inkubačná doba vírusu bež-
nej chrípky je od vniknutia do organizmu 
a objavenia sa prvých príznakov trvá 18 až 

72 hodín.
Očkovanie proti chrípke u diabe-

tika, ale aj členov jeho rodiny a blízkych 
ako prevencia je dôležitou súčasťou sta-
rostlivosti o zdravotný stav. Najlepší čas na 
očkovanie je september – október, preto je 
odporúčané si ho na budúci rok napláno-
vať. Dôležité je aj predchádzať vyčerpaniu 
z prepracovania, preto v období chrípok si 
doprajte dostatočný oddych a dlhý spánok.

Kedy konzultovať u lekára
-  keď si diabetik nameria vyššie hladiny 
krvného cukru, 
- keď má prítomné ketolátky v moči alebo 
krvi, 
- keď sa príznaky ochorenia sa nezmier-
ňujú, 
- keď ochorenie trvá dlhšie ako je obvyklé, 
- keď symptómy a ťažkosti sa zhoršujú na-
miesto ich zlepšovania, 
- keď sú vysoké teploty, 
- keď zacítite bolesti prí-
nosových dutín, uší, bo-
lesti zubov, 
- keď potrebujete skon-
zultovať lieky, ktoré 
užívate.

Chrípka a prechladnutia u diabetikov I

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy
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Masívne oplotenie s plného materiálu Minőségi garázsok gyártása és szerelése

Masszív kerítések teli anyagból Klvalitné plechové garáže s montážou

Kontakt: Hlavná 716 (Areál PD), Okoč
E-mail: gavida.sro@gmail.com
Mobil: 0911 260 428, 0911 151 212

Ceny od:
1,5m x 0,85 m - 40 €
2m x 0,85m - 55 €

Slovenský       výrobok

www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a �nančnú istotu, kontaktujte nás

Sprostredkovanie opatrovateľskej
práce v Rakúsku už 15 rokov

0908 868 643 | +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12
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Metrový textil Nové Zámky
TOTÁLNY VÝPREDAJ 

PRED LIKVIDÁCIOU PREDAJNE
Komárňanská ulica 5

kontakt: 0905 803 333 VÝPRED
AJ
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EXEKÚCIE

VÉGREHAJTÁS
STOP

Telefón:       0915 896 536
Infolinka:   0907 167 538

           Kancelárie / Irodák
Komárno  Dunaj. nábrežie 14
D. Streda  Alžb. nám. 1194/1
B. Bystrica  Kapitulská 12
Želiezovce  Mierova 24
Štúrovo  Sv. Štefana 79

Pomoc pri
STOPNUTÍ EXEKÚCIÍ

Segélynyújtás
VÉGREHAJTÁSOK
LEÁLLÍTÁSÁHOZ

Kontakt:
jarosova@novosedliksro.sk

mobil: 0907 731 489

VODIČ
VP  C + E
hydraulická ruka
autožeriav AD 20T

Prijmeme
pracovníkov do TPP

od 6€/hod
+ MESAČNÁ ODMENA
+ DIÉTY / STRAVNÉ LÍSTKY

STROJNÍK
obsluha stavebných
strojov 1B, 1C, 1G, 2B
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18. februára 1929 
americká Akadémia filmových umení a 
vied ohlásila, že bude od tohto roka kaž-
doročne udeľovať Cenu Akadémie za zá-
sluhy, známejšiu ako Oscar. Prvé odovzdá-
vanie Oscarov sa konalo 16. mája 1929.

Výročia a udalosti

VIZITKY
0907 779 018
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BASTRNÁK TIBOR5

PRE NÁŠ
  DOMOV!

SPOLU A ÚSPEŠNE

Vhodné od 18 rokov

20. februára 1981  
zomrel Imrich Karvaš, slovenský ekonóm 
a politik (* 1903).

Výročia a udalosti VIZITKY
0907 779 018
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»Kúpim staré motor-
ky (JAWA, ČZ) mope-
dy, stabiláky, diely.Tel. 
0905121391¤Kúpim auto 
rok 1980 a staršie. Platba 
ihneď.Tel. 0903305288
»Kúpim súčiastky na Škodu 
100 až 120/130, Rapid.Tel. 
0911113012

»Kúpim byt v NZ, platba v 
hotovosti.Tel. 0907532685

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.Tel. 0908532682

»Predám digitálnu anté-
nu na príjem slovenských 
a maďarských programov 
bez poplatku. Montáž do-
hodou.Tel. 0903122192 
»Predám satelitný kom-
plet FREESAT bez mesaných 
poplatkov, ročný poplatok 
25EUR, Slovenské, české 
a maďarské programy. 
Montáž zabezpečím.Tel. 
0903122192 
»Odveziem nepotrebnú 
práčku, chladničku, mraz-
ničku vrámci NZ ZADARMO.
Tel. 0903122192 
»Predám použitú chladnič-
ku, pračku v zachovalom 
stave. Funkčná bez záva-
dy. Zabezpečím satelitný 
príjem DIGI - DIGISPORT. Vy-
bavenie zmluvy a montáž 
dohodou.Tel. 0903122192

»ZO STARÝCH DOMOV KÚ-
PIM STAROŽITNOSTI, STARÉ 
VECI A ĽUDOVÉ KROJE.Tel. 
0918439124
»Kúpim ľudové kroje.Tel. 
0902708047

»Predám kmeň orecha i na 
kúrenie.Tel. 0910426074

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane.

