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NOVOOTVORENÝ BOWLING

vo februári cena 1 euro za 1 hod

AUTOdielyAUTOservis

Lučenec, Zvolenská cesta 9, 50m od čerpacej stanice OMV
Info a objednávky: 0908 669 629, 047/433 40 12

PREDAJŇA
OTVORENÁ

aj v
SOBOTU !

• VÝMENA:
oleja, fi ltrov

GUFERÁ
LOŽISKÁ

TESNENIA
REMENE

• PREDAJ
náhradných dielov

  • SERVIS náprav,
spojok, rozvodov,

bŕzd, tlmičov

AUTOSÚÈIASTKY
 0907 870 299

.sk-10%

0907 870 299
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UŠETRI AŽ

POZRI PONUKU VO VNÚTRI

610€
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VSKO

párny týždeň:
Lučenec, Malá Ves, Opatová, 
Boľkovce, Divín, Dobroč, Fiľako-
vo, Lovinobaňa, Mýtna, Panické 
Dravce, Ružiná, Tomášovce, Vi-
diná, Poltár, Málinec, Veľký Krtíš, 
Bušince, Dolná Strehová, Malý 
Krtíš, Modrý Kameň, Pôtor, Skla-
biná, Želovce 
nepárny týždeň:
Lučenec, Malá Ves, Opatová, 
Boľkovce, Fiľakovo, Halič, Panic-
ké Dravce, Rapovce, Veľká nad 
Ipľom, Vidiná, Poltár, Cinobaňa, 
Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Za-
lužany, Kalinovo, Kokava nad 
Rimavicou, Málinec, Veľký Krtíš, 
Kalinovo, Kokava nad Rimavicou 

lucenecko@regionpress.sk

Redakcia: Železničná 26 
LUČENEC

INZERCIA

 

LUČENECKO
VEĽKOKRTÍŠSKO-POLTÁRSKO

Miriam Hašková   0905 915 039

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
www.facebook.com/lucenec.ko
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Ve¾ký Krtíš

Poltár

Luèenec

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: 
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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

• M A Ľ O V A N I E • 
• S T I E R K O V A N I E • D L A Ž B Y •

• I N É  S T A V E B N É  P R Á C E •
0907 807 557

rýchlo, kvalitne, prijateľná cena
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www.slovaktual.sk/akcia

VEĽKÝ KRTÍŠ
Trhovnícka 1185, Veľký Krtíš 

tel.: 0918 756 280, tel./fax: 047 43 34 312
e-mail: velkykrtis@slovaktual.sk

31. 1. 2020

Dioptrické okuliare
aj bez lekárskeho predpisu
Základné sklá 13 € pár
Antirefl exné sklá 20 € pár
Bifokálne sklá 42 € pár
Multifokálne sklá 114 € pár
Fotochromatické sklá 60 € pár
Slnečné dioptrické sklá 24 € pár
Detské okuliare od 20 €
Slnečné okuliare zľava 20 až 30%

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Novohradská 3, Lučenec
Hlavný vchod do Prioru
0910 956 644

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - Piatok:  9:00 - 17:00
Sobota OTVORENÉ: 9:00 - 12:00

N
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„Volím preto, že sa tu na Slovensku už 
musí niečo zmeniť. Nie iba kozmeticky, ale 
radikálne. Je čas na oživenie spravodlivos-
ti.“

Ján Černý, Malacky

Vox populi

brezno@vsemvs.sk +421 917 713 814Malinovského 1, 
977 01 Brezno 

Bez prijímacích skúšok 

Podaj si elektronickú prihlášku ������������������������������podáme ju spolu! 

Verejná správa Verejná správa 

Bc. Mgr. PhDr.

Verejná správa 

�����������������
a st��������
podnikania 

Ekonomika 
������������
�����������������

�����������������
a st��������
podnikania 

�����������������
a st��������
podnikania 

Viac informácií o štúdiu získate v Miest�������������������������

+421 905 604 736

��������
Gemerská cesta 1
�������������� �����������������

Nábytok VAMARK
(bývalá Hypernova)

Lučenec Vám ponúka
KUCHYNE
SPÁLNE

OBÝVACIE ZOSTAVY 
SEDACIE SÚPRAVY

tel. 0918 948 190

ZIMNÁ 
AKCIA

ZIMNÁ
AKCIA

NA OKNÁ
-15%

ZIMNÁ
AKCIA

NA OKNÁ
-15%
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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
   

                            

 

Ing. Milan Jakubík
starosta
Dobrá Niva

16

Rimavské Janovce

58

Martin Bystriansky

50

Ing. Juraj Chrien

Krupina

71

Karol Lupták
robotník

93 25
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Najlepšie elektro
2017 / 2018

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

Liptovský Mikuláš EURONICS TPD, OD PRIOR, Štúrova ul. 1968, 044/562 1674  Lučenec EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 047/433 3332
 Žilina EURONICS TPD, Prielohy 1012/1C, tel. 0918 421 069  Žiar nad Hronom EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 045/673 2289

Zvolen EURONICS TPD, RETAIL PARK, tel. 045/540 1845

55” / 139 cm

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€

Samsung QE55Q60R / QLED TV

739 €
1349€

4K
UHD A

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. 

