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Týždenne do 12 970 domácností

0907 164 619

V pripade zaujmu nas kontaktujte telefonicky alebo emailom

VIZITKY
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786%29

LETÁKY

0907 887 332

031190175

57-0011-1

lucia.vojtassakova@euromicron-deutschland.de

46)Ï8%.8)799-0013-1

- Nemecká pracová zmluva na dobu neurčitú
- Turnusová práca: 3 týždne sa pracuje a týždeň máte voľno
- Poskytujeme ubytovanie, služobné vozidlo, pracovné oblečenie
a pracovné náradie
- Mzda: 12-13€ na hodinu brutto
+ 8€ netto za odpracovaný deň
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0907 887 332
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 KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ
 PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK
 ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU
 GARÁŽOVÉ BRÁNY
možnosť predaja
aj na splátky

www.maxxima.sk

Kontaktná adresa Prešov:
Levočská 2
Tel./fax: 051/7718 607
Mobil: 0903 634 202
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57-0004-1

0908 479 600

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

1

www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
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UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ
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PLASTOVÉ OKNÁ,
DVERE

www.pozicajsima.eu

Realitná kancelária
Hypotekárne centrum
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0903 855 350
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Dva svety v tom jednom našom
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.
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

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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LETÁKY

0907 887 332

0907 887 332

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

sieť

REGION

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

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

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

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

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

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

v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE
v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge všetky dvere SKLADOM
www.ocelovedvere.sk
odborná montáž s licenciou
ocelovedvere@ocelovedvere.sk
technickej služby od polície SR

0905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78

Otvorené:
Po-Pia: 9-17

VYDAVATEĽSTVO
34-0007-1

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

kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

AKCIA 250€

TLAČIAREŇ

ĽUBOVNIANSKO
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99-0014

2

bývanie, politická inzercia

Ľubovniansko
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ZATEPLOVANIE
PODKROVIA

99-0022

- STRIEKANÁ PUR PENA
- FÚKANÁ CELULÓZA
- MONTÁŽ SADROKARTÓNOV

PREČO REKL

79-0049

INZERCIA U

Kvalitné
VIZITKY

ZAMESTNANCA?
regionpress.sk

inzerujte u nás

0907 887 332

Technická špecifikácia:
300 g vizitkový papier
rozmer 9 x 5 cm
tlač - hárkový offset
jednostranná plnofarebná tlač
Všetky ceny sú uvádzané
bez 20% DPH

0,070 € / ks

za 33 €
1000 ks / ks
0,033 €

400 ks za 24 €
0,060 € / ks

Redakcia novín
Ľubovniansko

0907 887 332

NÁS?

 Patríme medzi najčítanejšie týždenníky
 Poskytujeme riešenia, ktoré fungujú
 Zvyšujeme konkurencieschopnosť
 Šetríme starosti
 Sme kreatívni a vieme počúvať

lubovniansko@regionpress.sk

0907 887 332

66-0032

HĽADÁTE

200 ks za 14 €

AMNÁ
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01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
» Kúpim Jawu, CZ, Simson
môžu byť aj nepojazdné
alebo len diely.
0949505827

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
» Chcete predať nehnuteľnosť? Kúpim v hotovosti.
Tel. 0948 068 938
» Predám 3i byt s vlastným
plynovým kúrením, viac
info 0917 900 949

08 STAVBA
» KÚPIM HAKI LEŠENIE, 0908
532 682

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

Dražobná spoločnosť
Marenčík dražby, s.r.o.
Snežienkova 1726/4, 949 01 Nitra
Kontakt: peter.marencik@gmail.com • 0948 663 906

Nevydierajte
predčasnými voľbami
Keby sme pred rokom s Mišom
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Miroslav Beblavý

    
     