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    

»

»55r hľadá priateľku.Tel. 
0917049831

Občianska
riadková
inzercia

16 ZOZNAMKA    

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, NZ zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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Najčastejšou otázkou, ktorú dostávam na svojich 
cestách po Slovensku, je otázka regionálnych rozdie-
lov. Prečo sa „tam“ v Bratislave máte tak dobre a my tu 
na východe máme nízke platy? 

Nuž, odpoveď nie je taká jednoduchá. Som totiž     
presvedčený, že pri dobrom riadení krajiny žiadne        
regionálne rozdiely vyrovnávať netreba. 

Na našom programe pracovali stovky ľudí, šperko-
vali sme ho do dokonalosti s najlepšími odborníkmi 
zo snáď všetkých oblastí života a konzultovali s ľuďmi 
priamo z praxe. 

Hlavným bodom na vyrovnanie regionálnych roz-
dielov 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 pri-
bližne v roku 2026. Infraštruktúra je základ a vlády ju 
doteraz trestuhodne zanedbávali. Rovnako si neviem 
predstaviť dôvod, pre ktorý automobilka Jaguar išla do 
Nitry, keď východ ju potrebuje ako soľ. Nie som zástan-
ca stimulov, ale sme v situácii, keď by si ich práve ľudia 
v tejto časti Slovenska zaslúžili, aby mali poriadne za-
mestnanie a aby sa zdvihla životná úroveň. Hnevá ma, 
že pred voľbami im kandidáti z východu – Paška, Raši, 
Žiga.... nasľubovali hory, doly a po voľbách sa na nich 
vykašľali. Nečudujem sa, že teraz hádžu všetkých poli-
tikov do jedného vreca. 

29.2. budú mať Slováci veľmi dôležitú úlohu – roz-
hodnúť, kadiaľ sa naša krajina uberie. 
Tam, za plentou, na vás nedosiahne 
žiadna politická reklama, žiaden 
planý sľub. To bude chvíľa, keď bude 
môcť vyhrať zdravý rozum a rieše-
nia.

Diaľnica do Košíc by mohla stáť
v roku 2026

Richard Sulík
predseda SaS

Zdravý rozum
je najlepší recept

Raz za čas na našej ulici zastaví auto a prebehne 
rýchle striedanie žien v strednom veku na zadnom 
sedadle. Niektoré vytiahnu z auta ťažké kufre a una-
vené kráčajú do vchodu, iné nasadnú na ich miesta a 
odfrčia preč. Vždy ma to zamrzí – viem si predstaviť, 
ako veľmi budú svojim rodinám tie dva týždne chýbať. 
Niektoré z nich majú deti, ktoré ešte potrebujú mamu, 
avšak oveľa viac týchto dám, ktorých dočasným do-
movom je rakúska domácnosť, má ešte aj rodičov, ktorí 
by si častokrát ich pomoc zaslúžili viac ako cudzí ľudia 
kdesi za hranicami. 

V Rakúsku v súčasnosti pôsobí viac ako 40 tisíc 
opatrovateliek. Už dávno to nie je možnosť dobre si 
zarobiť, je to skôr únik pred bezmocnosťou nad sloven-
ským pracovným trhom. Trpia manželia, deti, rodičia 
a napokon i samotné ženy. Nech je ich práca akokoľvek 
pokojná a možno aj zaplatená trochu lepšie ako mnohé 
zamestnania najmä na východe krajiny, stále to neo-
spravedlňuje fakt, že mnohé rodiny sú pravidelným 
odchádzaním maminy rozvrátené. 

Na vine je ekonomický stav Slovenska. Kolotoč, 
ktorý zhrdzavel, zaškrípal a zastal, a doplácajú na to 
najmä tí najzraniteľnejší – naši seniori, ktorí potrebu-
jú, aby im ich deti mohli vrátiť všetko, 
čo im dali. 

Bohužiaľ, bez politiky to nejde. 
Nenechajme našu krajinu ďalej 
hrdzavieť. Len konkrétne ekono-
mické riešenia dokážu kolotoč 
opäť rozkrútiť. Bez planých sľubov 
a prázdnych rečí, ktoré počúvame už 
dlhé roky.

Aby sa oplatilo zostať 
na Slovensku

Ladislav Matejka
krajský predseda SaS 
v Trenčíne, kandidát č. 27

Alternatíva existuje
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FeHaus s.r.o.,
Veľký Cetín (NR)

20 rokov na trhu
Montáž domov 

v Rakúsku a Nemecku
Hľadáme odborníkov 
(najlepšie 4-členné skupiny): 

tesár, pokrývač, 
kartónista, klampiar, 
stolár, vodár/sanitár
Robíme hrubé stavby

Práca v s.r.o. na živnosť
Týždňové turnusy

Tel: 0908 715 316
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Prijmeme 
vodičov VZV 

na TPP v NR. Mzda 837€/brut-
to/mes + príplatky podľa ZP, 

bonusy do výšky 15%, 
SL 3,83€/deň alebo strava. 

DOPRAVA ZABEZPEČENÁ. 
MAHAX Slovakia, s.r.o. 

0944 425 183
Preukaz VZV PODMIENKOU

Ponuka
práce

Pre viac info: 0944 425 183
Mahax Slovakia, s.r.o. 78
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Prijmeme 
operátorov/ky skladu 

na 2 zmeny TPP v NR.  

