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Dva svety v tom jednom našom

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pekný týždeň 
vám želá
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PROJEKTY RODINNÝCH 
A BYTOVÝCH DOMOV,

NEBYTOVÝCH OBJEKTOV 
A OBJEKTOV NA PODNIKANIE

Adresa: Petzvala 1404 
(vedľa Toman  Atex), GALANTA

Mobil: 0907 722 309

Zabezpečíme 
Vám projekt, 
vypracujeme 
situáciu osadenia, 
prípojky, zmeny 
projektu, stavebné 
povolenie.
Katalóg EUROLINE 
rodinných domov

Ing.arch.Dana Gálová

d a r c h a t e l i e r @ g m a i l . c o m
w w w . d a r c h . s k

novinky
2020

Projekčná kancelária
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škridla výpredaj

3,50 €/m2

0905 746 124

STRECHY

09

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA
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NÁBYTOK NA MIERUNÁBYTOK NA MIERU

Róbert Bukovský   |        0911 266 549

Za rozumné ceny!

www.nabytokbukovsky.sk

Zameranie a návrh ZADARMO!

Za rozumné ceny!

Zameranie a návrh ZADARMO!

36
-0

03
0

Na splátky od 20€ mesačne.
                    Dĺžka kurzu 10 týždňov.

Poštová 914/2,
Galanta

Kontakt:

0940 436 995

Cena pre študentov 560€ 
na osobný automobil.

Kamenárstvo KAM-MAN

Ponúkame rôzne druhy žulových pomníkov a
kamenárske práce za akciové ceny!

Veľké Úľany

Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu!

Veľké Úľany, Leninova 71

Doplnky a montáž ZADARMO!

0903 475 820, info@kam-man.sk
www.kam-man.sk
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA
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PONUKA PRÁCE 

na TPP do predajne 
na vlakovej stanici 

v ŠALI. Mzda: 500 - 550€  v 
čistom + stravné lístky

VIAC INFO: 0915 899 339

 Prijmeme 
PREDAVAČKU
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0904 202 630

VÝŠKOVÉ PÍLENIE
stromov a odvoz drevného odpadu
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hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 4320905 4544444444444444444444444444 0 432

7

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

8 - 20 týž. Mládky
Nosničky rôznej farby

ROZVOZ Zabezpečíme

Ponúka na predaj:
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 uskladnenie a odvoz odpadu 
 kontajnermi
  prenájom kontajnerov a el. búracích kladív 
 vypratanie bytových a nebytových priestorov

ODVOZ STAVEBNÉHO 
A KOMUNÁLNEHO ODPADU

0907 173 047
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ÚRADNÉ A SÚDNE PREKLADY
SLOVENČINA NEMČINA

0907 188 152 - Mgr. Csilla Molnárová, PhD.

Preklad všetkých typov listín
okrem medicínskych a technických

Volať - PO - ŠTV: 8°°-16°°, PIA: 8°°-13°°
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INZERCIA

GALANTSKO
ŠALIANSKO

Ľuboš Bugyi  0905 373 407

Distribúcia:
Ľuboš Bugyi   0905 373 407
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: Galanta, Šala, 
Sládkovičovo, Matúškovo, Teše-
díkovo, Čierna Voda, Mostová, 
Vozokany, Dolné Saliby, Kráľov 
Brod, časť-Veľké Úľany, Košúty, 
Diakovce, Žihárec, Selice, Trnovec 
nad Váhom, Horná Kráľová, Dlhá 
nad Váhom, Váhovce, Kráľová 
nad Váhom, Veľká Mača

nepárny týždeň: Galanta, Šala, 
Sládkovičovo, Matúškovo, Teše-
díkovo, Gáň, Čierny Brod, Tomá-
šikovo, Horné Saliby, Trstice, Kajal, 
Hájske, Vlčany, Neded, Močenok, 
Abrahám, Pusté Úľany

galantsko@regionpress.sk

Redakcia: Bratislavská 1458 
GALANTA

Galanta

Ša¾a

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: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (31.270 domácností)
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aj kamiónový odber            0902 187 676
PALIVOVÉ DREVO