14 RôZNE / iné
» Kúpim tkané plátno, vrecia, kroje, šatky, sukne, starožitnosti. 0909117320

Chcete si
Chcete si
podať
podať inzerát?
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RP medzeraTT
RPmedzera
SLmedzera
medzera
Číslo rubrikymedzera
rubriky medzeraText
Text
inzerátu
Príklad:
RP SL 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám
vámvyúčtuje
vyúčtujeváš
vášmobilmobilný
operátor. Cena je 0,60 €
ný operátor.
sCena
DPHjeza0,60
každých
začatých
30
€ s DPH
za kažznakov
textu 30
vášho
inzerátu
dých začatých
znakov
textu
vrátane
medzier. vrátane
Nič iné neúčvášho inzerátu
metujeme.
Služba
dzier. Nič Upozornenie!
iné neúčtujeme.
nefunguje
u operátora
TIP 1: Ak chcete
inzerát 4ka.
na viac
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov,
pošlite
týždňov, pošlite rovnakú
rovnakú sms
sms
toľkokrát,
toľkokrát, vv koľkých
koľkých týždňoch
týždňoch
chcete inzerovať.
inzerovať.
chcete
TIP 2:
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KĽÚČOVÉ VOĽBY
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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že sa bude konať opakovaná dobrovoľná dražba
pod označením: DD 07/2019
DD 07/2019
dňa 27.02.2020 v zasadacej miestnosti hotela Família, Továrenská 827/7, 064 01 Stará Ľubovňa o 12:00 hod.
Predmet dražby :
súbor nehnuteľností vo vlastníctve tretích osôb, zaradený do oddelenej
podstaty Zabezpečeného veriteľa, vedený Okresným úradom Stará Ľubovňa katastrálny odbor ako:
(i) Nehnuteľnosť – pozemok parcely C KN parc. č. 1571/19, zastavané plochy
a nádvoria, o výmere 26 m2, nachádzajúci sa v katastrálnom území: Stará
Ľubovňa, obec: Stará Ľubovňa, okres: Stará Ľubovňa, štát: SR, zapísaná na LV
č. 2555 pod B 1 v spoluvlastníckom podiele Tretích osôb 1/1.
(ii) Nehnuteľnosť – pozemok parcely C KN parc. č. 4269/12, zastavané plochy
a nádvoria, o výmere 22 m2, nachádzajúci sa v katastrálnom území: Stará
Ľubovňa, obec: Stará Ľubovňa, okres: Stará Ľubovňa, štát: SR, zapísaná na LV
č. 2555 pod B 1 v spoluvlastníckom podiele Tretích osôb 1/1.
(iii) Nehnuteľnosť – pozemok parcely C KN parc. č. 1568/1, zastavané plochy
a nádvoria, o výmere 262 m2, nachádzajúci sa v katastrálnom území: Stará
Ľubovňa, obec: Stará Ľubovňa, okres: Stará Ľubovňa, štát: SR, zapísaná na LV
č. 6674 pod B 1 v spoluvlastníckom podiele Tretej osoby I 1/2 a pod B 2 v
spoluvlastníckom podiele Tretej osoby II 1/2;
(iv) Nehnuteľnosť – pozemok parcely C KN parc. č. 1571/3, zastavané plochy
a nádvoria, o výmere 410 m2, nachádzajúci sa v katastrálnom území: Stará
Ľubovňa, obec: Stará Ľubovňa, okres: Stará Ľubovňa, štát: SR, zapísaná na LV
č. 6674 pod B 1 v spoluvlastníckom podiele Tretej osoby I 1/2 a pod B 2 v
spoluvlastníckom podiele Tretej osoby II 1/2.
(v) Nehnuteľnosť – pozemok parcely C KN parc. č. 1571/26, zastavané plochy
a nádvoria, o výmere 203 m2, nachádzajúci sa v katastrálnom území: Stará
Ľubovňa, obec: Stará Ľubovňa, okres: Stará Ľubovňa, štát: SR, zapísaná na LV
č. 6674 pod B 1 v spoluvlastníckom podiele Tretej osoby I 1/2 a pod B 2 v
spoluvlastníckom podiele Tretej osoby II 1/2.
(vi) Nehnuteľnosť – stavba – rodinný dom, súpisné číslo 1758, orientačné
číslo 100, postavený na pozemku parcely C KN parc. č. 1571/26, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 203 m2, nachádzajúci sa na Mýtnej ulici, v
katastrálnom území: Stará Ľubovňa, obec: Stará Ľubovňa, okres: Stará
Ľubovňa, štát: SR, zapísaná na LV č. 2555 pod B 1 v spoluvlastníckom podiele
Tretích osôb 1/1.
(vii) Nehnuteľnosť – stavba – garáž, súpisné číslo 5696, postavená na
pozemku parcely C KN parc. č. 4269/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere
22 m2, nachádzajúca sa na Okružnej ulici, v katastrálnom území: Stará
Ľubovňa, obec: Stará Ľubovňa, okres: Stará Ľubovňa, štát: SR, zapísaná na LV
č. 2555 pod B 1 v spoluvlastníckom podiele Tretích osôb 1/1.
159.000 EUR
najnižšie podanie:
500 EUR
minimálne prihodenie:
47.700EUR
dražobná zábezpeka:

Termín obhliadky: 20.02.2020 a 21.02.2020 o 11:00 hod.
Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom ohlásení na t. č.:
0948 663 906, záujemcovia sa ohlásia aspoň jeden deňpred konaním
obhliadky. Podrobnostina www.notar.sk alebo aj úradnej tabuli
Mestského úradu Stará Ľubovňa.

Páči sa mi
LUBOVNIANSKO.SK
na facebooku
6WDĊVDIDQ¼ģLNRPQDģHM
VWU£QN\DVOHGXM

- nové inzeráty,
G¶OHŀLW«LQIR
WLS\QDYRĀQ¿ÏDV
V¼ħDŀH
SULDPRQDQDģRP)%

0907 887 332

59-0006-5

Občianska
riadková
inzercia
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FEBRUÁR

A.P.AUTO, s.r.o. Váš autoservis
ÚDRŽBA A SERVIS AUTOMATICKÝCH PREVODOVIEK

NEMECKOU TECHNOLÓGIOU BLUECHEM.
1.2.

Tatiana

2.2. Erika,
Erik
3.2. Blažej
4.2. Veronika
5.2. Agáta

www.q-service.sk

6.2. Dorota

apautoservis@gmail.com
t

99-0011-1

7.2. Vanda

Továrenská 1305/11, St. Ľubovňa

8.2. Zoja
9.2. Zdenko

Gymnázium

10.2. Gabriela
11.2. Dezider

Terézie Vansovej

12.2. Perla

ponúka:

13.2. Arpád

tÀUVEPWBǸOBÝLPMFTWJBDBLP70 - ročnou tradíciou
t,WBMJUOÞQSÓQSBWVOBWZTPLPÝLPMTLÏÝUÞEJVN
t7PMJUFǥOÏQSFENFUZVäPEESVIÏIP
SFTQÝJFTUFIPSPǏOÓLBoNPäOPTǸPSJFOUPWBǸTB
QSFENFUZQPUSFCOÏOBÝUÞEJVNOB7À
t,POWFS[ÈDJFWBOHMJDLPNKB[ZLVWFEFOÏMFLUPSPN
t3P[WPKǏJUBUFǥTLFK NBUFNBUJDLFK QSÓSPEPWFEOFKBöOBOǏOFKHSBNPUOPTUJ
[BQPKFOÓNTBEPQSPKFLUV„Rozvojom gramotností k pokroku vo
vzdelávaní“
t1SJWâVǏCFJOGPSNBUJLZ[BNFSBOJFTBOBSP[WPKVäÓWBUFǥTLâDI[SVǏOPTUÓ BMFBK
OBTBNPUOÏQSPHSBNPWBOJF OFWZIOVUOÏQSFÝUÞEJVNOB7ÀUFDIOJDLÏIP
[BNFSBOJB 
t.PäOPTǸ[ÓTLBǸNFE[JOÈSPEOâDFSUJöLÈUW$*4$0BLBEÏNJJ TJFǸPWÏUFDIOPMØHJF
t;SFLPOÝUSVPWBOÞUFMPDWJǏǪV NVMUJGVOLǏOÏJISJTLP UFOJTPWâLVSU QPTJMǪPWǪV
t&YLVS[JFOB4MPWFOTLVBKW[BISBOJǏÓ
t1FTUSÞQPOVLVLSÞäLPW

14.2. Valentín

predseda SaS

15.2. Pravoslav
16.2. Ida, Liana
17.2. Miloslava
18.2. Jaromír
19.2. Vlasta
20.2. Lívia
21.2. Eleonóra
22.2. Etela
Romana