Mzda od 700€/brutto/
mes. + príplatky podľa 

ZP, bonusy do výšky 
15%, SL 3,83€/deň alebo 

strava. 
DOPRAVA ZABEZPEČENÁ.
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www.hindickyhydroizolacie.sk, minohindicky@gmail.com 78
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INZERCIA
0907 779 018

Vtipy

» Aj hlúposť je dar boží. V 
tomto smere nemusel byť 
pán Boh až taký štedrý.

»- Ako sa máš?
- Veľmi zle. Keby som nemal 
dlhy, tak už nemám vôbec 
nič.

»Tešiť sa dá aj z maličkostí. 
Napríklad z výplaty.

»Nikdy nespochybňuj vkus 
svojej ženy. Tiež si bol jej 
výber.

»Keď hlupáci spia, konajú 
spoločensky prospešnú 
prácu.

»Vždy som si myslela, že 
moji susedia sú celkom milí 
ľudia, ale potom si dali hes-
lo na wi-fi.

»Dievčatá chcú Barbie a 
chlapci autíčka. Keď vyras-
tú, je to presne naopak.

»Niektorí ľudia sú ako 
rezne.
Nie že by boli tak chutní, sú 
len klepnutí z oboch strán.

»Šťastie nespočíva v penia-
zoch, ale v ich množstve.
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hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

8 - 20 týž. Mládky
Nosničky rôznej farby

ROZVOZ Zabezpečíme

Ponúka na predaj:
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...ABY SLOVENSKO 
   NEBOLO BOJISKOM, 
   ALE DOMOVOM
 Slovensko je rozdelené tak ako nikdy vo svojich moderných 
dejinách. Je rozdelené na mestá a vidiek, na Bratislavu           
a zvyšok Slovenska, na západ a východ, sever a juh,               
je rozdelené politicky, ekonomicky
A politici z 

         

         

cia, 

y,          

y
 Táto 

    

ani nezaujíma. Ak sa aj nájde nejaký donkichot našich dní, 
ktorý na tieto pomery upozorní, mienkotvornej vrstve 

   

aj na tom, do akej miery ho zaujíma osud toho druhého.          
   

y

ale z podstaty. 

V
y

V

, 

jedinej pravdy
na Slovensko tvoriace, vedomie rozdielov na vedomie 

v
   

My predsa máme na viac. T

Vytvorme  konvent, v ktorom by zástupcovia politických 
     

vedci, mienkotvorní odborníci z celého spektra slovenskej 

V

podobe nášho štátu – predovšetkým o vytvorení systému váh 

demokratických mechanizmov

 Tento štát stratí zmysel,     

  
Verte vo vlastné 

sny
   

                            

 

Mgr. Artur Bekmatov PhD.
zamestnanec verejnej správy
T  Teplice

5

Mgr. 
IT
Nitra

29

  
pracovník vo výrobe
Hontianske Moravce

40

Matej Pintér Bc.
študent
V

13

Martin T
obchodný zástupca
Nové Sady

39

Tomáš V
inštruktor vo výrobe
Hurbanovo

49

V

55

Pavol Kordoš
mechanik

106

Zsolt Pástor

Neded

125

Ing. Juraj Chrien

Nitra

71

Lukáš Turský

121
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Všimol som si, že určitá skupina 
ľudí v súčasnosti svoju energiu a lás-
ku prehnane investuje do zvierat. 

Úcta k prírode, stromom, rastlin-
stvu a všetkým druhom zvierat je pre 
mňa na vysokom a prepotrebnom 
osobnostnom stupni. Všetko živé si za-
slúži úctu, lásku, ochranu a podporu, 
ale...

... ale všetko tu na Zemi podlieha 
určitej hierarchii a ak viac zachraňuje-
te zvieratá, no seba, či ľudí dávate niž-
šie, niečo o vás táto skutočnosť hovorí. 
Nie málokrát za to môže ťažké detstvo, 
zrada zo strany ľudí alebo od partnera, 
ktorá človeka dovedie k nedôvere voči 
ľuďom či opačného pohlavia, až do-
konca k odporu voči mužom, ženám, 
ľuďom... Nie je to harmonický postoj.

Všetok prehnaný prístup k niečo-
mu najviac hovorí o samotnej osobe - o 
prázdnom vnútre, vyhorení, neviere v 
seba, neláske voči sebe... Vtedy sa daná 
bytosť vo svojej osobnej vyprahnutosti 
začne čoraz viac upínať na zdroj, ktorý 
jej poskytne uspokojenie, lásku, nehu, 
pochopenie, realizáciu... Tak predi-
menzovaný prístup k práci (workoho-
lizmus), premrštená charita, prehnaná 
citová väzba na dieťa, partnera, rodiča, 
ako aj zaslepené extrémne zachraňo-
vanie a starostlivosť o zvieratá, kedy 
sú tieto nemé a úžasné bytosti dané na 
najvyšší piedestál, môžu signalizovať 
precitlivelosť, ktorá sa hojí smerovaním 

k bytostiam, ktoré lásku vždy opätujú a 
nekalkulujú. Lenže ak sme sa narodili 
ako ľudia, mali by sme dať na poriadok 
naše pošramotené vzťahy s inými ľuď-
mi, hlavne však prístup voči sebe.

