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Dva svety v tom jednom našom

031190175

786%29

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

65-004

POZRI PONUKU VO VNÚTRI
BEZKONKURENČNÁ CENA!

Doprava v cene!
T: 0908 13 11 99
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Iný milionár si objednáva súkromné lietadlo na večerný let k moru na
svoju súkromnú jachtu. Večer však
už sedí vo vyšetrovacej cele. Tiež súkromnej. To je jeden, ten odporný
amorálny svet zlodejín a absencie človečenstva.
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 Mariana 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

>%(2

v peniazoch, ktoré boli získané – no
– nazvime to eufemicky – v rozpore so zákonom. Druhý, poctivý, svet
každodenného boja s nedostatkom o
prežitie. Ale plný porozumenia, účasti, 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 vieme takmer všetci takmer všetko, ale
o dobro sa zaujímame tak málo. To
by tých balíčkov od niekoho niekomu 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 niekomu balíček s radosťou,
šťastím a pomocou?
Pekný týždeň
vám želá

131200042

Milionár opúšťa milionársky byt.
Nezostanú v ňom ani parkety, ani
obklady, ani vodovodné batérie,
nič. Byt je „vybývaný“. Ako sa „vybývali“ byty napríklad na známom
sídlisku v mesačnej krajine v Košiciach.
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Západné Slovensko
94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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

47-012

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

EXEKÚCIE

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

STOP

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

Pomoc pri
STOPNUTÍ EXEKÚCIÍ

Východné Slovensko

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

Kontaktujete nás: 0907 877 862, 0907 727 204

BB 20-07 strana_

Telefón:
Infolinka:

2

59-0011

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

služby

BYSTRICKO

3

INZERCIA

0907 877 862

BB 20-07 strana_

3

4

POLITICKÁ INZERCIA / služby

Najčítanejšie regionálne noviny

Občianska
riadková
inzercia
B. Bystrica

» Predám Škoda Octavia RS,
2.0 TDI CR, čierna metalíza,
r.v.: 12/2007, 290.000 km,
cena 3.800 €. T.č.: 0915 386
433, 0905 926 181

'LVSHĀLQJ6.

781200009

01 AUTO-MOTO / predaj

02 AUTO-MOTO / iné
» KÚPIM AUTÁ V AKOMKOĽVEK STAVE. T. 0907296305

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
» Predám chatu registrovanú ako dom pred rekonštrukciou s pozemkom
na Dolnej Micinej 27. Cena
40000eur. 0905258145

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
» Dám do prenájmu nebytové priestory na Zvolenskej
ceste/Ohrada/v B.Bystrici o
výmere 405m2-hala výška
9 m cca 250m2, kancelárske a skladové priestory cca
150m2 a vonkajšia panelová plocha 745m2. Priestory sa nachádzajú v areáli
ako samostatný ohradený
priestor. Bližšie informácie:
Tel. +421948525724
59-0005

08 STAVBA
» Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera BB medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP BB 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. 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 novinách, BB zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej
stranesivľavo
dolu.
Službu
Chcete
podať
inzerát?
PlatbaMobilom.sk
technicky
Návod nájdete na strane
6 dolu.
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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O prehnanej láske k zvieratám...

Neznáma a predsa známa portulaka

Všimol som si, že určitá skupina
ľudí v súčasnosti svoju energiu a lásku prehnane investuje do zvierat.

Máme je obvykle rovno pred očami. Či vlastne pod nohami. Napriek
tomu, ako je portulaka nenápadná,
potenciál tejto drobnej rastliny si
mnohé civilizácie všimli už dávno.

» Ing. Pavel „Hirax“ Baričák

Občas je tiež známa aj ako kuria 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 pestované odrody.
Už oddávna ľudstvo využíva liečivú 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 protizápalové a močopudné činidlo, pri
zápaloch močových ciest, pri cystitíde
a obličkových kameňoch, na podporu
pečene, pri bakteriálnej dyzentérii,
zápaloch mliečnej žľazy a uzlín. Portulaka je vhodná aj na použitie v podobe
kašovitých obkladov na popáleniny.
Takýmito viacnásobnými celonočnými
obkladmi sa za pár dní dokážeme zbaviť aj kuracích ôk.
Pri jej užívaní neexistujú žiadne riziká, žiadne vedľajšie účinky a nehrozí
ani predávkovanie. Najviac prospeš-

ných látok získame z čerstvej rastliny,
hoci sa z nej občas robí aj liečebný odvar. 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, omáčky, majonézy, do tvarohových nátierok, pást i do bylinkového masla.
Vňať portulaky obsahuje až 2,2 percenta bielkovín, 0,5 percenta prospešných 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 provitamín A, ale i vitamíny B1 , B2. Obsahuje 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).

