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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

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

Rožňava

s.r.o.

Klampiarske,
pokrývačské
a tesárske práce.
Predaj a montáž
strešných krytín
a odkvapových
systémov.

33-0023

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.

KROVNESSA
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Strechy na kľúč.

786%29
031190175

Dva svety v tom jednom našom

Týždenne do 28 710 domácností

0949 111 223
KROVNESSA

krovnessa@gmail.com

s.r.o.

Hľadáme

údržbára

do výroby v Rožňave na TPP
na dve zmeny.
Mzda 696€/brutto + variabil

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

VIZITKY

do 100€, SL 3,83€/deň.
Zváračský preukaz výhodou.
MAHAX Slovakia, s.r.o.

0907 887 322

0905 917 308

Registrovaný zhotoviteľ
REALIZÁCIA KÚRENÁRSKYCH PRÁC / SERVIS

RUF
155 €

Kotly – plynové kondezačné,
peletové, drevosplyňovacie
Slnečné kolektory
Fotovoltaické systémy
Tepelné čerpadlá
Rozvody ústredného kúrenia
– podlahové, radiátorové

Štítnická 46, 048 01 Rožňava
0905 807592, 0903 453469

Mierová 52
982 01 Tornaľa

...dovoz vieme zabezpečiť
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Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

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

Vážení čitatelia, otvárame tému, ktorej neznalosť môže spôsobiť aj väčšie
komplikácie. Budeme sa jej venovať v
tejto a niekoľkých ďalších častiach nášho cyklu Zdravie.

Tak, ako sledujeme už nielen v Číne
boj s vírusovým ochorením, tak je jasné,
že horšiu prognózu majú pacienti so sprievodnými ochoreniami, medzi ktoré patrí aj
cukrovka. Infekčné ochorenie môže hladiny krvného cukru u diabetika nepriaznivo
ovplyvňovať.
Preto je dôležité chrípke a iným infekčným ochoreniam dýchacích ciest predchádzať. V období, kedy je výskyt ochorení
dýchacích ciest najvyšší, je potrebné vyhýbať 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. Samozrejmé 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 predísť nákaze. Inkubačná doba vírusu bežnej chrípky je od vniknutia do organizmu
a objavenia sa prvých príznakov trvá 18 až

S

72 hodín.
Očkovanie proti chrípke u diabetika, ale aj členov jeho rodiny a blízkych
ako prevencia je dôležitou súčasťou starostlivosti o zdravotný stav. Najlepší čas na
očkovanie je september – október, preto je
odporúčané si ho na budúci rok naplánovať. 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 nezmierňujú,
- keď ochorenie trvá dlhšie ako je obvyklé,
- keď symptómy a ťažkosti sa zhoršujú namiesto ich zlepšovania,
- keď sú vysoké teploty,
- keď zacítite bolesti prínosových dutín, uší, bolesti zubov,
- keď potrebujete skonzultovať lieky, ktoré
užívate.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

s platným preukazom

Nástupný plat
od 858€ + bonusy
do 15% + príplatky
+ stravné lítky.
Práca v Nitre, v 2-zmennej
prevádzke. Ubytovanie zabezpečené/zamestnanec hradí
2€ na deň. Nástup ihneď.

Info na 0948 430 727
0948 121 244
Job Impulse s.r.o.

Uzávierka
ďalšieho
čísla Gemersko
je 19.2.2020.
Objednávka
inzercie
0907 887 322
alebo na:
gemersko@
regionpress.sk
75-11

Redakcia:

práce
Chrípka a prechladnutia u diabetikov I Ponuka
pre vodičov VZV

Výročia a udalosti
si Thomas Alva Edison dal patentovať fonograf.
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33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
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32.750

02 AUTO-MOTO / iné
03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom

2

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj

2
U
3 9 5 2 4

07 REALITY / iné
08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.

Dacia
oslavuje a rozdáva darčeky

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj

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

14 RôZNE / iné
»Kúpim starožitný porcelán, obrazy, hodiny, tkané
plátno, vrecia, kroje, nábytok a iné 0905406662
» Kúpim tkané plátno, vrecia, kroje, šatky, sukne, starožitnosti. 0909117320

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj

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

78 120 0036

GEMERSKO
ROŽŇAVSKO-RIMAVSKOSOBOTSKO-REVÚCKO
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Zimné pneumatiky

15 HĽADÁM PRÁCU

Iba do konca februára

*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
2
96 – 126 (g/km); Dacia Logan: spotreba 3,6 – 5,5
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
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 CO
(l/100 km), emisie CO2 96 – 126 (g/km); Dacia Logan MCV: spotreba 3,6 – 5,5 (l/100 km), emisie CO
sú určené metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov požadovaných pre homologáciu vozidla. Vyobrazenie vozidla je iba ilustratívne.