Predošlé generácie vnímali a cho-
vali zvieratá hlavne z dôvodu úžit-
ku, no teraz mám dojem, že dnešný 
„človek moderný a civilizovaný“ sa 
prehupol do módu, aby si cez zviera-
tá dotankovával svoju emocionálnu 
vyprahnutosť. Kto číta moje Šlabikáre 
šťastia vie, že tvrdím stále to isté: Nech 
našim zdrojom je naše vnútro a nie 
vonkajšie okolnosti. Keď ste raz šťast-
ný, prijímate a milujete sa, vylieva sa to 
z vás do všetkého s čím sa stretnete. Tok 
je obojstranný, vracia sa vám. No pre-
piate konanie vedie k strachom a tak sa 
ľudia boja o majetok, vzťahy, zdravie, 
zvieratá... Nemáme sa báť, máme žiť. 
Nemáme bojovať, máme dávať extrémy 
na poriadok bez toho, aby sme sa stali 
extrémistami.

Kto číta srdcom, vie, kam mierim: 
Zlatá stredná cesta. Pravá miera. Áno, 
máme zachraňovať a pomáhať slab-
ším, chrániť prírodu a zvieratá, svojim 
osobným postojom a konaním mať 
všetko cítiace na Zemi v úcte. Nech mi 
je odpustené, ak som sa kohosi dotkol. 
Ale som za zdravý rozum a zlatý stred. 
Milujme, no nie ako nevedomé pokra-
čovania vlastného nemilovania sa.

O prehnanej láske k zvieratám...

» Ing. Pavel „Hirax“ Baričák

Máš rád naše lesy? Nepáči sa Ti, čo 
sa s nimi deje?  Zapoj sa a pomôž pri 
zbere podpisov v kampani za NIČ!

Lesoochranárske zoskupenie 
VLK spustilo v októbri 2018 zber pod-
pisov pod petíciu  Za lepšiu ochranu 
prírody. Dôvodom je zlý stav v ochra-
ne prírody na Slovensku. Napriek roz-
siahlej sieti chránených území súčasné 
právne predpisy umožňujú skutočnú 
ochranu iba v územiach, na ktorých 
platí 5. stupeň ochrany prírody. Takéto 
územia v súčasnosti tvoria iba 1,75 per-
cent rozlohy Slovenskej republiky. VLK 
preto začal rozsiahlu kampaň za zabez-
pečenie lepšej ochrany prírody, ktorej 
súčasťou je aj petícia s cieľom, aby sa 
prísna ochrana prírody zaviedla na 10 
percent územia Slovenska, aby sa as-
poň na časti našej krajiny nerobilo NIČ.

Prvých viac ako 50 000 podpisov 
je vyzbieraných. Métou je minimálne 
100 000 platných podpisov, čím by 
sa petícia stala najsilnejšou petíciou 
v histórii SR. Tiež by sa pri tomto počte 
požiadavkou musela zaoberať Národná 
rada Slovenskej republiky.

Hľadajú sa preto dobrovoľníci, 
ktorí chcú pomôcť so zberom podpisov. 
Má to zmysel a každá, aj malá pomoc sa 

ráta. Tak, ako sa pri petícii proti dotáci-
ám na drevnú štiepku s 38.000 podpis-
mi podarilo dosiahnuť zmenu zákona, 
aj pri tejto petícii je veľká šanca veci 
zmeniť. Momentálne smerujú, okrem 
iného, dobrovoľnícke aktivity na deň 
volieb do Národnej rady SR a zbieranie 
podpisov v blízkosti volebných obvo-
dov. Prihlásiť sa ako dobrovoľník mô-
žeš vyplnením krátkeho dotazníka na 
https://www.wolf.sk/sk/nic a obratom 
budú na Tvoju emailovú adresu odo-
slané potrebné informácie. 

Veľká vďaka všetkým, ktorí už 
pomáhajú a aj tým, ktorí sa k nám radi 
pridajú. 

Dobrovoľníci zo Žiliny – Lucia, 
Marek

Podpíšte sa pod NIČ

» spracovala: red

15. februára 1947 
sa v Prahe začali majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji na ktorých 
česko-slovenskí reprezentanti po prvýkrát získali zlatú medailu.

Výročia a udalosti
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VEĽKÝ ZIMNÝ VÝPREDAJ
až                     na náhrobné kamene40%

ZĽAVY
DVOJHROBY
+ pomníky už od

1.289 € 

NAVŠTÍVTE NÁS v našej predajni na P. BLAHU 10, Nové Zámky 
alebo na novootvorenej výstave hrobov Nitrianska cesta 131 (pri cintoríne)

+421 908 269 250
info@globestone.sk    ℓ   www.globestone.sk

Výpredaj trvá do 31.3.2020

22

ZMENA VLÁDY
������������
�����������

1 Gyula
Bárdos

2 Szabolcs
Mózes

4 Zsolt
Simon

5 József
Menyhárt
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Máme je obvykle rovno pred oča-
mi. Či vlastne pod nohami. Napriek 
tomu, ako je portulaka nenápadná, 
potenciál tejto drobnej rastliny si 
mnohé civilizácie všimli už dávno.

Občas je tiež známa aj ako ku-
ria noha poľná či záhradná, patrí do 
čeľade Portulaceae. Je to jednoročná 
rastlina s výhonkami dlhými 30 až 60 
cm, obrastenými ružicami drobnejších 
podlhovastých listov. Divoké druhy 
portulaky majú obyčajne menšie lístky 
i kvety a menší vzrast ako kultúrne pes-
tované odrody. 