» red

66-0032

Úcta k prírode, stromom, rastlinstvu a všetkým druhom zvierat je pre
mňa na vysokom a prepotrebnom
osobnostnom stupni. Všetko živé si zaslúži úctu, lásku, ochranu a podporu,
ale...
... ale všetko tu na Zemi podlieha
určitej hierarchii a ak viac zachraňujete zvieratá, no seba, či ľudí dávate nižšie, 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 dokonca k odporu voči mužom, ženám,
ľuďom... Nie je to harmonický postoj.
Všetok prehnaný prístup k niečomu 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 predimenzovaný prístup k práci (workoholizmus), premrštená charita, prehnaná
citová väzba na dieťa, partnera, rodiča,
ako aj zaslepené extrémne zachraňovanie 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 ľuďmi, hlavne však prístup voči sebe.
Predošlé generácie vnímali a chovali zvieratá hlavne z dôvodu úžitku, no teraz mám dojem, že dnešný
„človek moderný a civilizovaný“ sa
prehupol do módu, aby si cez zvieratá 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 šťastný, prijímate a milujete sa, vylieva sa to
z vás do všetkého s čím sa stretnete. Tok
je obojstranný, vracia sa vám. No prepiate 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 slabším, 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 pokračovania vlastného nemilovania sa.
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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, ekonomickyFLYLOL]DþQHNXOW~UQH
A politici z YOiGQHMNRDOtFLHLRSR]tFLHW~WRSRODUL]iFLXHãWH
YLDFSUHKOEXM~8SO\QXOpREGRELHQHSULQLHVORQRY~JHQHUiFLX
DOHQRYpUR]GHOHQLH%RORWRV~SHUHQLHHOtWNWRUpYćDND
NDSLWiOXRYOiGDM~PpGLiDOHYlþãLQHĐXGtV~WLHWR]iSDV\
FXG]LH6~]QLFKY\O~þHQt]~þDVWĖXM~VDQDQLFKOHQDNR
SDVtYQLGLYiFLNWRUêPGiYDPDVtYQDUHNODPDLO~]LXVSROX~þDVWL
QDGHPRNUDFLL9ćDNDQDUDVWDM~FLPVRFLiOQ\PUR]GLHORP
ĐXGLDFtWLDåHWRWRQLHMHLFKERMåHWRWRQLHMHLFKGHPRNUDcia,
RGFXG]XM~VDRGWRKWRV\VWpPXNWRUêRGQLFKåLDGDþRUD]
YLDFDGiYDLPþRUD]PHQHM

YOåLVUiWLĢVSRORþQRVWL]P\VHODåLYRWXþORYHNDYiKX
1HP{åHPHSULSXVWLĢDE\EROR6ORYHQVNRQDćDOHMWDNWR
PDQLSXORYDQp]QHXåtYDQpDWUKDQpDE\VDVWUiFDODY]iMRPQi
~FWDDMHGQDVNXSLQDVDYPHQHYODVWQêFK]iXMPRYXVLORYDOD
]QLþLĢW~GUXK~6RPSUHVYHGþHQêåHSRG]iVWDYDPLQDãLFK
QiURGQêFKIDULHEMHGRVĢPLHVWDSUHYãHWNêFKRE\YDWHĐRYQDãHM
YODVWLåHQLNRKR]WHMWRVSRORþQRVWLQHPRåQRY\OXþRYDĢãSLQLĢ,
]QHYDåRYDĢDVSRFK\EĖRYDĢ2GPLHWQLPHVSRORþQHVWXGHQ~
REþLDQVNXYRMQX1HQHFKDMPHVD]OiNDĢIDORãQRXĐDKNRVĢRX
jedinej pravdy3RP{åWHPL]PHQLĢ6ORYHQVNRERMXM~FH
na Slovensko tvoriace, vedomie rozdielov na vedomie
VSRORþQêFKFLHĐRv1DãDNXOW~UDQiãXPQDãHQDMOHSãLH
GHGLþVWYRRWRPSRGiYDVYHGHFWYRNWRUpDåNULþt
My predsa máme na viac. TDNVLQHSRWiSDMPHYODVWQ~ORć

äLMHPHYVSRORþQRVWLNWRU~RSXVWLODQiGHM2YOiGDM~MXĐXGLD
NWRUtVDXVLOXM~DE\VDORåQHGDODUR]R]QDĢRGSUDYGy,
DE\VDþRQDMYLDFQDĖXSRQiãDOD=DYUiYDM~QDãH
]QHSRNRMHQLDQHRGSRYHGDM~QDQDãHRWi]Ny]EDEHORVĢ
Y\KODVXM~]DRGYDKXDVOHSRWX]DSUHGYtGDYRVĢ Táto
VSRORþQRVĢXåQHX]QiYDVNXWRþQRVĢLEDMHMLGHRORJLFNêYêNODG
$SDWLDUR]KORGDODFHOêQiãYHUHMQêåLYRW9WDNHMWRDWPRVIpUH
VDEHåQêþORYHNFtWLRSXVWHQê2SXVWLODKRSUHGVWDYD
RKRGQRWQHMãRPåLYRWH2SXVWLODKRFKXĢQLHþRVWêPWRVWDYRP
URELĢ3UHSDGiYDVDViPGRVHEDDPiSRFLWåHWRQLNRKR
ani nezaujíma. Ak sa aj nájde nejaký donkichot našich dní,
ktorý na tieto pomery upozorní, mienkotvornej vrstve
VSRORþQRVWLMHVN{UQDVPLHFKDNRQD]DP\VOHQLH
ďXGLDVDQHUDGLVWRWRåĖXM~VQH~VSHãQêPL

=DþQLPHY\WYiUDĢVYRMXYê]QDPQHMãLXEXG~FQRVĢ=DþQLPH
WêPþtP]DþtQDOĐXGYR)UDQF~]VNXþLY6SRMHQêFKãWiWRFK
þtPVD]DþtQDOLWYRULĢYHĐNpGHPRNUDWLFNpVSRORþQRVWL
Vytvorme ~VWDYQê konvent, v ktorom by zástupcovia politických
VWUiQDOHDMPLPRYOiGQ\FKRUJDQL]iFLtREþLDQVN\FKLQLFLDWtY
DFLUNYtYê]QDPQt~VWDYQtSUiYQLFLVRFLROyJRYLDP\VOLWHOLD
vedci, mienkotvorní odborníci z celého spektra slovenskej
VSRORþQRVWLGLVNXWRYDOLQDSULQFtSHURYQRVWLY]iMRPQpKR
UHãSHNWXDKĐDGDQLDVSRORþQêFKFLHĐRYRQDMG{OHåLWHMãtFK
RWi]NDFKUHIRUP\ãWiWXV\WYRUPHSODWIRUPXSUHQRY~
VSRORþHQVN~]POXYX]NWRUHME\Y]LãODQRYiSUHGVWDYDRQRYHM
podobe nášho štátu – predovšetkým o vytvorení systému váh
DEĚ]GNWRUêPLE\VDREPHG]LOYSO\YU{]Q\FK]iXMPRYêFK
VNXStQ=UHIRUPXMPHSROLWLFNêDQDMPlYROHEQêV\VWpP