Tempus Car, Šafáriková 91, 048 01 Rožňava

tempusroznava@gmail.com

Tel.: +421
918
918
957
980,
263
+421915
1918
957
263
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16 ZOZNAMKA
Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na 7. strane.

gemersko

vzdelávanie / služby, bývanie

Trojuholník škola – rodič - žiak VI
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Školské alternatívy

štátnych vzdelávacích programov, no
poskytujú odlišné spôsoby vyučovaŽijeme v dobe, keď chceme v dob- nia, práce s deťmi, výchovy či hodrom úmysle našim deťom vtlačiť to notenia. Máme tu waldorfskú školu,
najlepšie vzdelanie, aby boli úspeš- montessori, školy pre nadpriemerné
né. Už pri zápise do 1. ročníka zák- deti. Vždy pred zápisom treba poznať
ladného vzdelávania sa otvárajú ich profil. Určite si netreba myslieť, že
rôzne alternatívy:
zapísať dieťa na ne je garanciou úspeRodičia môžu svoje dieťa zapísať do chu. Môže sa stať, že alternatíva dieťaťu
súkromnej základnej školy (ZŠ). Ceny nebude vyhovovať. Naopak, sú deti,
školného majú rôznu výšku. Otázkou ktoré alternatívu potrebujú (napr. nadje, či súkromná škola vyššiu kvalitu priemerné). Preto treba komunikovať
poskytuje, či ponúka alternatívu, či sa s predstaviteľmi týchto škôl, ale nie
oplatí takto investovať. Súkromná ško- tak, že budete nekriticky trvať na zála nemusí tlačiť na vysoký počet žiakov pise dieťaťa. Treba dôkladne analyzov triedach, čo by malo mať pozitívny vať objektívne predpoklady dieťaťa na
dopad na vyučovanie. Učitelia týchto takéto štúdium, aby ste neboli neskôr
škôl by mali byť finančne motivova- nútení meniť školu. Myslite však aj na
nejší ku kvalitnejšiemu vyučovania, to, že alternatívne ZŠ málokedy majú
no nie je to pravidlom. Keďže súkrom- nástupcov - alternatívne stredné školy
né školy poberajú aj štátny normatív, - čo môže spôsobiť problémy žiaka pri
bývajú lepšie vybavené. Nevýhodou prechode na klasickú výučbu.
je, že neraz sú v prenajatých budovách
Pre I. stupeň ZŠ existuje aj možnosť
a predĺženie ich nájmu nemusí byť isté. domáceho vzdelávania, ku ktorému
Nie je ani isté, či rodič dokáže platiť 9 potrebujete garanta s pedagogickým
rokov školné. Súkromná ZŠ nemusí byť vzdelaním, ktorý dieťa učí a polročne
zárukou kvality.
pripravuje na komisionálne skúšky na
Žiaci môžu navštevovať aj cirkev- kmeňovej škole. Je to však alternatíva
nú školu. Kedysi sa cirkevné školstvo pre uvedomelé rodiny, ktoré sú naplno
považovalo za centrum slušných žia- pripravené a spôsobilé cieľavedome
kov. Dnes to tak nie je, aj na cirkevných vzdelávať deti podľa svojich predstáv,
školách sa neraz riešia zložité svetské dodržujúc však štátne osnovy.
prehrešky. Pre veriacich sú však vhodnou voľbou.
Slovenské školstvo má aj alterna» PhDr. Ján Papuga, PhD.
učiteľ ZŠ s MŠ
tívne školy, ktoré síce postupujú podľa