Už oddávna ľudstvo využíva lie-
čivú silu tejto skromnej rastlinky, 
najmä jej antioxidačné vlastnosti a jej 
regulačný vplyv na hladinu krvných 
tukov, cholesterolu i cukru. Využíva 
sa tiež na ochranu žíl a ciev, ako i pri 
kardiovaskulárnych problémoch, na 
uvoľňovanie svalových kŕčov, ako pro-
tizápalové a močopudné činidlo, pri 
zápaloch močových ciest, pri cystitíde 
a obličkových kameňoch, na podporu 
pečene, pri bakteriálnej dyzentérii, 
zápaloch mliečnej žľazy a uzlín. Portu-
laka je vhodná aj na použitie v podobe 
kašovitých obkladov na popáleniny. 
Takýmito viacnásobnými celonočnými 
obkladmi sa za pár dní dokážeme zba-
viť aj kuracích ôk.

Pri jej užívaní neexistujú žiadne ri-
ziká, žiadne vedľajšie účinky a nehrozí 
ani predávkovanie. Najviac prospeš-

ných látok získame z čerstvej rastliny, 
hoci sa z nej občas robí aj liečebný od-
var. Pri liečení lišaja a dermatóz tiež 
používame čerstvú šťavu alebo nálev z 
2 g semien a 2 dcl vriacej vody.

Dá sa restovať s mäsom i zapekať 
so syrom. Mladé lístky a výhonky však 
môžeme nasekať aj do polievky, omáč-
ky, majonézy, do tvarohových nátie-
rok, pást i do bylinkového masla. 

Vňať portulaky obsahuje až 2,2 per-
centa bielkovín, 0,5 percenta prospeš-
ných tukov, 6,5 percenta sacharidov, 
1,2 percenta vlákniny a 2,2 percenta 
minerálov (najmä draslíka, horčíka, 
vápnika, železa, fosforu a stopových 
prvkov). Je bohatá na vitamín C i provi-
tamín A, ale i vitamíny B1 , B2. Obsahu-
je aj glykozidy, slizy, saponíny, horčiny, 
silice, flavonoidy a organické kyseliny 
(citrónovú, askorbovú, asparágovú, 
glutámovú). Je to zelenina s najvyšším 
obsahom vzácnych omega-3 mastných 
kyselín (100 g listov obsahuje 300 až 
400 mg kyseliny alfa-linolenovej).

Neznáma a predsa známa portulaka

» red

V  prípade, ak spoločnosť nedosahuje 
zisk, je možné ju zlikvidovať. Novela Ob-
chodného zákonníka s  účinnosťou od 
01. októbra 2020 zásadným spôsobom 
mení, predlžuje a predražuje likvidáciu. 

Nová právna úprava vyžaduje, aby 
spoločnosť zároveň s  rozhodnutím o  zru-
šení spoločnosti rozhodla aj o ustanovení 
likvidátora, a  to najneskôr do 60 dní odo 
dňa zrušenia spoločnosti. Pred samotným 
zápisom likvidátora sa bude taktiež podľa 
novej právnej úpravy vyžadovať, aby spo-
ločnosť zložila do notárskej úschovy pred-
davok na vykonanie likvidácie, ktorého 
výška bude určená vyhláškou, ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia Obchod-
ného zákonníka. Na základe predbežného 
návrhu tejto vyhlášky by sa malo jednať 
o sumu vo výške 1 500 eur. Návrh samot-
nej vyhlášky, taktiež taxatívne vymedzuje 
paušálne odmeny likvidátora. Napríklad 
odmenu vo výške 300 eur, a to za zverejne-
nie oznámenia o vstupe spoločnosti do lik-
vidácie a výzvy na prihlásenie pohľadávok 
alebo taktiež odmenu vo výške 300 eur za 
zverejnenie prvého vyhotovenia konečnej 
správy o  priebehu likvidácie a  návrhu na 
rozdelenie likvidačného zostatku. V prípa-
de, ak by si spoločnosť nezvolila v zákonom 
stanovenej 60 dňovej lehote likvidátora 
a  bude zložený preddavok na likvidáciu, 
ustanoví likvidátora súd, a  to náhodným 
výberom zo zoznamu správcov konkurznej 
podstaty. Súdom ustanovenému likvidáto-

rovi patrí odmena, a  taktiež náhrada vý-
davkov v zmysle už spomenutej vyhlášky. 
V  prípade, ak likvidátora vymenovala sa-
motná spoločnosť, tak mu patrí odmena 
a náhrada výdavkov v zmysle individuálne 
dojednanej zmluvy. Nová právna úprava 
obmedzila možnosti výberu osoby likvidá-
tora. Likvidátorom môže byť správca alebo 
iná osoba zapísaná v  registri fyzických 
osôb a súčasne by mohla byť ustanovená 
za člena štatutárneho orgánu. Týmto kro-
kom boli vylúčené právnické osoby a fyzic-
ké osoby, ktoré nie sú zapísané v predmet-
nom registri. Podľa novelizovanej právnej 
úpravy bude jedným z účinkov vstupu do 
likvidácie, že týmto momentom zanikajú 
jednostranné úkony spoločnosti, najmä 
príkazy, poverenia a prokúry s výnimkou 
splnomocnení na zastupovanie v súdnych 
konaniach. Taktiež bude obmedzené na-
kladanie s majetkom spoločnosti v medzi-
období od zrušenia spoločnosti do vstupu 
spoločnosti do likvidácie. Nakladanie 
s  majetkom prevyšujúcim 10 percent zák-
ladného imania bude podliehať vypraco-
vaniu znaleckého posudku a  schváleniu 
najvyšším orgánom spoločnosti.