0DOLE\VPHVDWRPXWR]DþDURYDQpPXNUXKXVSRORþQêPLVLODPL
EUiQLĢ&KFHPNDåGpPXþORYHNXNWRUêåLMHVYRMRE\þDMQêåLYRW
QDKODVSRYHGDĢåHQLHMHQH~VSHãQêåHYMHKRVDPRPåLYRWH
MH]P\VHO±QLHYRNROQRVWLDFK]DNWRUêFKVDXVNXWRþĖXMH
åHDMSRĖRP]RVWDQHQDWRPWRVYHWHVWRSD
6RPSUHVYHGþHQêåHNDåGêþORYHNVLVYRMYê]QDPEXGXMH
aj na tom, do akej miery ho zaujíma osud toho druhého.
6RPSUHVYHGþHQêåHQLHVPHLED]KOXNMHGQRWOLYFRY
VLQGLYLGXiOQ\PLSRWUHEDPLDOHDMVSRORþQRVĢNWRUiPi
VSRORþQp]iåLWNyVSRORþQpVWDURVWLDVSRORþQpFLHOH
6RPSUHVYHGþHQêåHVROLGDULWDQLHMHGHOHQtP]QDGE\WNX
ale z podstaty. $MSUHWRMHQDãRXSRYLQQRVĢRXSRGSRURYDĢ
NDåGpKRþORYHNDNWRUêVDRWYRUHQH]DVDG]XMH]DVYRMX
G{VWRMQRVĢVHGRPHWYRULĢVSRORþQRVĢDQHGRSXVWLĢ
DE\MXQLþLOLV~NURPQp]iXMPy3RPiKDĢY\MDGULĢVYRMHSRFLW\

Ing. Branislav Vilmon
SURJUDPiWRU
Banská Bystrica

64
Samuel Romanovský
študent
Banská Bystrica

22

0DURäþXSND'LV Art.
študent
Banská Bystrica

1
'RF0JU

3K'

KLVWRULNSUHGVHGDKQXWLD6RFLDOLVWLVN

27

PhDr. Zuzana Kúdelková
XþLWHĐND
Valasská

72

]iNODGQê]iNRQãWiWXYUHIHUHQGH Tento štát stratí zmysel,
DNEXGHOHQERMLVNRPDNVDQHVWDQHVNXWRþQêPGRPRYRP
SUHVSRORþHQVWYRIRUPRYDQp~ORKDPLNWRUpKRSUHVDKXM~
1DXþPHVDWRþRQiVGRWHUDMãLHUHSXEOLN\QHQDXþLOL
E\ĢQLHOHQVSUiYFDPLDOHDMWYRUFDPLãWiWXVerte vo vlastné
snyâDQFXPiYåG\NDåGêNRPXMXGiWHDP\VDRW~YDãX
XFKiG]DPHVQDMYlþãRXSRNRURXOHERYLHPH
SUHGþtPVWRMtPHDYLHPHDNRQDWR9VRERWX
IHEUXiUDVLQDWRRGYiVY\SêWDPHPDQGiW

Mgr. Martina Kupcová
SRGQLNDWHĐND
Michalová

146

25

Mgr/LDQD6PUHÿDQRYi
zdravotná sestra
Banská Bystrica

2EMHGQiYDWHĐ6RFLDOLVWLVN%DM]RYD%UDWLVODYD5XåLQRY,ý2'RGiYDWHĐ5(*,2135(66VURâWXGHQWVNDTUQDYD,ý2
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DLQãWLW~FLtSRVLOQLPHPRFREþDQD]YêãPHVWDELOLWX
demokratických mechanizmovSULMPLPHQRY~~VWDYXDDNR

POlITICKÁ INZERCIA / služby

Zastavme to, bratia!

0907 727 204
0907 877 862
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kandidát na poslanca NRSR za stranu SNS /
publicista, mediálny analytik
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SLOVENSKO SI NEDÁME

94-0021

67-0008

67-0010

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

7

67-0016

bysTRICKO

POlITICKÁ INZERCIA / služby

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.

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.