AEG T8DBE48SC / Sušièka

639 €
625€

610€
UŠETRI

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.

Asus X509FJ-EJ139T
15,6“ Notebook

569 €

256GB
SSD

8GB
RAM

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.

BENEO Mercedes G 
Jednomiestne elektrické autíèko

164 €
249€

85€
UŠETRI

ESET Internet 
Security

na 2 mesiace 
ako DARÈEK

ES

na
a

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.

4K Androidový prijímaè T2/C
s OTT funkcionalitou 

94 99 €

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.

Samsung Galaxy A51 Dual SIM
Mobilný telefón 

359 €

8kg
kapacita

A++

629€
60€
UŠETRI

55€€

kg
cita

++

99,99€

128GB
pamä

4GB
RAM

po registrácii

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.

Electrolux EASY GO EEG 42EB 
Sáèkový vysávaè

69 €
22

€€

NOVINKA

regionpress T96_februar_2.indd   1 12.02.2020   12:26:32



LC20-07 strana- 7

vzdelávanie / POliTiCKá inzeRCia, službylučeneCKO 7

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 sud-
cov, ktorí dopustili tento nehorázny 
stav v justícii, rovnako zdravotníc-
tvu, o tom ani netreba veľa rozprá-
vať. Treba konať, na Slovensku kvôli 
rozkradnutému zdravotníctvu umie-
rajú 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 vyme-
niť Fica a nedovoliť Kotlebovcom, 
aby narobili na Slovensku to, čo 
narobili v Banskej Bystrici, keď bol 
županom. 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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7Spravodlivé mzdy, vyššia materská.
VIAC PEŇAZÍ NA RUKU. SaS má riešenia

Menej štátu, nižšie dane

Materská Pracujúci Pracujúca rodina
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€

285 € 1542 €659 €

373 € 1800 €733 €

Nový prepočet čistej mzdy 
ak zarábam 850€

Prepočet materskej pri minimálnej 
mzde 580€

Nový prepočet čistého príjmu rodiny, ak manželia zarábajú 
1100€ a 720€ v hrubom a vychovali už 2 dospelé deti

Richard
SULÍK

Aby sa tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť
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Školské alternatívy

Žijeme v  dobe, keď chceme v  dob-
rom úmysle našim deťom vtlačiť to 
najlepšie vzdelanie, aby boli úspeš-
né. Už pri zápise do 1. ročníka zák-
ladného vzdelávania sa otvárajú 
rôzne alternatívy: 

Rodičia môžu svoje dieťa zapísať do 
súkromnej základnej školy (ZŠ). Ceny 
školného majú rôznu výšku. Otázkou 
je, či súkromná škola vyššiu kvalitu 
poskytuje, či ponúka alternatívu, či sa 
oplatí takto investovať. Súkromná ško-
la nemusí tlačiť na vysoký počet žiakov 
v  triedach, čo by malo mať pozitívny 
dopad na vyučovanie. Učitelia týchto 
škôl by mali byť finančne motivova-
nejší ku kvalitnejšiemu vyučovania, 
no nie je to pravidlom. Keďže súkrom-
né školy poberajú aj štátny normatív, 
bývajú lepšie vybavené. Nevýhodou 
je, že neraz sú v prenajatých budovách 
a predĺženie ich nájmu nemusí byť isté. 
Nie je ani isté, či rodič dokáže platiť 9 
rokov školné. Súkromná ZŠ nemusí byť 
zárukou kvality. 

Žiaci môžu navštevovať aj cirkev-
nú školu. Kedysi sa cirkevné školstvo 
považovalo za centrum slušných žia-
kov. Dnes to tak nie je, aj na cirkevných 
školách sa neraz riešia zložité svetské 
prehrešky. Pre veriacich sú však vhod-
nou voľbou. 