Vstup spoločnosti do likvidácie podľa 
novely Obchodného zákonníka

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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Zrakom vnímame až 80 percent všet-
kých informácií, preto je dôležité sta-
rať sa oň už od raného veku. Jednou 
z možností sú aj preventívne merania. 

Deti často nevedia povedať, že vidia 
„zle“. Nič ich nebolí, a tak ani nie je dôvod 
sťažovať sa. Naopak, sú schopné vytvárať 
si a využívať vlastné kompenzačné tech-
niky, ktoré im umožňujú plnohodnotne 
fungovať v známom prostredí. Problémy 
sa môžu prejaviť až príchodom do školy. 
Pritom detské oko sa najviac vyvíja do 
šiestich rokov a vtedy aj najlepšie reagu-
je na liečbu. Niektoré očné vady možno 
včasnou intervenciou výrazne upraviť, či 
dokonca vyliečiť. 

Kedy by mal rodič spozornieť? 
 Dieťa vie len pomaly, alebo vôbec nevie 

rozoznať predmety v  diaľke. Hlavne tie, 
ktoré sa nepohybujú. 

 Dáva si knižku či hračky pred oči, aby 
ich dobre videlo. 

 Sťažuje sa na bolesti hlavy, pálenie v oč-
kách či svetloplachosť. 

 Nedokáže sa dlho koncentrovať pri hre 
do blízka, je rýchlo unavené. 

 Veľakrát žmurká alebo drží hlavu šikmo.
 Očká má začervenané a slzia. 
 Dieťa má problém s koordináciou oko – 

ruka.
Prihláste svoju škôlku na bezplatnú 

kontrolu zraku 
Únia nevidiacich a slabozrakých Sloven-

ska (ÚNSS) realizuje v  spolupráci s  OZ 
BILLA ľuďom preventívny program Zdra-
vé oči už v škôlke, zameraný na kontrolu 
zraku u najmenších. Odborne vyškolení 
pracovníci ÚNSS sledujú zrakové para-
metre u  detí prístrojom Plusoptix. Mera-
nie je bezbolestné, rýchle, realizované 
v  známom prostredí škôlky a  bezplatné. 
Odhaliť možno krátko- i  ďalekozrakosť, 
nerovnosť zreničiek či zakrivenie rohov-
ky. Výsledok merania zapíše odborný 
pracovník ÚNSS do potvrdenia pre ro-
diča, ktoré zároveň slúži ako podklad k 
návšteve oftalmológa. V  minulom roční-
ku projektu pracovníci Únie skontrolovali 
zrak 20 285 škôlkarom, z nich dostalo až 
2 955 detí odporúčanie na návštevu u oč-
ného lekára. Preto preventívne merania 
zraku nepodceňujte!

Viac informácií o projekte i o prihlá-
sení nájdete na webovej stránke zdrave-
ocivskolke.sk. 

Meranie detí realizujú pracovníci Únie 
nevidiacich a slabozrakých Slovenska bez-
platne.

Bezplatné preventívne merania 
zraku škôlkarov

» Eliška Fričovská UNSS

POliTiCKÁ iNzerCia / zamesTNaNie Najčítanejšie regionálne noviny
8

33
-0

00
1 

   
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

Dobro musí zvíťaziť

KĽÚČOVÉ VOĽBY

Andrej Kiska, predseda strany ZA ĽUDÍ

Na Slovensku sme sa v kritických si�
tuáciách vždy vedeli správne rozhod�
núť. Teraz sme opäť na križovatke. 
Skorumpovaní politici s fašistami ale�
bo slušnosť a spravodlivosť. 

Vláda schválila mesiac pred voľba�
mi �� miliónov na kongrescentrum, 
��� miliónov na futbalový štadión, 
ale nepostavila ani jednu jedinú ne�
mocnicu. Smer už �� rokov na ľudí 
kašle. Jediné, čo dokáže je strašiť ľudí 
alebo si ich kupovať zvýšením príspev�
ku pre vybranú skupinu o �� eur.

Peter Pellegrini dal z rezervy pred�
sedu vlády, občianskemu združeniu 
Slovenka ��  ��� eur a  časopis Slo�
venska ho dal na titulku časopisu. 
Peniaze v rezerve premiéra sú pritom 
určené na mimoriadne situácie, keď 
potrebuje konkrétny človek alebo 
obec pomoc napríklad pri živelných 
pohromách.  

Premiér tiež urazil mnoho ľudí z celé�
ho Slovenska, ktorí chodia za prácou, 
či štúdiom do Bratislavy alebo do za�
hraničia. Vraj žijú v bubline a nemajú 
rozhodovať vo voľbách o  osude kra�
jiny. Je zodpovednosťou Smeru, ktorý 
tu vládne �� rokov, že ľudia musia od�

chádzať za prácou do hlavného mes�
ta alebo do zahraničia. Matky, ktoré 
odchádzajú do Rakúska robiť opat�
rovateľky. Otcovia, ktorí musia robiť 
robotníkov v Česku. Mladí, ktorí štu�
dujú vo svete. Týmto všetkým má byť 
vďačný a nie sa im vysmievať. Takto sa 
štátnik nevyjadruje. V posledných týž�
dňoch som denne v regiónoch medzi 
ľuďmi a všetci sú z celej vlády zhrození.

Všetkých ľudí ubezpečujem,  
že ak nám dajú dôveru, zastavíme 
rozkrádanie Slovenska a  spolu so 
stranami z  demokratickej opozície 
vytvoríme silnú a stabilnú vládu.