Helczma

ba a predaj
spracovanie, výro

MEŇA
PRÍRODNÉHO KA
tQBOFMPWÏISPCLZ QPNOÓLZ ISPCZ
tVSOPWÏTDISÈOLZ
tPCLMBEZLSCPW QBSBQFUZ
tQSBDPWOÏEPTLZ 

Prerábame staré
betónové hroby
na NOVÉ ŽULOVÉ
za VÝHODNÉ CENY!
... aj atypické rozmery

t opravíme
t vymeníme baterky
t urobíme nové
aj s diaľkovým
ovládaním
KĽÚČE & AUTOKĽÚČE
Národná trieda 58, Košice
66-0024-1

www.kluce.flox.sk

52-0003-19

0949 174 071

HorMIx

PODLAHOVINY A
INTERIÉROVÉ DOPLNKY

INZERCIA

ICSÓ ÁRPÁD

MONTÁŽ • OPRAVA • REKONŠTRUKCIE

PLYN KÚRENIE VODA

0907 887 322

PODLAHOVÉ KÚRENIE
PLASTOVÉ, MEDENÉ, KOVOVÉ ROZVODY
STAVEBNE PRÁCE • PREDAJ A MONTÁŽ KOTLOV NA ÚK
mobil: 0907 660 214
Šafárikova 33
048 01 Rožňava
e-mail: icsoarpad@mail.t-com.sk

PRI
PODLAHY 25
25 m2
PRI KÚPE LAMINÁTOVEJ
LAMINÁTOVEJ PODLAHY
m2 A VIAC
C

20%
20% Z�AVA
ZĽAVA

NA 3mm
PODLOŽKU
NA
3 mm
mPOLYSTYRÉNOVÚ
POLYSTYRÉNOVÚ
PODLOŽKU
PO

ŠAFÁRIKOVA 17/A
(vo dvore ROTUNDY)

ROŽ�AVA

OTVORENÉ:
8.30- 17.00
8.30 - 12.00

PON.-PIA.
SOBOTA:

GUMOLITY
KOBERCE
KOBERCE
OBKLADY
PVC OBKLADY

LAMINÁTOVÉ,
LAMINÁTOVÉ,
VINYLOVÉ A
A
VINYLOVÉ
KORKOVÉ
KORKOVÉ
PODLAHY
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Vstup spoločnosti do likvidácie podľa Podpíšte sa pod NIČ
Máš rád naše lesy? Nepáči sa Ti, čo ráta. Tak, ako sa pri petícii proti dotácinovely Obchodného zákonníka
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-

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.

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

sa s nimi deje? Zapoj sa a pomôž pri
zbere podpisov v kampani za NIČ!

Lesoochranárske
zoskupenie
VLK spustilo v októbri 2018 zber podpisov pod petíciu Za lepšiu ochranu
prírody. Dôvodom je zlý stav v ochrane prírody na Slovensku. Napriek rozsiahlej 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 percent rozlohy Slovenskej republiky. VLK
preto začal rozsiahlu kampaň za zabezpečenie lepšej ochrany prírody, ktorej
súčasťou je aj petícia s cieľom, aby sa
prísna ochrana prírody zaviedla na 10
percent územia Slovenska, aby sa aspoň 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

VIZITKY

ám na drevnú štiepku s 38.000 podpismi 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 obvodov. Prihlásiť sa ako dobrovoľník môžeš vyplnením krátkeho dotazníka na
https://www.wolf.sk/sk/nic a obratom
budú na Tvoju emailovú adresu odoslané potrebné informácie.
Veľká vďaka všetkým, ktorí už
pomáhajú a aj tým, ktorí sa k nám radi
pridajú.
Dobrovoľníci zo Žiliny – Lucia,
Marek

» spracovala: red

DREVOSEB

0907 887 322
AKCIA -30%

Materiál na nerozbitné
prestrešovanie vrátane
príslušenstva - profilov,
tesnenia, skrutiek...

Makrolon
7/16mm bronz
16,20 €/m2 s DPH

Rozvoz po celej SR!

AKCIA -20%

Koš: 046/5430 771
zenit@zenitsk.sk

Makrolon Ultralight
2/10mm číra
9,07 €/m2 s DPH

33-0012
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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
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O prehnanej láske k zvieratám...
Všimol som si, že určitá skupina
ľudí v súčasnosti svoju energiu a lásku prehnane investuje do zvierat.
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.