Deň otvorených dverí: 19.02.2020
Prázdninovú školu: 02.03. – 04.03.2020

24.2. Matej

www.gymntvsl.edupage.org

25.2. Frederik,

Stará Ľubovňa

Frederika
26.2. Viktor
27.2. Alexander

www.regionpress.sk
sieť 39 regionálnych novín

28.2. Zlatica

Alternatíva existuje

SaS má najlepší program
pre ľudí
Voľby do NR SR sa nezadržateľne blížia. Voliči sú atakovaní predvolebnými prieskumami
rôznych agentúr, ktoré odrážajú náladu obyvateľstva, čo je premietané v náraste či poklese
preferencií jednotlivých strán. Z týchto prieskumov je vidieť najmä frustrovanosť voličov a aj
to, že približne jedna tretina všetkých voličov
je stále nerozhodnutá. Patríte medzi nich? Aj ja
som dlho pociťovala frustráciu, nespokojnosť a
bezmocnosť. Práve tieto dôvody vo mne vyformovali a nechali dozrieť rozhodnutie kandidovať do NR SR za stranu SaS. Dôvody? Je to jediná
politická strana bez korupčných škandálov, má
čisté financovanie, nemá dlhy, ani žiadne pôžičky. Je na politickej scéne desiaty rok, je teda
skúsená, poučená z vlastných chýb a dnes stojí
na pevných základoch. Je čitateľná, zásadová
a volič vie, čo od nej môže očakávať. To čo SaS
deklaruje aj splní, a to, že nepôjde do vlády so
Smerom, SNS ani ĽSNS. SaS je strana odborníkov, ktorí vidia nefungujúci štát. Má najlepší
program pre ľudí, ktorý sa riadi
zdravým rozumom a ktorý má
1144 konkrétnych riešení, aby sa
na Slovensku oplatilo pracovať,
podnikať a žiť. SaS je pripravená
prevziať zodpovednosť. Preto je
moja voľba jasná – SaS.

Lenka Jakubčová

29.2. Radomír

SL20-07 strana-

Diaľnica do Košíc by mohla stáť
v roku 2026

Richard Sulík

23.2. Roman,

Záujemcov o štúdium pozývame:

Zdravý rozum
je najlepší recept

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.

VÝMENA OLEJA , FILTRA , PREPLACH PREVODOVKY
tINŠKPEKČNÉ A SEZÓNNE PREHLIADKY
tOPRAVY VŠETKÝCH VOZIDIEL
tVÝMENY OLEJOV, FILTROV
tMECHANICKÉ OPRAVY PODVOZKU, MOTORU
tBRZDY, SPOJKY, VÝFUKY
OPRA
tVÝMENY AUTO SKIEL
KARO VY
SÉR
tDIAGNOSTIKA MOTORU
CEZ P IÍ
tPNEUSERVIS
BEZP ZP
LATN
tOPRAVY KAROSÉRIÍ
E

5

advokátka a spoluautorka
programu SaS pre spravodlivosť,
kandidátka č. 82
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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

Teraz na ruku

Teraz na ruku

1542 €

Pribudne k výplate

659 €

1800 €

+74 €

733 €

Pribudne k materskej

Teraz priemerne za 3 roky

285 €

+88 €

373 €

Pracujúca rodina

Menej štátu, nižšie dane
SL20-07 strana-
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+258 €

Pracujúci

Pribudne do rodiny

Materská

voľ te
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Ľubovniansko

VOZIDLÁ NA SKLADE
ZA CENY Z ROKU 2019

LadaSpiš, s.r.o., Mlynská 8, 053 11 Smižany
0904 804 708 / 0915 943 498 / info@ladaspis.sk

79-0052

www.ladaspis.sk
Kristián Kaleta
lubovniansko@regionpress.sk

0907 887 332
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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 vládnej koalície i opozície túto polarizáciu ešte
viac prehlbujú. Uplynulé obdobie neprinieslo novú generáciu,
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
úcta a jedna skupina sa v mene vlastných záujmov usilovala
]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
VSRORþQêFKFLHĐRv. Naša kultúra, náš um, naše najlepšie
GHGLþVWYRRWRPSRGiYDVYHGHFWYRNWRUpDåNULþt
My predsa máme na viac. TDNVLQHSRWiSDMPHYODVWQ~ORć