��. FEBRUÁRA ROZHODNETE 
o osude našej krásnej krajiny.
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je o mne známe, že poviem prav-
du, nech je akákoľvek. Ľúbivých rečí 
ste sa napočúvali viac než dosť, ja 
radšej vychádzam z reálnych faktov 
a čísel, pretože tie nikdy neklamú 
ako veľa slovenských politikov. 

Verejnosti som predstavil náš vy-
novený program, v ktorom nenájdete 
žiadne vzdušné zámky. K cieľom to-
tiž vedie dlhá cesta riešení, zákonov 
a postupnej zmeny. Strana SaS je tu 
viac ako desať rokov a presne vieme, 
že prázdne sľuby bez konkrétnej 
predstavy, ako ich dosiahnuť, sú 
cesta do pekla. 

Napríklad nesľubujeme desiat-
ky tisíc nájomných bytov ako naši 
konkurenti, pretože ich nemá kto, za 
čo a kde postaviť. Sľubujeme však, 
že staviteľom rozviažeme ruky a 
zmeníme stavebný zákon tak, aby 
bol spravodlivý. Koľko bytov vyjde, 
toľko vyjde, ale dnes nie je možné 
povedať, koľko ich bude. Hnevá ma 
takéto nebezpečné zavádzanie. 

Na programe pracovali stovky 
ľudí, šperkovali sme ho do doko-
nalosti s najlepšími odborníkmi zo 
snáď všetkých oblastí života a kon-
zultovali s ľuďmi priamo z praxe. Ve-
nujeme 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 roz-

kradnutému zdravotníctvu umiera-
jú ľudia! Je strašné, ako ďaleko sa to 
dostalo.

V týchto týždňoch opäť cestujem 
po celom Slovensku, stretávam sa so 
stovkami až tisíckami ľudí a snažím 
sa im čo najlepšie vysvetliť, že len 
odborné riešenia posunú Slovensko 
vpred. Pomáhajú mi pri tom skve-
lí ľudia, naši kandidáti, z ktorých 
mnohí sú pevnou súčasťou strany 
už roky a niektorí sú v politike no-
váčikovia, avšak každý z nich je od-
borník vo svojej oblasti. Pochádzajú 
zo všetkých regiónov Slovenska a 
poznajú vaše problémy. 

Uvedomujem si, že na to, aby sa 
naše riešenia stali skutočnosťou, 
sa strana Sloboda a Solidarita musí 
stať nielen súčasťou budúcej vlády, 
ale musí aj spolupracovať so svojimi 
partnermi. Preto som už niekoľko-
krát zvolal stretnutie opozičných 
strán do sídla SaS, kde sme sa roz-
právali o budúcnosti. Za všetkých si 
dovolím povedať, že to dokážeme, 
hoci súčasné vládne strany sa vás 
snažia presvedčiť o opaku. Všetci si 
uvedomujeme, že základ je vymeniť 
Fica a nedovoliť Kotlebovcom, aby 
narobili na Slovensku to, čo naro-
bili v Banskej Bystrici, keď bol žu-
panom. Tam sa krásne ukázali tie 
jeho bláboly. Po voľbách budeme 
spolupracovať so všetkými okrem 
Smeru, pretože rozkradli kompletne 
celú krajinu a všetko, čo nie je pri-
klincované, SNS, ktorá mala nástup 
ku kradnutiu dokonca rýchlejší ako 
Smer a Kotlebom, lebo rozpráva úpl-
né hlúposti, sľubuje nesplniteľné a 
navyše má na kandidátke fašistov. 
Nie, ďakujeme, neprosíme. 

Práve predstavitelia týchto strán 
často tvrdia a neustále vás klamú, 
že zrušíme vlaky zadarmo, že zru-
šíme alebo znížime dôchodky, a ja 
vám garantujem, že to sa nestane 
ani omylom. Žiadne dôchodky ne-
budeme rušiť, zdaňovať ani znižo-
vať. To sú reči našich konkurentov, 

ktoré týmto vyvraciam a sľubujem, 
že dôchodkov sa nijako negatívne 
nedotkneme. Práve naopak – plá-
nujeme zaviesť tzv. Seniorcard, zľa-
vovú kartu pre dôchodcov. Reforma 
výsluhových dôchodkov sa nebude 
nijako týkať vojakov či policajtov v 
aktívnej službe; a tým novým plánu-
jeme adekvátne zvýšiť plat. 

Sociálne balíčky Smeru sú nespra-
vodlivé a nefungujú. Nič nie je zadar-
mo a napríklad nie všade chodí vlak, 
tak prečo 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.

Milí občania Slovenska, 

už 29. februára budete mať šancu 
rozhodnúť, či Slovensko zostane v 
područí zlodejov a oligarchov, alebo 
vyhrá zdravý rozum. Je to vo vašich 
rukách. 

Nech sa rozhodnete akokoľvek, 
držím vám pri tom palce. 

S úctou
Richard Sulík
predseda SaS

Milí Slováci,
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Richard
SULÍK

Aby sa tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť
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Nevydierajte  
predčasnými voľbami
  Keby sme pred rokom s Mišom 
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Miroslav Beblavý

Citáty

»„Kto sa raz preslávil ha-
nebným podvodom, stra-
til dôveru, aj keby hovoril 
pravdu.“
Ezop, staroveký grécky roz-
právač -620 - -564 pred n. 
l.. 

»„Podvod poznáme najlep-
šie podľa toho, že vyzerá 
prehnane pravdivo.“ 
Karl Kraus, český dramatik 
a publicista 1874 – 1936.