Najčítanejšie regionálne noviny

Poviedka

Z druhého brehu III
Spoznal som ho pred rokmi. Už vtedy bol „bývalý lodník“. Po rokoch
sme sa stretli. Na jeho lodi, v jeho
kabíne, v jeho zážitkoch, snoch, v
jeho definitíve.
S priateľmi treba absolvovať poslednú cestu. Aj tú poslednú pred tou poslednou. S priateľmi treba až do konca.
Iba vtedy je to vzťah bez konca. Iba vtedy je to priateľstvo.
Mal 27 rokov, keď prebral „Ružín“.
Nádherný, silný, mladý stroj, ťažno-tlačný zázrak na Dunaji.
Mal 27 rokov, keď sa mu splnil sen.
Dostať sa na vodu. O 40 rokov neskôr je
Ružín pamiatkou zašlej slávy. Koncert
zo strojovne občas vydá falošný tón, z
pôvodnej sily dvetisíc koní zostalo tak
tisíc šesťsto. O 40 rokov je Lacko alias
„Frcino“ pamiatkou spomienok na
život na vode. Na chleba po troch týždňoch namáčaný do kyslého mlieka.
Niekde v delte pri Tulcei, na ostrove,
ďaleko od obchodov. Na Katarakty,
kde ešte nestála priehrada, ale súlodia
ťahali a brzdili z brehu vlečné lokomotívy. Na roztrhnuté laná, švihajúce
vzduchom tak, že môžu uťať hlavu ako

gilotína. Ale aj na domčeky popri rieke,
v ktorých lodníci trávili bujaré noci.
Frcino už 15 rokov neovoňal rieku.
Iba ak z druhého brehu. Píše poviedky,
vydal už viac knižiek. Nastúpili sme s
Frcinom na jeho Ružín. Staručký Ružín
na ceste s dvomi tlačenými člnmi do
Linzu.
Staručký Lacko na ceste do kedysi
tak známeho a teraz neznáma. Má chorobu na ktorú mal umrieť už pred rokmi. Nevzdal sa. Veril, že raz ešte bude
nocovať vo svojej kabíne na svojej lodi.
Loď je vraj láska na celý život. Hovoria
jej matka. Lodníci. Lackova matka ho
niekoľko nocí uspávala.
Sedel vo svojej kabínke, kde mal ako
mladík fotky nahých žien a spomínal
na život. Vynoril sa mu ako skaly na
„esgangu“. Tam, kde loď zachytáva
kormou pri nutných obratoch.
Môj priateľ bol šťastný. Naposledy
sa stretol s matkou. Naposledy vzal
„pucvolu“ do rúk a zasnene hladil stroje v podpalubí. Naposledy vyšiel na komando a pozeral na čajky za kormou.
O rok neskôr som ho odprevadil - ako
inak, naozaj naposledy.

» Ivan Brožík

» Ing. Pavel „Hirax“ Baričák

ZMENA VLÁDY
������������
�����������

Bez prijímacích skúšok

22
Bc.

Mgr.

PhDr.

Verejná správa

Verejná správa

Verejná správa

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

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

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

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

1

Gyula
Bárdos

2

Szabolcs
Mózes

4

Zsolt
Simon

5

József
Menyhárt

�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������

��������
Viac informácií o štúdiu získate v Miest�������������������������
Malinovského
1, 1
Gemerská
cesta
977 01 Brezno
��������������

brezno@vsemvs.sk
�����������������

+421 917
905713
604814
736
+421

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

GE20-07_strana-

6

lekárnička z prírody / politická inzercia, služby

Neznáma a predsa známa portulaka
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.
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

Občianska
riadková
inzercia

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

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera GE medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP GE 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, GE zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
INZERCIA

0907 887 322

OSB3 KRONOSPAN hladká
Rozmer: 2500 x 1250 mm = 3,125 m2
Kód
tovaru

Názov tovaru

Hrúbka
v mm Cena/ks

50OSB10 OSB 2500x1250x10 mm

10

50OSB12 OSB 2500x1250x12 mm

12

50OSB15 OSB 2500x1250x15 mm

15

50OSB18 OSB 2500x1250x18 mm

18

50OSB22 OSB 2500x1250x22 mm

22

50OSB25 OSB 2500x1250x25 mm

25

7

13,50 €
15,50 €
19,60 €
23,40 €
28,80 €
32,00 €

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.