Nevydierajte  
predčasnými voľbami
  Keby sme pred rokom s Mišom 
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Miroslav Beblavý
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PLECHOVÉ GARÁŽE, HALY + projekt, VOLIERY PRE PSOV 
OBYTNÉ KONTAJNERY, GARÁŽOVÉ BRÁNY, MREŽE,

PLECHOVÉ PLOTY, PLECHY, DOVOZ A MONTÁŽ CELÁ SR
TEL.: 0905 20 70 59 • www.plechovegarazesk.sk
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Masívne oplotenie s plného materiálu Minőségi garázsok gyártása és szerelése

Masszív kerítések teli anyagból Klvalitné plechové garáže s montážou

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

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

Slovenský       výrobok            

19. februára 1878  
si Thomas Alva Edison dal patentovať fo-
nograf.

Výročia a udalosti
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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

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

Šanca zastaviť tento mega biznis pána Kmotrí-
ka, ktorý mimochodom vyšachoval z užívania Ná-
rodného futbalového štadióna Slovenský futbalo-
vý zväz, je ešte v Bruseli. Európska 
komisia musí celý tento humbuk 
totiž schváliť&. V SaS sa sna-
žíme prostredníctvom našich 
poslancov v europarlamente 
tejto pofi dérnej transakcii za-
brániť, čomu sa aktívne snažím 
napomôcť.

Nedovolím, aby peniaze
do športu išli iba vyvoleným

Radovan Sloboda
krajský predseda SaS
v Banskej Bystrici,
kandidát č. 19

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

v Galante

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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Spoločnosť 
Power Boilers & Piping,a.s. Levice

hľadá Zámočníkov

pre prácu v DUSLO Šaľa
zárobok: cca 1.100,- EUR/brutto
pracovná doba: od 6.00 do 14.00 hod.
pracovný pomer: živnosť
Výučný list podmienkou.

kontakt: 0914 126 882
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Samkang Diecasting Slovakia s.r.o.

KONTAKT: eva.bielokosztolska@samstroje.sk,

TEL.:+ 421 905 813 940

Hľadáme zamestnancov na pozíciu

operátor zlievarenských 

strojov a zariadení,
práca na TPP, 

nástupný plat 800 € + bonusy 

V prípade záujmu nás kontaktujte:

antalova.samkang@gmail.com,
t.č. 031/789 20 10 
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Výhody: férový prístup, 
              osobné ohodnocovanie. 
Základná zložka mzdy po uplynutí 
skúšobnej doby:      1.200 EUR / Brutto 

Viac informácií na stránke www.istp.sk, 
v sekcii technik STK. Svoj životopis zasielajte na 
našu e-mailovú adresu: stkoksro@gmail.com

Ponúkame voľné pracovné miesta 
na pozície TECHNIK STK 

v novootváranej stanici STK v Šali. 78
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Ponuka práce 
pre vodičov VZV a operátorov 

skladu (pickerov)

Nástupná základná mzda 
pre vodičov VZV od 858 €, 

pre pickerov 714 € + 
bonusy do 15% + rôzne 

príplatky + stravné lístky.  
Práca v Nitre, 

v 2-zmennej prevádzke.
Doprava zabezpečená 

bezplatne. Nástup ihneď.

Info na 0948 430 727 
0948 121 244 

Job Impulse s.r.o.
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodnú prevádzku

Kaufland Šaľa

Nástup IHNEĎ!

0948 008 380

800 € brutto/ mesiac

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

         

         

cia, 

y,          

y
 Táto 

    

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

   

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

y

ale z podstaty. 