»„Najväčší poisťovací pod-
vod v dejinách ľudstva 
- ako náhradu za fyzické 
nedostatky dala príroda 
človeku rozum.“ 
Gabriel Laub, český esejista 
a publicista 1928 – 1998.

» „Vyzeral, že nevie ani do 
troch napočítať, a napriek 
tomu mal na svedomí pod-
vody za niekoľko miliónov.“ 
Lech Przeczek, český básnik 
a spisovateľ 1961.

»„Múdrosť starcov je veľký 
podvod. Nestarnú k múd-
rosti, starnú k opatrnosti.“ 
Ernest Hemingway, ame-
rický autor a novinár 1899 
– 1961.
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SETL SK
TESÁR
STAVEBNÝ ROBOTNÍK
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Už  o dva týždne chceme vymeniť vládu mafie a nespravodlivosti. Lí-
der hnutia OĽANO Igor Matovič preto pozval predsedov strán SaS, 
Za ľudí, PS/SPOLU, Sme rodina a KDH za jeden stôl, aby sa dohodli na 
spoločných riešeniach, ktoré budú ľuďom garantovať. Ponúkame is-
totu, že zmena, po ktorej všetci túžime, bude zmenou k lepšiemu. 
Už po prvých stretnutiach je jasné, že spolupráca medzi opozičnými stra-
nami bude fungovať. Cieľom je ponúknuť ľuďom konkrétne riešenia, kto-
ré bude demokratická opozícia garantovať ešte pred voľbami. „V roku 
1998 sme sa spojili, aby sme porazili Mečiara. Dnes sa spojme, aby sme po-
razili Fica. Máme 18 dní do volieb, a práve číslo 18 je spojené s dospelosťou. 
V tomto momente by sme aj my mali ukázať, že sme dospeli. Nastal čas na 
úprimnú spoluprácu,“ povedal Igor Matovič ešte 11. februára po prvých 
stretnutiach. Lídrov opozičných strán zároveň vyzval, aby uniesli spo-
ločnú zodpovednosť, pretože výhra nad mafiou a očista Slovenska od jej 
vplyvu je len a len v našich rukách. Poďme spolu do toho už 29. februára!

900 
konkrétnych 
riešení, ako 
vrátiť ukradnutý 
štát naspäť do 
rúk občanov.
Hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezá-
vislé osobnosti (OĽANO)  predsta-
vilo svoj volebný program.
„Najlepší volebný program 
politickej strany sú skutky,“ 
uviedol predseda hnutia OĽA-
NO Igor Matovič. „Desať ro-
kov odvážne bojujeme proti 
korupcii. V tomto volebnom 
období sme predložili 268 ná-
vrhov zákonov, čo je viac ako 
dokopy predložil Smer, Most-
Híd, SNS a  Kotlebovci. Opäť 
boli poslanci za OĽANO vy-
hodnotení ako najaktívnejší,“ 
pokračoval.
Program hnutia OĽANO má 208 
strán a viac než 900 konkrét-
nych riešení. „Názov programu 
je v súlade s tým, ako politiku 
robíme – úprimne, odvážne, 
pre ľudí. Zároveň je to naša ví-
zia, ako by malo Slovensko vy-
zerať deň po Ficovi,“ vysvetlil 
Matovič „Sme poctivo pripra-
vení, máme za sebou skut-

ky, máme perfektných ľudí, 
a máme výborný plán. Cítime 
od ľudí veľkú dôveru, ktorá až 
hraničí s eufóriou, že konečne 
buchneme po stole a urobíme 
zo Slovenska miesto, kde bu-
deme radi žiť,“ dodal.
Chceme však vytvoriť priestor 
aj pre ľudí, aby boli súčasťou 
tvorby budúceho programo-
vého vyhlásenia vlády. Práve 
preto sme predstavili 11 priorít 
z nášho programu, o ktorých už 
na stránke rozhodni.to , ľudia 
hlasujú,“ pokračoval Igor Mato-
vič, podľa ktorého predstavených 
11  otázok vyjadruje „túžbu ľudí 
konečne si upratať Slovensko 
a urobiť niečo, čo už na Sloven-
sku dávno malo platiť.“
Prioritami hnutia OĽANO sú 
čestná a spravodlivá krajina, 
štát, ktorý slúži a chráni, ako aj 
výkonná ekonomika. Celý vo-
lebný program hnutia OĽANO 
nájdete na webovej stránke ht-
tps://www.obycajniludia.sk/
program-2020/.

Hlasovanie je anonymné, udaním e-mailu a telefónneho čísla vylu-
čujeme podvodníkov, ktorí by chceli ovplyvniť hlasovanie .
Politické preferencie môžete ale nemusíte uviesť - je to dobrovoľný údaj 
a nie je podmienkou hlasovania.
Ochrana a spracovanie uvedených údajov je plne v súlade so Zákonom 
o ochrane osobných údajov aj nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
Európskej únie.
S údajmi je narábané v zmysle zákona.

hlasujte aj vy na www.rozhodni.to

Volebný 
program 

ÚPRIMNE, 
ODVÁŽNE 
PRE ĽUDÍ

OĽANO spája opozíciu

Hlasovali ste 
o programovom 
vyhlásení vlády?

Už hlasovalo 
viac ako 
55 000 ľudí!

PREDSTAVENIE PROGRAMU V NÁRODNEJ RADE SR

PO STRETNUTÍ LÍDROV OPOZIČNÝCH STRÁN
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