Richard Sulík
predseda SaS

Alternatíva existuje

Aj ľudia z chudobných regiónov
môžu zarábať viac peňazí
Slovensko je krajina veľkých rozdielov. Asi
najviac je to vidieť v tom, kde koľko zarábame.
Napríklad priemerná mzda v Bratislavskom kraji
bola na konci minulého roka 1368 eur, zatiaľ čo v
Prešovskom až o 536 eur menej. Pýtate sa prečo?
Problémov je viac. Tými najdôležitejšími sú nepochybne ponuka pracovných miest a následná
životná úroveň obyvateľstva. Štát má niekoľko
možností, čo s tým. Od tých časovo a finančne
najnáročnejších, ako sú výstavba diaľnic či presun niektorých verejných inštitúcií, až po jednoduchšie administratívne. Najefektívnejšie sú
však častokrát tie najjednoduchšie veci. Aby bolo
viac práce, je potrebné neničiť život tým, ktorí ju
ponúkajú - živnostníkom a podnikateľom. Pritom stačí málo – zrušiť stovky nezmyselných
byrokratických opatrení a následne garantovať
stabilné legislatívne pomery. Už dnes presne
vieme identifikovať stovky takých, ktoré vieme
spraviť okamžite a neznamenali by žiadnu záťaž pre verejné financie. Ich realizáciou môžeme
spraviť prvý krok k tvorbe tisícok nových
pracovných miest. Nové podnikanie
totiž znamená väčší príjem štátu na
daniach a odvodoch a tým aj viac
peňazí na zlepšenie školstva, zdravotníctva či sociálnych služieb.

Martin Klus

politológ a podpredseda NR SR
za SaS, kandidát č. 8
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Krištáľové osobnosti
Trinásť slovenských osobností získalo minulú nedeľu ocenenie Krištáľové krídlo za rok 2019.
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.
Úspešná speváčka Sima Martausová 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.

Výročia a udalosti
sa v Prahe začali majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji na ktorých
česko-slovenskí reprezentanti po prvýkrát získali zlatú medailu.

15. februára 1947

- fyzická ochrana osôb a majetku
Security

Griffin S Group

s.r.o.

- zabezpečovanie poduja�
- prevoz peňazí a cenín /doprovody/

bezpečnostné služby - security

- pult centrálnej ochrany /PCO/
- GPS monitorovanie + videopult

prevádzka:

Tornaľa
Daxnerova 13
tel.:

- kurzy SBS /odborná príprava/
- recepčná a informačná služba

0907 070 009

griﬃns@centrum.sk

- bezpečnostný audit a poradenstvo

Vox populi
„Volím preto, že sa tu na Slovensku už
musí niečo zmeniť. Nie iba kozmeticky, ale
radikálne. Je čas na oživenie spravodlivosti.“
Ján Černý, Malacky
Výročia a udalosti
zomrel Imrich Karvaš, slovenský ekonóm
a politik (* 1903).

20. februára 1981

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

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�

Andrej Kiska, predseda strany ZA ĽUDÍ
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OBLEKY od 29,00 €
KOŠELE od 19,90 €
NOHAVICE od 4,90 €
nájdete v predajni OZETA

na Hlavnej 19 v Košiciach
52-0029

6ÝJUÏOB4MPWFOTLVQSF7BÝVSBEPT̈

66-0032

Výročia a udalosti
bol v Prešove vysvätený na biskupa Ján Hirka a ustanovený za sídelného biskupa Prešovskej gréckokatolíckej eparchie.

17. februára 1990
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Osvojte si správnu techniku umývania rúk

Predchádzajme chrípke hygienou rúk

Dôkladným umývaním rúk môžeme vania rúk i s následkami ich nedostatočnej
predísť šíreniu veľkej časti infekčných hygieny.
chorôb. Myslieť by sme na to mali najVedeli ste, že:
mä počas prebiehajúcej chrípkovej
-na mokré ruky nachytáte až 500sezóny. Správnu techniku umývania
krát viac baktérií ako na ruky suché?
rúk je podľa odborníkov potrebné si
-na jednom prste ľudskej ruky sa naosvojiť ako pravidelný návyk už u machádza až 12.000 baktérií?
lých detí.
Umývanie rúk je najefektívnejší a najjednoduchší spôsob, ako vo veľkej miere predísť
šíreniu respiračných infekcií, rovnako ako
hnačkových ochorení, parazitárnych ochorení, či žltačky typu A. Najmä počas chrípkovej sezóny patrí medzi základné formy
prevencie chrípky. „Až 80% percent infekcií
sa šíri špinavými rukami. Ich pôvodcovia sa
totiž môžu nachádzať na bežne používaných
predmetoch ako sú napríklad držadlá vo
verejnej hromadnej doprave a nákupných
košíkoch, tlačidlá zvončekov a výťahov či
vodovodné batérie,“ hovorí hlavný hygienik
SR Ján Mikas. „Mechanickým umývaním rúk
pomocou mydla a vody odstraňujeme choroboplodné zárodky, a tým obmedzujeme ich
šírenie. Preto je hygiena rúk prvým predpokladom zabráneniu infekčných ochorení.
Dôkladné umývanie rúk môže ochrániť vaše
zdravie,“ objasňuje Ján Mikas.