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�

Nevydierajte
predčasnými voľbami
Keby sme pred rokom s Mišom
dƌƵďĂŶŽŵƉŽĚŵŝĞŸŽǀĂůŝǀǌŶŝŬŬŽĂůşĐŝĞ
W^ͬ^WK>hŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀǉŵŝĂŶŬĞƚĂŵŝ͕
ŶŝŬĚǇďǇŶĞǀǌŶŝŬůĂĂŶĞǀǇŚƌĂůŝďǇƐŵĞ
ĞƵƌſƉƐŬĞǀŽűďǇ͘<ĞďǇZŽďĞƌƚDŝƐƚƌşŬ
ƐǀŽũƵƉŽĚƉŽƌƵǀƉƌĞǌŝĚĞŶƚƐŬǉĐŚǀŽűďĄĐŚ
ƉŽĚŵŝĞŶŝůŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀŽƵĂŶŬĞƚŽƵ͕ĚŶĞƐ
ďǇƵǌĂŶĂĂƉƵƚŽǀĄŶĞŵƵƐĞůĂďǇƛŶĂƓŽƵ
ƉƌĞǌŝĚĞŶƚŬŽƵ͘
<ĂǎĚǉŵĄƉůŶĠƉƌĄǀŽƌŽďŝƛƚĂŬƷŬĂŵƉĂŸ͕
ĂŬƷĐŚĐĞ͘ůĞĂŬƐĂǀǇŚƌĄǎĂƉƌĞĚēĂƐŶǉŵŝ
ǀŽűďĂŵŝ͕ŚĂǌĂƌĚƵũĞƐďƵĚƷĐŶŽƐƛŽƵ
^ůŽǀĞŶƐŬĂ͘sďŽũŝƉƌŽƟ^ŵĞƌƵŽĚǀŝĞĚŽů
/ŐŽƌDĂƚŽǀŝēǀĞűĂƉƌĄĐĞĂũĂƚŽƌĞƓƉĞŬƚƵũĞŵ͘:ĞǀƓĂŬŶĞƉŽĐŚŽƉŝƚĞűŶĠ͕ǎĞƐĂ
ƚĞƌĂǌ ĐŚĐĞ ƐƉƌĄǀĂƛ ŶĞǌŽĚƉŽǀĞĚŶĞ͘
ŽŚƌŽǌŽǀĂƛƐĐŚŽƉŶŽƐƛŽƉŽǌşĐŝĞǀǇŵĞŶŝƛ
^ŵĞƌĂǌĂďƌĄŶŝƛŶĄƐƚƵƉƵĨĂƓŝƐƚŽǀŬŵŽĐŝ͘
  &ŝĐŽƚŽƵǎǀǇƵǎŝůĂƉǉƚĂƐĂŝĐŚ͕ēŝ
ĐŚĐƷŬƌĂũŝŶƵŽĚŽǀǌĚĂƛďůĄǌŶŽŵ͘>ĞďŽ
ŬĂǎĚĠŵƵũĞũĂƐŶĠ͕ǎĞƓƚĄƚƐĂŶĞĚĄƐƉƌĂǀŽǀĂƛŶĂǌĄŬůĂĚĞŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀǉĐŚĂŶŬŝĞƚ͘
:ĞŶĞǌŽĚƉŽǀĞĚŶĠƐƚƌĞƐŽǀĂƛűƵĚşƉƌĞĚēĂƐŶǉŵŝǀŽűďĂŵŝ͘

:ĞŶĂ/ŐŽƌŽǀŝDĂƚŽǀŝēŽǀŝ͕ĂďǇǌƚŽŚŽ
ǀǇĚŝĞƌĂŶŝĂƵƐƚƷƉŝů͘ũƉƌĞƚŽŚŽDŝƓŽ
dƌƵďĂŶǀĞƌĞũŶĞƉŽǎŝĂĚĂů͕ĂďǇŽĚǀŽůĂů
ƐǀŽũǀǉƌŽŬŽƉƌĞĚēĂƐŶǉĐŚǀŽűďĄĐŚ͘
  DǇǀW^ͬ^WK>hƐŵĞƉƌŝƉƌĂǀĞŶş
ƉƌĞƐĂĚǌŽǀĂƛŶĄƓƉƌŽŐƌĂŵĂƉŽĚƉŽƌŽǀĂƛĂũĚŽďƌĠŶĄƉĂĚǇŶĂƓŝĐŚƉĂƌƚŶĞƌŽǀ͘
ĞǌŬƌŝŬƵĂǀǇŚƌĄǎĂŶŝĂƐĂƉƌĞĚēĂƐŶǉŵŝ
ǀŽűďĂŵŝ͘ŚĐĞŵĞƌŝĞƓĞŶŝĂ͕ŶŝĞĚŝǀĂĚůŽ͘
WƌĞƚŽƐŵĞǀůĞƚĞŵĞƐŝĂĐĞƐĞĚĞůŝ͕ƐƚƌĞƚĄǀĂůŝƐĂƐŽĚďŽƌŶşŬŵŝĂĚŝƐŬƵƚŽǀĂůŝ͕ĂďǇ
ƐŵĞŶĂƉşƐĂůŝƉƌŽŐƌĂŵ͕ŬƚŽƌǉũĞƉƌĞŶĄƐ
ƉůĄŶŽŵĂŬŽƉŽƐƵŶƷƛŬƌĂũŝŶƵĚŽƉƌĞĚƵ͘
EĞŵƵƐşŽƐůŽǀŝƛŬĂǎĚĠŚŽ͘
WĂƌůĂŵĞŶƚŶĠǀŽűďǇƐƷŽƚŽŵ͕ǎĞƐŝ
űƵĚŝĂǀǇďĞƌƷ͘>ĞƉƓĞũĂŶŬĞƚǇŶĂƐǀĞƚĞ
ŶŝĞƚ͘^ƷƉŽƐǀćƚŶǉŵĚŸŽŵĚĞŵŽŬƌĂĐŝĞ͕
ŬĚĞűƵĚŝĂƌŽǌŚŽĚŶƷ͕ŬƚŽƌǉƉƌŽŐƌĂŵƐĂ
ŝŵƉĄēŝ͘
<ĂǎĚǉƐŝŵƀǎĞƌŽďŝƛƉƌŽŐƌĂŵĂũĂŶŬĞƚǇ͕
ĂŬĠĐŚĐĞ͘ůĞƐŶŽǎŽŵŶĂŬƌŬƵ
ƐĂŬŽĂůşĐŝĞŶĞďƵĚƵũƷ͘