V
y

V

, 

jedinej pravdy
na Slovensko tvoriace, vedomie rozdielov na vedomie 

v
   

My predsa máme na viac. T

Vytvorme  konvent, v ktorom by zástupcovia politických 
     

vedci, mienkotvorní odborníci z celého spektra slovenskej 

V

podobe nášho štátu – predovšetkým o vytvorení systému váh 

demokratických mechanizmov

 Tento štát stratí zmysel,     

  
Verte vo vlastné 

sny
   

                            

 

Mgr. Daniel Patkoš

Macov

7

RSDr. Milan Benkovský

Senec

18

Milan Šarmír

Blatné

107

JUDr. Alica Mihale Razgyelová

Macov

4

Mgr

Senec

110

PhDr. Róber Široký
štátny zamestnec
Senec

100
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»Predám skúter JAMAHA 
X Max 400 r. výroby 2016, 
najazdených 3500 km s 
doplnkami. Cena podla do-
hody. 0915400088
»Predám motorku Honda 
CBF 125 najazdených 20 
400 km. Vymenený olej a 
filtre,čidlo neutralu, bater-
ka, spravený bežný servis.
STK platná. Cena 1000 € v 
prípade rýchleho jednania 
dohoda. 0905488951.

»Predám výhodne nové 
dvierka na kuchynskú lin-
ku, rôzne, 0919 17 62 33.  

»Kúpim staré hodinky min-
ce bankovky knihy odznaky 
0903753758

»Predám Dejiny umenia 
10zv 75e 0902619293 

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

08 STAVBA                    

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

14 RÔZNE / iné    

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

09 DOMÁCNOSŤ    

11 HOBBY A ŠPORT   

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, GA zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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AGROFRUCT s.r.o
Ovocná a okrasná škôlka 

v Čiernej Vode

ponúka na predaj
stromčeky

jablone
hrušky
čerešne
višne
broskyne
ringloty
ríbezle
egreše
orechy

3,60- €/ks, výber z 34 odrôd
3,60- €/ks
5,00- €/ks
4,80- €/ks
5,50- €/ks
4,80- €/ks
od 2,30- €/ks
od 2,60- €/ks
18,- €/ks

Adresa: Čierna Voda 423, (okres Galanta)
tel.: 0905 835 831, 031/7848 337

obchod@agrofruct.sk, www.agrofruct.sk
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stolové hrozno   od 2,70- €/ks
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Pre bližšie informácie nás kontaktujte na telefónnom čísle 

0918 342 807

Hľadáme pracovníkov do nášho tímu:

Pracovník na úseku

BALENIA CUKROVINIEK

Spoločnosť 

WEINDEL LOGISTIK SERVICE SR
Diaľničná 2, SENEC

NÁPLŇ PRÁCE:
     •  Balenie cukroviniek

     •  Stavanie papierových stojanov na cukrovinky

     •  Kontrola produktov

     •  Páskovanie, paletovanie

od 675 € brutto

VÝHODY:
     •  Firemná kultúra rodinného charakteru

     •  Doprava zabezpečená z vybraných smerov

     •  Stravné lístky plne hradené zamestnávateľom

     •  13. plat

     •  Mimoriadne odmeny

     •  Možnosť kariérneho rastu

     •  Práca na 2 zmeny (8 hodín)
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2
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je o mne známe, že poviem prav-
du, nech je akákoľvek. Ľúbivých rečí 
ste sa napočúvali viac než dosť, ja 
radšej vychádzam z reálnych faktov 
a čísel, pretože tie nikdy neklamú 
ako veľa slovenských politikov. 