-viac ako 250.000 mikroorganizmov
môže prežívať na držadlách, kľučkách, vodovodných batériách, nákupných vozíkoch, perách, klávesnici či mobiloch?
-vírus chrípky prežíva na odeve, papieri, vreckovkách 8 až 12 hodín a na
hladkých (neporéznych) povrchoch
24 až 48 hodín?

-po ceste v prostriedkoch hromadnej dopravy
-pred, počas a po príprave jedla
-pred konzumáciou jedla
-po každom použití toalety
-pred manipuláciou s bábätkom a po výmene znečistenej plienky
-po manipulácii so zvieratami a ich krmivom
-po manipulácii s odpadom a odpadovým
košom
-po vyčistení nosa, kašlaní a kýchaní – pri kašli a kýchaní si ústa nezakrývajte dlaňou, dôležité je použiť jednorazovú papierovú vreckovku a ihneď po použití ju zahodiť do koša
-počas choroby
-pri akomkoľvek pocite nečistých rúk

Extrém tiež nie je dobrý

Zdravý človek s dobrou imunitou je obklopený tisíckami mikroorganizmov, s ktoRuky je potrebné opláchnuť teplou vodou rými nažíva v symbióze. Vyhnite sa preto
a použiť mydlo, následne poriadne mydliť a extrému v oblasti hygieny rúk, ktorá ju môže
nakoniec dôkladne opláchnuť. Celá proce- narušiť. „Pokožka rúk je u zdravého človeka
dúra má trvať 40 až 60 sekúnd. K mechanic- osídlená priateľskými nepatogénnymi bakkému čisteniu rúk pristupujte zodpovedne a tériami, ktoré jej poskytujú ochranu pred
nevynechajte žiadnu časť dlane, chrbát rúk, rozmnožením choroboplodných zárodkov.
priestor medzi prstami aj pod nechtami. Naj- Extrémne prehnanou hygienou rúk, či polepšie je po umytí použiť jednorazovú utier- užívaním agresívnych hygienických proku alebo čistý uterák. Ruky je vhodné umý- striedkov v bežnom živote, tie dobré baktérie
vať bez prsteňov, náramkov a hodiniek. Ak z pokožky systematicky odstraňujeme, čo
nie je dostupná čistá tečúca voda a mydlo, nie je zdraviu prospešné. Aj keď je umývanie
použite dezinfekčný prostriedok na alko- rúk v prevencii šírenia prenosných ochorení
Začať treba už v detstve
Pravidelný návyk umývania rúk je podľa holovej báze a to napríklad na cestách, vý- mimoriadne dôležité, aj v tomto prípade by
hlavného hygienika dôležité budovať už v letoch, v meste pri nákupe a podobne. Celá malo platiť pravidlo „všetko s mierou“,“ doranom veku dieťaťa, kedy je náchylnejšie na procedúra má pritom trvať 20 až 30 sekúnd. dáva hlavný hygienik SR Ján Mikas.
ochorenia, pretože imunita sa u neho ešte
len vyvíja. Navyše, v detských kolektívoch Kedy je potrebné umývať si ruky
Ako si správne umývať ruky
hrozí vyššie riziko nákazy infekčnými res- -po každom návrate domov či do práce z pod tečúcou vodou
piračnými ochoreniami a dieťa by malo byť vonkajšieho prostredia
-navlhčite si ruky teplou vodou a naberte si
oboznámené so správnym postupom umý- -pred a po návšteve nemocnice, lekára
dostatočné množstvo mydla