  @ƵĚŝĂƚŽĚŽďƌĞǀĞĚŝĂĂƉƌĄǀŽŵƐĂ
ďŽũĂ͕ēŝƐĂĚŽŬĄǎĞŵĞĚŽŚŽĚŶƷƛ͕ĂŬƐĂ
ũĞĚĞŶƉĂƌƚŶĞƌďƵĚĞŶĞƵƐƚĄůĞǀǇŚƌĄǎĂƛ͘

Miroslav Beblavý

    
     

33-0022

Andrej Kiska, predseda strany ZA ĽUDÍ

33-0001

KĽÚČOVÉ VOĽBY
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POLITICKÁ INZERCIA, spravodajstvo / služby

Najčítanejšie regionálne noviny

Vstup spoločnosti do likvidácie podľa Krištáľové osobnosti
Trinásť slovenských osobností zísÚspešná speváčka Sima Martausonovely Obchodného zákonníka
rovi patrí odmena, a taktiež náhrada výdavkov v zmysle už spomenutej vyhlášky.
V prípade, ak likvidátora vymenovala samotná spoločnosť, tak mu patrí odmena
a náhrada výdavkov v zmysle individuálne
dojednanej zmluvy. Nová právna úprava
obmedzila možnosti výberu osoby likvidátora. Likvidátorom môže byť správca alebo
iná osoba zapísaná v registri fyzických
osôb a súčasne by mohla byť ustanovená
za člena štatutárneho orgánu. Týmto krokom boli vylúčené právnické osoby a fyzické osoby, ktoré nie sú zapísané v predmetnom 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 nakladanie s majetkom spoločnosti v medziobdobí od zrušenia spoločnosti do vstupu
spoločnosti do likvidácie. Nakladanie
s majetkom prevyšujúcim 10 percent základného imania bude podliehať vypracovaniu znaleckého posudku a schváleniu
najvyšším orgánom spoločnosti.

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

V kategórii filantropia bola ocenená
Eva Klikáčová, odborníčka na školskú
legislatívu a spoluautorka mnohých
programov kontinuálneho vzdelávania.
Dvojica Branislav Cvik a Ľubomír
Vančo získala ocenenie v kategórii hospodárstvo.
V kategórii hudba získal ocenenie
Juraj Griglák, doma aj za hranicami Slovenska známy skladateľ, kontrabasista
a basový gitarista.
Reprezentantke Slovenska, zjazdovej lyžiarke Petre Vlhovej patrí ocenenie
v kategórii šport.
Robert Hatala získal Krištáľové
krídlo v kategórii medicína a veda. Práve pred 25 rokmi založil prvé špecializované pracovisko srdcovej arytmie na
Slovensku a jedno z prvých v strednej
Európe.
Spolu s kolektívom prinavrátil
viac ako 6 000 pacientom odstránením
arytmie kompletné zdravie.
V kategórii výtvarné umenie si
ocenenie prevzal sochár, reštaurátor a
pedagóg Oto Bachorík. Plastiky tohto
sochára môžeme nájsť na rozličných
miestach, jedno z jeho diel je napríklad súčasťou Michalskej ulice v centre
Bratislavy. V roku 2019 sa vrátil do bratislavskej Danubiany výstavou Monumenty.

vá si prevzala ocenenie v kategórii populárna hudba. V kategórii inovácie a
startupy patrí ocenenie Radoslavovi Danilákovi, ktorý je úspešným sériovým
podnikateľom v Silicon Valley a zároveň
jedným z najuznávanejších svetových
hardvérových architektov s viac ako
25-ročnou praxou.
Herec Juraj Kukura získal ocenene v
kategórii divadlo a audiovizuálne umenie. Rok 2019 bol 18. sezónou bratislavského Divadla Aréna pod jeho úspešným vedením a 17. ročníkom Detskej
Univerzity Komenského, ktorá vznikla z
jeho iniciatívy.
V kategórii publicistika a literatúra
patrí ocenenie básnikovi, prozaikovi a
spisovateľovi pre deti a mládež Rudolfovi Dobiášovi.
Mimoriadne ocenenie, o ktorom
rozhoduje Veľká porota Krištáľového
krídla, si prevzali Jozef Ciller a Ivan Vulev.

» red
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kalo minulú nedeľu ocenenie Krištáľové krídlo za rok 2019.

33-0012

V prípade, ak spoločnosť nedosahuje
zisk, je možné ju zlikvidovať. Novela Obchodného zákonníka s účinnosťou od
01. októbra 2020 zásadným spôsobom
mení, predlžuje a predražuje likvidáciu.
Nová právna úprava vyžaduje, aby
spoločnosť zároveň s rozhodnutím o zrušení 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 spoločnosť zložila do notárskej úschovy preddavok na vykonanie likvidácie, ktorého
výška bude určená vyhláškou, ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. Na základe predbežného
návrhu tejto vyhlášky by sa malo jednať
o sumu vo výške 1 500 eur. Návrh samotnej vyhlášky, taktiež taxatívne vymedzuje
paušálne odmeny likvidátora. Napríklad
odmenu vo výške 300 eur, a to za zverejnenie oznámenia o vstupe spoločnosti do likvidácie 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 prípade, 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-
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Občianska
riadková
inzercia

Zdravý rozum
je najlepší recept
Diaľnica do Košíc by mohla stáť
v roku 2026

09 DOMÁCNOSŤ

Najčastejšou otázkou, ktorú dostávam na svojich
cestách po Slovensku, je otázka regionálnych rozdielov. 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, šperkovali sme ho do dokonalosti s najlepšími odborníkmi
zo snáď všetkých oblastí života a konzultovali s ľuďmi
priamo z praxe.
Hlavným bodom na vyrovnanie regionálnych rozdielov 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. Rovnako si neviem
predstaviť dôvod, pre ktorý automobilka Jaguar išla do
Nitry, keď východ ju potrebuje ako soľ. Nie som zástanca stimulov, ale sme v situácii, keď by si ich práve ľudia
v tejto časti Slovenska zaslúžili, aby mali poriadne zamestnanie 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 politikov do jedného vreca.
29.2. budú mať Slováci veľmi dôležitú úlohu – rozhodnúť, 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 riešenia.