Slovenské školstvo má aj alterna-
tívne školy, ktoré síce postupujú podľa 

štátnych vzdelávacích programov, no 
poskytujú odlišné spôsoby vyučova-
nia, práce s  deťmi, výchovy či hod-
notenia. Máme tu waldorfskú školu, 
montessori, školy pre nadpriemerné 
deti. Vždy pred zápisom treba poznať 
ich profil. Určite si netreba myslieť, že 
zapísať dieťa na ne je garanciou úspe-
chu. Môže sa stať, že alternatíva dieťaťu 
nebude vyhovovať. Naopak, sú deti, 
ktoré alternatívu potrebujú (napr. nad-
priemerné). Preto treba komunikovať 
s  predstaviteľmi týchto škôl, ale nie 
tak, že budete nekriticky trvať na zá-
pise dieťaťa. Treba dôkladne analyzo-
vať objektívne predpoklady dieťaťa na 
takéto štúdium, aby ste neboli neskôr 
nútení meniť školu. Myslite však aj na 
to, že alternatívne ZŠ málokedy majú 
nástupcov - alternatívne stredné školy 
- čo môže spôsobiť problémy žiaka pri 
prechode na klasickú výučbu.

Pre I. stupeň ZŠ existuje aj možnosť 
domáceho vzdelávania, ku ktorému 
potrebujete garanta s  pedagogickým 
vzdelaním, ktorý dieťa učí a  polročne 
pripravuje na komisionálne skúšky na 
kmeňovej škole. Je to však alternatíva 
pre uvedomelé rodiny, ktoré sú naplno 
pripravené a  spôsobilé cieľavedome 
vzdelávať deti podľa svojich predstáv, 
dodržujúc však štátne osnovy.         
 

Trojuholník škola – rodič - žiak VI

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

Najčítanejšie

regionálne

noviny

INZERCIA
0905 915 039
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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
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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

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

Opravíme Slovensko

Marián Viskupič
poslanec NRSR za SaS
a podpredseda fi nančného
výboru, kandidát č.13

Alternatíva existuje

22

ZMENA VLÁDY
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1 Gyula
Bárdos

2 Szabolcs
Mózes

4 Zsolt
Simon

5 József
Menyhárt
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Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

05 DOMY / predaj     

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

04 BYTY / prenájom 

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

Občianska
riadková
inzercia

»Dám do dlhodobého pre-
nájmu 3 izbový byt v LU, 
lokalita Opatová, stredný 
blok, 1. poschodie s bal-
kónom , t.č. 0949157706 
Prvá obhliadka 28.2.2020 o 
13:00 hod

»Kúpim trvalý trávny po-
rast alebo ornú pôdu. Aj 
malé/čiastkové podiely. 
0903101370

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682. 

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane.

14 RôZNE / iné    

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

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

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

hľadá záujemcov na voľné pracovné miesto:

Spoločnosť PPS Group a.s. Detva

Prevádzkový elektrikár
s odbornou spôsobilosťou od  § 21 

Nástupný plat: od 785,- €  do 911,- € brutto
(Základná mzda* + platové rozpätie + výkonnostná odmena)
*Z toho základná mzda 613,00 do 690,00 €

Extra príplatky pre všetky hľadané profesie nad rámec
Zákonníka práce podľa platnej Kolektívnej zmluvy. 

Strojný zámočník a Zvárač kovov 
s osvedčením o skúške zvárača podľa STN EN ISO 9606-1 
(predtým 287-1): 135 P BW FM2 S t12  PF ss nb  a 135 P FW FM2 S 
t12 PF ml a s  požiadavkou predpísanej kontroly zvarov

Nástupný plat: od 785,- € do 940,- € brutto
(Základná mzda + platové rozpätie + výkonnostná odmena)
*Z toho základná mzda 613,00 do 735,00 € + Extra bonusy za nadvýkon

Obrábač kovov (frézar NC,
horizontkár NC)
Nástupný plat: od 785,- €  do 911,- € brutto
(Základná mzda* + platové rozpätie + výkonnostná odmena)
*Z toho základná mzda 613,00 do 690,00 €

Požiadavky:
stredoškolské s maturitou

prax min. 1 rok v oblasti

zodpovednosť, precíznosť, spoľahlivosť, samostatnosť

-

-

-

Ponúkame Vám:
prácu v stabilnej spoločnosti 

zaujímavé platové podmienky

ubytovanie zdarma

sociálnu a zdravotnú starostlivosť

príspevky na kultúrne podujatia

príspevky na rekreáciu zamestnancov a rodinných príslušníkov

rozvoj a vzdelávanie

-

-

-

-

-

-

-

 Informácie pre nových kolegov: 

uchadzaci@ppsgroup.sk 

+421 905 852 756

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a 

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ 
, dispecing2@aii.sk

oslavuje a rozdáva darčeky 
Dacia

*Záruka 3 roky alebo do 100 000 km (podľa toho, čo nastane skôr). Akciová ponuka platí od 1. 11. do 31. 12. 2019. Ponuka 4 ks zimných pneumatík zdarma platí pre vybrané motorizácie uvedených modelov a