Pravidlá umývania rúk
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-ruky si potierajte spôsobom dlaň o dlaň,
potom pokračujte preložením dlane pravej
ruky na chrbát ľavej ruky s čistením vnútorných strán prstov a opačne
-trením si čistite spojené prsty pravej ruky
proti ľavej ruke a opačne, následne zovrite
prsty jednej ruky do dlane a potierajte si ich
oproti druhej dlani
-nasleduje čistenie ľavého palca krúživým
pohybom pravou rukou a opačne
-ľavú dlaň si čistite krúživým pohybom spojenými prstami pravej ruky a opačne
-ruky si opláchnite vodou, dôkladne si ich
utrite jednorazovou utierkou alebo čistým
uterákom
-utierkou či uterákom potom zastavte tok
vody

Ako si správne dezinfikovať ruky s
použitím dezinfekčného prostriedku
na báze alkoholu

-naberte plnú dlaň dezinfekčného prostriedku a naneste na celý povrch rúk
-pokračujte preložením dlane pravej ruky
na chrbát ľavej ruky s čistením vnútorných
strán prstov a opačne
-ďalej si čistite trením spojené prsty pravej
ruky proti ľavej ruke a opačne
-prsty jednej ruky uzavrite do druhej dlane a
potierajte oproti druhej dlani
-krúživým pohybom si čistite ľavý palec pravou rukou a opačne
-spojenými prstami pravej ruky čistite krúživým pohybom ľavú dlaň a opačne
-akonáhle ruky vyschnú, sú vydezinfikované
Informácie poskytol
Úrad verejného zdravotníctva SR
STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
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mnohí sú pevnou súčasťou strany
už roky a niektorí sú v politike nováčikovia, avšak každý z nich je odborník vo svojej oblasti. Pochádzajú
zo všetkých regiónov Slovenska a
poznajú vaše problémy.

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
rozkradnutému zdravotníctvu umierajú ľudia! Je strašné, ako ďaleko sa
to dostalo.

vať. To sú reči našich konkurentov,
ktoré týmto vyvraciam a sľubujem,
že dôchodkov sa nijako negatívne
nedotkneme. Práve naopak – plánujeme zaviesť tzv. Seniorcard, zľavovú kartu pre dôchodcov. Reforma
výsluhových dôchodkov sa nebude
Uvedomujem si, že na to, aby sa nijako týkať vojakov či policajtov v
naše riešenia stali skutočnosťou, aktívnej službe; a tým novým plánusa strana Sloboda a Solidarita musí jeme adekvátne zvýšiť plat.
stať nielen súčasťou budúcej vlády,
ale musí aj spolupracovať so svojimi
Sociálne balíčky Smeru sú nesprapartnermi. Preto som už niekoľko- vodlivé a nefungujú. Nič nie je zadarkrát zvolal stretnutie opozičných mo a napríklad nie všade chodí vlak,
strán do sídla SaS, kde sme sa roz- tak prečo len vlaky? Rozhodli sme sa
právali o budúcnosti. Za všetkých si namiesto „zadarmo“ zaviesť veľké
dovolím povedať, že to dokážeme, zľavy, konkrétne lístok za 1 euro, ale
hoci súčasné vládne strany sa vás tak, aby platil aj na autobus. Alebo
snažia presvedčiť o opaku. Všetci si obedy zadarmo? Dodnes mi píšu
uvedomujeme, že základ je vyme- nešťastné mamičky, že to je jeden
niť Fica a nedovoliť Kotlebovcom, chaos, prihlasovanie, odhlasovanie,
aby narobili na Slovensku to, čo a že čo keď dieťa obeduje doma... honarobili v Banskej Bystrici, keď bol tové patálie. Namiesto toho zvýšime
županom. Tam sa krásne ukázali daňový bonus na dieťa, aby sa roditie jeho bláboly. Po voľbách budeme čia mohli sami rozhodnúť, na čo pespolupracovať so všetkými okrem niaze použijú.
Smeru, pretože rozkradli kompletne
celú krajinu a všetko, čo nie je priMilí občania Slovenska,
klincované, SNS, ktorá mala nástup
ku kradnutiu dokonca rýchlejší ako
už 29. februára budete mať šancu
Smer a Kotlebom, lebo rozpráva úpl- rozhodnúť, či Slovensko zostane v
né hlúposti, sľubuje nesplniteľné a područí zlodejov a oligarchov, alebo
navyše má na kandidátke fašistov. vyhrá zdravý rozum. Je to vo vašich
Nie, ďakujeme, neprosíme.
rukách.