11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné
» Kúpim tkané plátno, vrecia, kroje, šatky, sukne, starožitnosti. 0909117320
» Kúpim staré československé bankovky a hodinky
PRIM. Tel. 0905 767 777

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
» Muž so 154IQ. Sympatický.
Ekologicky založený. Zdravo stravujúci. 33 ročný 175
cm vysoký. Si hľadá ženu.
Vy. Na zoznámenie vážny
vzťah 0951328431
» Slobodná hľadá vysokého usmievavého muža
tel.0944797564

Rázusova 13, Brezno
R

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - Piatok:
9:00 - 17:00 hod

• Dioptrické okuliare

Chcete si
podať
inzerát?

•
•
•
•
•
•

0948 509 223
www.novooptik.sk

Nedovolím, aby peniaze
do športu išli iba vyvoleným
Z národného futbalového štadióna sa s pomocou ministerstva školstva riadeného nominantmi
SNS a pomocou vlády stáva Kmotríkov štadión.
Táto športová mega investícia, akú Slovensko nepamätá, nabrala škandalózny vývoj. Zhotoviteľ
dostal na výstavbu od štátu desiatky miliónov eur
a pôvodná zmluva sa dodatkom, ktorý podpísal
bývalý minister Plavčan zmenila z textu „ak štát
bude chcieť, investor štadióna musí štadión predať” na text „štát štadión musí odkúpiť, ak ho o
to investor štadióna požiada”. A to sa práve teraz
so súhlasom vlády SR deje. Aktuálnym uznesením
vlády navrhlo totiž ministerstvo školstva pod vedením ministerky Martiny Lubyovej a štátneho tajomníka pre šport Jozefa Gönciho zvýšiť pôvodnú
dohodnutú sumu 75 200 000 eur o ďalších 23 247
000 miliónov eur, teda na celkovo 98 447 000 eur.

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

OTVÁRACIE HODINY

Horná 18, Banská Bystrica
H

Pondelok - Piatok:
8:00 - 17:00
OTVORENÉ Sobota: 9:00 - 12:00

predseda SaS

Alternatíva existuje

aj bez lekárskeho predpisu
Slnečné dioptrické okuliare
Detské okuliare
Základné sklá 13 € pár
Bifokálne sklá od 42 € pár
Multifokálne sklá od 114 € pár
Fotochromatické sklá od 60 € pár

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera BB medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. 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 novinách, BB zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Richard Sulík

(vedľa poisťovne Union)

0948 509 223
www.novooptik.sk

Šanca zastaviť tento mega biznis pána Kmotríka, ktorý mimochodom vyšachoval z užívania Národného futbalového štadióna Slovenský futbalový zväz, je ešte v Bruseli. Európska
komisia musí celý tento humbuk
totiž schváliť&. V SaS sa snažíme prostredníctvom našich
poslancov v europarlamente
tejto pofidérnej transakcii zabrániť, čomu sa aktívne snažím
napomôcť.

Radovan Sloboda
krajský predseda SaS
v Banskej Bystrici,
kandidát č. 19
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Najlepšie elektro
2017 / 2018

739 €
1349€

UŠETRI

610€

94 99 €

99,99€

55

”/

359 €

4K

UHD

128GB
pamäĢ

4GB

NOVINKA

13
9

cm

A

Samsung QE55Q60R / QLED TV

Mobilný telefón 6,5” AMOLED 2400 × 1080, 8jadrový procesor, RAM 4 GB, interná
pamäť 128 GB, microSD až 512 GB, zadný fotoaparát 48 Mpx (f/2) + 5 Mpx (f/2,4) +
12 Mpx (f/2,2) + 5 Mpx (f/2,2), predný fotoaparát 32 Mpx, elektronická stabilizácia,
GPS, Glonass, NFC, LTE, Jack (3,5mm) a USB-C, čítačka odtlačkov na displeji, dual
SIM, neblokovaný, rýchle nabíjanie 15W, batéria 4000 mAh, Android 10.0.

SMART QLED, 140cm, 4K Ultra HD, PQI
3000 (100Hz), HDR10+ a HLG, duálny tuner
DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC, 4× HDMI,
2× USB, CI+, USB nahrávanie, LAN, WiFi,
Bluetooth, herný režim, hlasové ovládanie,
Netflix, HBO GO, Google Assistant,
prehrávanie 360° videa, párovanie s
mobilným zariadením, VESA 200×200 mm,
repro 20W, Dolby Digital Plus.
Samsung QE65Q60R / 999€

569 €

69 €

RAM

Samsung Galaxy A51 Dual SIM
Mobilný telefón

629€

UŠETRI

60€

639 €

625
5€

4K Androidový prijímaè T2/C
s OTT funkcionalitou
Obsahuje kartu Plustelka Cryptoguard
párovanú s prijímačom, ktorá je vložená
v čítačke od výroby. Prijímač povoľuje
nahrať aplikácie NETFLIX, HBO Go, Skype,
WhatsApp a iné.