 

platí podľa rozmeru 
pneumatík v

 

základnej výbave konkrétnej verzie vozidla pri záväznej objednávke nového vozidla v

 

termíne platnosti akcie. Značka pneumatík závisí od aktuálnej dostupnosti a

 

jej voľba nie je možná. Dacia Duster: spotreba 

 

5,1 – 8,4 (l/100 km), emisie CO 2  110 – 158 (g/km); Dacia Lodgy: spotreba 4,1 – 6,2 (l/100 km), emisie CO 2  109 – 141 (g/km); Dacia Sandero: spotreba 3,6 – 5,5 (l/100 km), emisie CO 2  96 – 126 (g/km); Dacia Logan: spotreba 3,6 – 5,5 
(l/100 km), emisie CO2  96 – 126 (g/km); Dacia Logan MCV: spotreba 3,6 – 5,5 (l/100 km), emisie CO 2  96 – 126 (g/km); Dacia Dokker: spotreba 4,2 – 6,2 (l/100 km), emisie CO 2  112 – 142 (g/km). Uvedené spotreby paliva a

 

emisie CO2  
sú určené metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov požadovaných pre homologáciu vozidla. Vyobrazenie vozidla je iba ilustratívne.

Iba do konca februára
Zimné pneumatiky

Tempus Car, Šafáriková 91, 048 01 Rožňava Tel.: +421 915 918 980,  +421 1918 957 263918 957 263 tempusroznava@gmail.com
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16. februára 1937 
si americká spoločnosť DuPont dala patentovať ny-
lon. Prvý komerčne úspešný polymér sa spočiatku 
používal v armáde na výrobu padákov, lán či sta-
nov. Svetovo známe dámske pančucháče „nylonky“ 
sa začali vyrábať až v štyridsiatych rokoch minulé-
ho storočia.

Výročia a udalosti

WWW.REGIONPRESS.SK
0905 915 039
Inzerát, ktorý predáva
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hľadá pracovníkov do stavebníctva a priemyslu
na dlhodobé alebo trvalé pracovné pozície vo Švajčiarsku

   Bez žiadnych vstupných poplatkov a provízií

Podmienka:
- vlastné motorové vozidlo
- znalosť nemeckého jazyka

+421 915 507 134  ¦  +41 767 583 319
peter.matiascik@gmail.com

www.innopersonal.ch

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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Ponuka
práce

Pre viac info: 0948 867 761
Mahax Slovakia, s.r.o. 78
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6

Hľadáme 
zamestnancov/kyne 

na TPP priamo v Kriváni na 
12-hodinové zmeny vo výrobe, 

práca v sede. 

Mzda od 650€/brutto 
+ bonusy, strava 

zabezpečená. 

78
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Ponuka práce 
pre vodičov VZV 

s platným preukazom

Nástupný plat 
od 858€ + bonusy 
do 15% + príplatky 

+ stravné lítky. 
Práca v Nitre, v 2-zmennej 

prevádzke. Ubytovanie zabez-
pečené/zamestnanec hradí 
2€ na deň. Nástup ihneď.

Info na 0948 430 727 
0948 121 244 

Job Impulse s.r.o.
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NAJLACNEJŠIE 

CEMENT
PORFIX 10 cm
POLYSTYRÉN 10 cm
SADROKARTÓN
STAV. LEPIDLO 20 kg
ZÁMK. DLAŽBA 4 cm
DLAŽBY

všetky ceny sú s DPH!

2,39 € /vrece
1,19 € /ks

3,99 € /m
3,29 /tbl

1,99 € /vrece
6,59 € /m
2,90 € /m

Tel.: 036 / 741 4085, 0911 319 622
e-mail: rolmal@stonline.sk

I. Madácha 16 - ROLMAL ŠAHY

STAVEBNINY
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tel. 0904 075 963 
 trofejeeu@gmail.com

tel. 0904 075 963 
 trofejeeu@gmail.com
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SETL SK
TESÁR
STAVEBNÝ ROBOTNÍK
�������������������
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�������������������������������������������
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�������setlsk@centrum.sk
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SLOVENSKO SI NEDÁME

Zastavme to, bratia!

Mgr. Rafael Rafaj
kandidát na poslanca NRSR za stranu SNS / 

publicista, mediálny analytik
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tel. 0904 075 963 
 trofejeeu@gmail.com

tel. 0904 075 963 
 trofejeeu@gmail.com
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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

inzercia new januar_12_februar.indd   1 12/02/2020   15:15
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