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

Práve predstavitelia týchto strán
Nech sa rozhodnete akokoľvek,
často tvrdia a neustále vás klamú, držím vám pri tom palce.
že zrušíme vlaky zadarmo, že zrušíme alebo znížime dôchodky, a ja
S úctou
vám garantujem, že to sa nestane
Richard Sulík
ani omylom. Žiadne dôchodky nepredseda SaS
budeme rušiť, zdaňovať ani znižo-

Richard

SULÍK

Aby sa tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť

Milí Slováci,
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.

Spravodlivé mzdy, vyššia materská.
VIAC PEŇAZÍ NA RUKU. SaS má riešenia

Prepočet materskej pri minimálnej
mzde 580€

Nový prepočet čistej mzdy
ak zarábam 850€

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

1542 €

Teraz na ruku

Teraz na ruku

1800 €

Pribudne k výplate

659 €

+74 €

733 €

Pribudne k materskej

Teraz priemerne za 3 roky

285 €

+88 €

373 €

Pracujúca rodina

Menej štátu, nižšie dane
GE20-07_strana-
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+258 €

Pracujúci

Pribudne do rodiny

Materská

voľ te

3

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

gemersko

hlavu hore / politická inzercia , služby

Radikálna zmena
Volajú ho šašo a označujú ho aj horšími slovami. Vraj je to komediant,
ktorý vymýšľa veci, ktoré tu nikdy
neboli.

hrávky a šokovaní ľudia sa dozvedajú
čo sa v zákulisí robí. Tento pán znervózňuje zlodejov. V politike ich je dosť. A
tento „strážny pes“ tak nediplomaticky
cerí zuby na každého zlodeja.
Nie je ani diplomat. Ale tých sme tu
To zvyknú robievať inovátori. A
vzbudzujú odpor a pohoršenie. Ne- už mali dosť. Právnikov s peknými reuznáva tradičné strany, ktoré neslúžia čami a škaredými činmi. Potrebujeme
ľuďom a správajú sa ako organizované zmeniť politiku, aby bola pod kontrozločinecké skupiny. On zoberie nezávis- lou občanov. Dnes máme nástroje na to,
lé osobnosti a dostane ich do parlamen- aby prebiehala transparentne a v priatu. Zazlievajú mu, že ľudia na jeho kan- mom prenose. Žiadne utajené zmluvy a
didátke sú nezávislí a môžu hlasovať majetky, imunity a výnimky. Politici a
ako chcú. A načo sú nám poslanci, ktorí úradníci majú slúžiť občanom, ktorí si
hlasujú na povel? To môžu dať rovno ich platia. Nesmejte sa. Čo ste dokázali
predsedovi všetky hlasovacie tlačidlá. vy? Štandardní politici, politológovia a
Nech je radšej v parlamente 150 nezá- novinári, ktorí si nič iné ako stranícke
vislých osobností ako 150 hlupákov so sekretariáty a bábky v politike neviete
straníckou disciplínou. Dáva občanom predstaviť? Ja si radikálnu inováciu v
možnosť hlasovať o rôznych otázkach politike predstaviť viem. Online prepov spoločnosti. Vraj je to nedemokratic- jenie politikov s obké. A nie je náhodou demokracia vláda čanmi, hmotnú zodľudu? Tradiční politici by chceli, aby im povednosť politikov
ľudia raz za štyri roky dali svoje hlasy a za ich rozhodnutia
a sledovanie práce
potom už od nich mali pokoj.
Hovorí priamo svoj názor, čo sa tiež štátnych úradníkov
mnohým nepáči. Tí druhí svoj názor v priamom prenonikdy verejne nepovedia a radšej robia se. Chcem to
zákulisné intrigy. Politika sa má vraj ro- zmeniť. Rabiť skryto v kabinetoch, nie pred očami dikálne!
verejnosti. Občas sa objavia nejaké na» Ján Košturiak

0907 887 322

VIZITKY

0907 887 322

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

Inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny
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85_0073

85-0008

trofejeeu@gmail.com
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zdravie / služby

Najčítanejšie regionálne noviny

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.