164 €

249€
2

UŠETRI

85€

po registrácii

8kg
kg

256GB
SSD

8GB
RAM

ESET Internet
ES
Security
na 2 mesiace
aako DARÈEK

Asus X509FJ-EJ139T
15,6“ Notebook
Intel Core i5 8265U Whiskey Lake, 15.6”
TN antireflexný 1920×1080, RAM 8GB
DDR4, NVIDIA GeForce MX230 2GB,
SSD 256GB, numerická klávesnica,
webkamera, USB 3.2 Gen 1, USB-C,
WiFi 802.11ac, 2-článková batéria 32
Wh, Windows 10 Home.

cita
kapacita

A

++

AEG T8DBE48SC / Sušièka
Sušička bielizne energetická trieda A++,
max. hmotnosť náplne 8 kg, hlučnosť 66
dB, počet programov 8, tepelné čerpadlo,
odložený štart, reverzibilné dvierka a
displej, odhadovaná ročná spotreba
energie 235 kWh/annum, výška 85 cm,
šírka 60 cm, hĺbka 66 cm.

Electrolux EASY GO EEG 42EB
Sáèkový vysávaè
Indikácia plného vrecka, parkovacie
úchyty, regulácia výkonu, mäkké
kolieska, teleskopická trubica, príkon
750 W, hlučnosť 80 dB, energetická
trieda A, 7,5m akčný rádius, umývateľný
Hygiene Filter 12, 5m kábel, hubica
DustPro.

BENEO Mercedes G
Jednomiestne elektrické autíèko
Batéria 12 V. Výdrž batérie 4 h, hmotnosť
autíčka 16 kg, rýchlosť 7 Km/h, rozmery:
110 x 69 x 56.5 cm, nosnosť: 25 kg,
podsvietenie, výkon: 2 x 25 W motory,
odpružené zadné nápravy, indikátor
stavu batérie, hladký štart, FM rádio,
porty: USB a na kartu SD.

Akcia platí od 13.02. 2020 do 21. 02. 2020 alebo do vypredania zásob.

O aktuálnej dostupnosti letákových výrobkov sa môžete vopred informovať na telefónnych číslach jednotlivých predajcov uvedených v letáku. Ak sa výrobok uverejnený v
letáku nenachádza v predajni uvedenej v zozname predajní, predajňa zabezpečí dodanie požadovaného výrobku do predajne. Technické parametre a vyobrazenia výrobkov
sú prevzaté od výrobcov. Chyby a omyly v texte, cenách a technickom popise sú vyhradené. Niektoré obrázky môžu byť len ilustračné. Ceny výrobkov sú uvedené vrátane
DPH. Vydavateľ letáku: František Majtán - Euronics TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava
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Liptovský Mikuláš EURONICS TPD, OD PRIOR, Štúrova ul. 1968, 044/562 1674 y Lučenec EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 047/433 3332
Žilina EURONICS TPD, Prielohy 1012/1C, tel. 0918 421 069 y Žiar nad Hronom EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 045/673 2289
Zvolen EURONICS TPD, RETAIL PARK, tel. 045/540 1845

bysTRICKO

POlITICKÁ INZERCIA

13

Richard

SULÍK

Aby sa tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť
je o mne známe, že poviem pravdu, 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 vynovený program, v ktorom nenájdete
žiadne vzdušné zámky. K cieľom totiž 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 desiatky 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 dokonalosti s najlepšími odborníkmi zo
snáď všetkých oblastí života a konzultovali s ľuďmi priamo 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 roz-

kradnutému zdravotníctvu umierajú 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 skvelí ľudia, naši kandidáti, z ktorých
mnohí sú pevnou súčasťou strany
už roky a niektorí sú v politike nováčikovia, avšak každý z nich je odborník vo svojej oblasti. Pochádzajú ktoré týmto vyvraciam a sľubujem,
zo všetkých regiónov Slovenska a že dôchodkov sa nijako negatívne
nedotkneme. Práve naopak – plápoznajú vaše problémy.
nujeme zaviesť tzv. Seniorcard, zľaUvedomujem si, že na to, aby sa vovú kartu pre dôchodcov. Reforma
naše riešenia stali skutočnosťou, výsluhových dôchodkov sa nebude
sa strana Sloboda a Solidarita musí nijako týkať vojakov či policajtov v
stať nielen súčasťou budúcej vlády, aktívnej službe; a tým novým plánuale musí aj spolupracovať so svojimi jeme adekvátne zvýšiť plat.
partnermi. Preto som už niekoľkoSociálne balíčky Smeru sú nesprakrát zvolal stretnutie opozičných
strán do sídla SaS, kde sme sa roz- vodlivé a nefungujú. Nič nie je zadarprávali o budúcnosti. Za všetkých si mo a napríklad nie všade chodí vlak,
dovolím povedať, že to dokážeme, tak prečo len vlaky? Rozhodli sme sa
hoci súčasné vládne strany sa vás namiesto „zadarmo“ zaviesť veľké
snažia presvedčiť o opaku. Všetci si zľavy, konkrétne lístok za 1 euro, ale
uvedomujeme, že základ je vymeniť tak, aby platil aj na autobus. Alebo
Fica a nedovoliť Kotlebovcom, aby obedy zadarmo? Dodnes mi píšu
narobili na Slovensku to, čo naro- nešťastné mamičky, že to je jeden
bili v Banskej Bystrici, keď bol žu- chaos, prihlasovanie, odhlasovanie,
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 priklincované, SNS, ktorá mala nástup
ku kradnutiu dokonca rýchlejší ako
Smer a Kotlebom, lebo rozpráva úplné 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 zrušíme alebo znížime dôchodky, a ja
vám garantujem, že to sa nestane
ani omylom. Žiadne dôchodky nebudeme rušiť, zdaňovať ani znižovať. To sú reči našich konkurentov,
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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.
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

03-0171 Objednávateľ: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., Priemyselná 8, 82109 Bratislava, IČO: 42139333 Vydávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417
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Sprostredkovanie opatrovateľskej

práce v Rakúsku už 15 rokov

Kaufland Banská Bystrica

prijme do TPP pracovníkov strážnej
služby pre objekt v Banskej Bystrici.