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

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

Na programe pracovali stovky 
ľudí, šperkovali sme ho do doko-
nalosti s najlepšími odborníkmi zo 
snáď všetkých oblastí života a kon-
zultovali s ľuďmi priamo z praxe. Ve-
nujeme sa najmä spravodlivosti, aby 
sme odtiaľ konečne vyprášili sudcov, 
ktorí dopustili tento nehorázny stav 
v justícii, rovnako zdravotníctvu, 
o tom ani netreba veľa rozprávať. 
Treba konať, na Slovensku kvôli roz-

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

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

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

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

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

Sociálne balíčky Smeru sú nespra-
vodlivé a nefungujú. Nič nie je zadar-
mo a napríklad nie všade chodí vlak, 
tak prečo len vlaky? Rozhodli sme sa 
namiesto „zadarmo“ zaviesť veľké 
zľavy, konkrétne lístok za 1 euro, ale 
tak, aby platil aj na autobus. Alebo 
obedy zadarmo? Dodnes mi píšu 
nešťastné mamičky, že to je jeden 
chaos, prihlasovanie, odhlasovanie, 

a že čo keď dieťa obeduje doma... ho-
tové patálie. Namiesto toho zvýšime 
daňový bonus na dieťa, aby sa rodi-
čia mohli sami rozhodnúť, na čo pe-
niaze použijú.

Milí občania Slovenska, 

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

Nech sa rozhodnete akokoľvek, 
držím vám pri tom palce. 

S úctou
Richard Sulík
predseda SaS

Milí Slováci,
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Richard
SULÍK

Aby sa tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť
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5 József
Menyhárt

�������	
�����
��
��������������������������
�
�������� �������!�" !
���#���$%�& �
�����
�����'���(()*+(,%�-.*/*��������%�01��*,)-**(.���0���&���	
����2340�562377%��8�8�8%�9� ��������,%�
-(:�/(�;��
	
%�01��<),*,.(:

33
-0

00
1 

   
O

bj
ed

ná
va

te
ľ: 

ZA
 Ľ

U
D

Í, 
Ja

ší
ko

va
 4

84
9/

2,
 8

21
03

 B
ra

tis
la

va
, I

Č
O

: 5
25

81
67

5,
 V

yd
av

at
eľ

: R
EG

IO
N

PR
ES

S,
 s

.r.
o.

 Š
tu

de
nt

sk
á 

2,
 9

17
 0

1 
Tr

na
va

, I
Č

O
: 3

62
52

41
7

Dobro musí zvíťaziť

KĽÚČOVÉ VOĽBY

Andrej Kiska, predseda strany ZA ĽUDÍ

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

Vláda schválila mesiac pred voľba-
mi 60 miliónov na kongrescentrum, 
100 miliónov na futbalový štadión, 
ale nepostavila ani jednu jedinú ne-
mocnicu. Smer už 12 rokov na ľudí 
kašle. Jediné, čo dokáže je strašiť ľudí 
alebo si ich kupovať zvýšením príspev-
ku pre vybranú skupinu o 20 eur.

Peter Pellegrini dal z rezervy pred-
sedu vlády, občianskemu združeniu 
Slovenka 50  000 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 12 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.

29. FEBRUÁRA ROZHODNETE 
o osude našej krásnej krajiny.

Dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, ičo: 36252417 01
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FeHaus s.r.o.,
Veľký Cetín (NR)

20 rokov na trhu
Montáž domov 

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

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

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

Tel: 0908 715 316
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EXEKÚCIE

VÉGREHAJTÁS
STOP

Telefón:       099915 89996 555366
Infolinka:   099007 1667 555388

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

Pomoc pri
STOPNUTÍ EXEKÚCIÍ

Segélynyújtás
VÉGREHAJTÁSOK
LEÁLLÍTÁSÁHOZ

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

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

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

Vstup spoločnosti do likvidácie podľa 
novely Obchodného zákonníka

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

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

INZERCIA
0905 373 407
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VOJENSKÝCH VECÍ - MILITÁRIÍ
VÝKUP
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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 

á f ýý ľľ í

ÚPRIMNE, 
ODVÁŽNE 
PRE ĽUDÍ

OĽANO spája opozíciu

Hlasovali ste 
o programovom 
vyhlásení vlády?

Už hlasovalo 
viac ako 
55 000 ľudí!

PREDSTAVENIE PROGRAMU V NÁRODNEJ RADE SR

PO STRETNUTÍ LÍDROV OPOZIČNÝCH STRÁN
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