äLMHPHYVSRORþQRVWLNWRU~RSXVWLODQiGHM2YOiGDM~MXĐXGLD
NWRUtVDXVLOXM~DE\VDORåQHGDODUR]R]QDĢRGSUDYGy,
DE\VDþRQDMYLDFQDĖXSRQiãDOD=DYUiYDM~QDãH
znepokojenia, neodpovedajú na naše otázky]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 ústavný konvent, v ktorom by zástupcovia politických
VWUiQDOHDMPLPRYOiGQ\FKRUJDQL]iFLtREþLDQVN\FKLQLFLDWtY
a cirkví, významní ústavní právnici, sociológovia, myslitelia,
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\

Mgr. Miroslav Pomajdík
školský asistent
Arnutovce

66
Mgr. Michal Kormoš
SRGQLNDWHĐ
6WDUiďXERYĖD

30

34

Mgr'RPLQLND'XGæiNRYi
XþLWHĐND
Hrabušice

76
$QQD0LæLNiURYi
nezamestnaná
Poprad

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

JUDr3DYRO3DVWLUÿiN
starosta
Matysová

1
'RF0JU

3K'

KLVWRULNSUHGVHGDKQXWLD6RFLDOLVWLVN

54
0DUHN-DFNRYLÿ
vedúci administratívneho
oddelenia, Mlynica

124
Mgr. Juraj Štec
vedúci predajne
Svit

2EMHGQiYDWHĐ6RFLDOLVWLVN%DM]RYD%UDWLVODYD5XåLQRY,ý2'RGiYDWHĐ5(*,2135(66VURâWXGHQWVNDTUQDYD,ý2
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DLQãWLW~FLtSRVLOQLPHPRFREþDQD]YêãPHVWDELOLWX
demokratických mechanizmov, prijmime novú ústavu a ako
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85_0073

85-0008

trofejeeu@gmail.com

46-0017

tel. 0940 723 073

85_0117
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STAVEBNÝ ROBOTNÍK
�������������������
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Volebný
program

PO STRETNUTÍ LÍDROV OPOZIČNÝCH STRÁN

ÚPRIMNE,
ODVÁŽNE
PRE ĽUDÍ
OĽANO spája opozíciu
Už o dva týždne chceme vymeniť vládu maﬁe a nespravodlivosti. Líder hnutia OĽANO Igor Matovič preto pozval predsedov strán SaS,
Za ľudí, PS/SPOLU, Sme rodina a KDH za jeden stôl, aby sa dohodli na
spoločných riešeniach, ktoré budú ľuďom garantovať. Ponúkame istotu, že zmena, po ktorej všetci túžime, bude zmenou k lepšiemu.
Už po prvých stretnutiach je jasné, že spolupráca medzi opozičnými stranami bude fungovať. Cieľom je ponúknuť ľuďom konkrétne riešenia, ktoré bude demokratická opozícia garantovať ešte pred voľbami. „V roku
1998 sme sa spojili, aby sme porazili Mečiara. Dnes sa spojme, aby sme porazili Fica. Máme 18 dní do volieb, a práve číslo 18 je spojené s dospelosťou.
V tomto momente by sme aj my mali ukázať, že sme dospeli. Nastal čas na
úprimnú spoluprácu,“ povedal Igor Matovič ešte 11. februára po prvých
stretnutiach. Lídrov opozičných strán zároveň vyzval, aby uniesli spoločnú zodpovednosť, pretože výhra nad maﬁou a očista Slovenska od jej
vplyvu je len a len v našich rukách. Poďme spolu do toho už 29. februára!

Hlasovali ste
o programovom
vyhlásení vlády?

Už hlasovalo
viac ako
55 000 ľudí!

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

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

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

hlasujte aj vy na www.rozhodni.to
#/'&2Æ=!;'ěV·ޝç !2'AÆ=-9£Ì393#239ধlçmTT8'9Ģ!290ÆÚ2-!lÁmT   T Æ13$0Æ¤¥cT¥8!ধ9£!=!T ޝV¥f3&Æ=!;'ěV 9W8W3WTࡪ;'(!2!3@A'9!cT<৸31#'830T ޝV¤¤c8'+-32 9W8W3WTࡪ;<&'2;90ÆT82!=!T ޝV¤
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S údajmi je narábané v zmysle zákona.