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

Mzda: 3,9996 €/h. brutto
36-0002

Nástup ihneď.
0948 219 522 • vaclav.papala@guarding.sk

SBS RAVI s.r.o.

Spoločnosť zo ZV

PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ
A DISTRIBÚCIU KNÍH.

0919 178 947

Jedná sa o držanie pohotovosti na telefón.
Podmienka len z Banskej Bystrice.

Nástup : ihneď
Hodinová mzda : 3,00 € netto/ hodina

KONTAKT : 0908 986 420

Miesto výkonu

BANSKÁ BYSTRICA,
BREZNO, SL.ĽUPČA
16-0002

0911 545 700, 5,00€ hod/brutto

www.blackpatrol.eu

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
t3VǏOâQSBDPWOÓLoSVǏǏJTUFOJFoûNFTBǏOFCSVUUP QSÓQMBULZ
t70%*Ǝ#5ûNFTBǏOFCSVUUP QSÓQMBULZ
t70%*Ǝ$PEûNFTBǏOFCSVUUP QSÓQMBULZ

;JNOÈÞESäCBDJFTUBLPNVOJLÈDJÓW#"
Základná zložka mzdy
.JFTUPWâLPOVQSÈDF#3"5*4-"7"
+ príplatky a 0%.&/:
,dispecing2@aii.sk

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

94-0020

Prijmeme
zamestnanca

0907 727 204
0907 877 862
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52-0025

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

83-0059

www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at
0908 868 643 | +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12

66-0023

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a finančnú istotu, kontaktujte nás

POlITICKÁ INZERCIA / sPOmÍNAmE, služby

bRATIslAvsKO západ

SETL SK

15

���������0903 848 030 I 0907 919 325
�������setlsk@centrum.sk
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85_0073

85-0008

trofejeeu@gmail.com

46-0017

tel. 0904 075 963

85_0117

TESÁR
STAVEBNÝ ROBOTNÍK
�������������������
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Volebný
program

PO STRETNUTÍ LÍDROV OPOZIČNÝCH STRÁN

ÚPRIMNE,
ODVÁŽNE
PRE ĽUDÍ
OĽANO spája opozíciu
Už o dva týždne chceme vymeniť vládu maﬁe a nespravodlivosti. Líder 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 istotu, že zmena, po ktorej všetci túžime, bude zmenou k lepšiemu.
Už po prvých stretnutiach je jasné, že spolupráca medzi opozičnými stranami bude fungovať. Cieľom je ponúknuť ľuďom konkrétne riešenia, ktoré bude demokratická opozícia garantovať ešte pred voľbami. „V roku
1998 sme sa spojili, aby sme porazili Mečiara. Dnes sa spojme, aby sme porazili 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 spoločnú 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!

Hlasovali ste
o programovom
vyhlásení vlády?

Už hlasovalo
viac ako
55 000 ľudí!

900
konkrétnych
riešení, ako
vrátiť ukradnutý
štát naspäť do
rúk občanov.

ky, máme perfektných ľudí,
a máme výborný plán. Cítime
od ľudí veľkú dôveru, ktorá až
Hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezáhraničí s eufóriou, že konečne
vislé osobnosti (OĽANO) predstabuchneme po stole a urobíme
vilo svoj volebný program.
zo Slovenska miesto, kde bu„Najlepší volebný program deme radi žiť,“ dodal.
politickej strany sú skutky,“
Chceme však vytvoriť priestor
uviedol predseda hnutia OĽAaj pre ľudí, aby boli súčasťou
NO Igor Matovič. „Desať rotvorby budúceho programokov odvážne bojujeme proti
vého vyhlásenia vlády. Práve
korupcii. V tomto volebnom
preto sme predstavili 11 priorít
období sme predložili 268 náz nášho programu, o ktorých už
vrhov zákonov, čo je viac ako
na stránke rozhodni.to , ľudia
dokopy predložil Smer, Mosthlasujú,“ pokračoval Igor MatoHíd, SNS a Kotlebovci. Opäť
vič, podľa ktorého predstavených
boli poslanci za OĽANO vy11 otázok vyjadruje „túžbu ľudí
hodnotení ako najaktívnejší,“
konečne si upratať Slovensko
pokračoval.
a urobiť niečo, čo už na SlovenProgram hnutia OĽANO má 208 sku dávno malo platiť.“
strán a viac než 900 konkrétPrioritami hnutia OĽANO sú
nych riešení. „Názov programu
čestná a spravodlivá krajina,
je v súlade s tým, ako politiku
štát, ktorý slúži a chráni, ako aj
robíme – úprimne, odvážne,
výkonná ekonomika. Celý vopre ľudí. Zároveň je to naša vílebný program hnutia OĽANO
zia, ako by malo Slovensko vynájdete na webovej stránke htzerať deň po Ficovi,“ vysvetlil
tps://www.obycajniludia.sk/
Matovič „Sme poctivo pripraprogram-2020/.
vení, máme za sebou skutPREDSTAVENIE PROGRAMU V NÁRODNEJ RADE SR

Hlasovanie je anonymné, udaním e-mailu a telefónneho čísla vylučujeme 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.

hlasujte aj vy na www.rozhodni.to
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S údajmi je narábané v zmysle zákona.

