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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 12 970 domácností 

ĽUBOVNIANSKO
č. 10/ 6. marec 2020 / 24. rOčNÍK

0907 164 619

V pripade zaujmu nas kontaktujte telefonicky alebo emailom 
lucia.vojtassakova@euromicron-deutschland.de

- 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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Továrenská 1305/11, St. Ľubovňa

apautoservis@gmail.com

A.P.AUTO, s.r.o. Váš autoservis

INŠKPEKČNÉ A SEZÓNNE PREHLIADKY
OPRAVY VŠETKÝCH VOZIDIEL
VÝMENY OLEJOV, FILTROV
MECHANICKÉ OPRAVY PODVOZKU, MOTORU
BRZDY, SPOJKY, VÝFUKY
VÝMENY AUTO SKIEL
DIAGNOSTIKA MOTORU
PNEUSERVIS
OPRAVY KAROSÉRIÍ

ÚDRŽBA A SERVIS AUTOMATICKÝCH PREVODOVIEK

NEMECKOU TECHNOLÓGIOU BLUECHEM.
VÝMENA OLEJA , FILTRA , PREPLACH PREVODOVKY

www.q-service.sk

OPRAVYKAROSÉRIÍCEZ PZPBEZPLATNE
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a PREDAJ KRMÍV

Viac informácií     
NA STRANE  č. 3
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 PREDAJ 
MLÁDOK

od 2.3. 2020

Ponúkame na prenájom 
lukratívne obchodné priesto-

 
-

plochou 225 m2 -
jom je 79 €/m2/rok + energie. 

OD ROZVOJ

OD ROZVOJ

0903 855 350

0903 855 350

PONÚKAME NA PRENÁJOM

PREDAJ A SERVIS PC&NTB-Kristián KALETA

www.slprofi.eu

M

TONERY a CARTRIDGE pre všetky typy tlaèiarní

0905 507 735

najlepšie ceny
 v okrese SL

T7 PO a KE

lukratívne obchodné 
priestory v lokalite Sta-

-

-
chou 225m2

-

-
2 

/rok + energie + DPH.

PREDAJ A SERVIS PC
KRISTIÁN KALETA

www.slprofi.eu

M 0905 507 735

najlepšie ceny
 v okrese SL
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ĽUBOVNIANSKO

Kristán Kaleta  0907 887 332

Distribúcia:

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

Každý týždeň: 
Stará Ľubovňa, Čirč, Forbasy, 
Hniezdne, Hromoš, Chmeľnica, 
Jakubany, Kamienka, Kolačkov, 
Kyjov, Ľubotín, Nižné Ružbachy, 
Nová Ľubovňa, Orlov, Plaveč, 
Plavnica, Podolínec, Šambron, 
Šarišské Jastrabie, Údol, Veľký 
Lipník, Vyšné Ružbachy

lubovniansko@regionpress.sk

Redakcia: Mierová 14
STARÁ ĽUBOVŇA

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 (12.970 domácností)

Ak jej dáš dom ...

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Všetko dobré, milí čitatelia,
asi ste čakali, že toto redakčné slovo 
venujem voľbám, ktoré má už týždeň 
Slovensko za sebou. Nie, nespravím 
to. Zameriam sa viac na úžasné a ne-
nahraditeľné ženy v našich životoch.

Sir William Gerald Golding bol 
anglický spisovateľ a básnik, nositeľ 
Nobelovej ceny za literatúru z roku 
1983. Počas druhej svetovej vojny slú-
žil v kráľovskom loďstve. Zúčastnil 
sa vylodenia v Normandii a na konci 
vojny sa vrátil k písaniu a vyučova-
niu. 

To na vysvetlenie. Pretože chcem 
citovať jednu jeho myšlienku: „Mys-
lím si , že ženy sú bláznivé, keď sa 
snažia vyrovnať mužom. Sú omnoho 
lepšie ako muži a vždy boli. Čokoľvek 
žene dáš, vždy to spraví lepším. Ak 
jej dáš dom, dá ti domov. Ak jej dáš 
potraviny, pripraví ti jedlo. Ak jej dáš 
úsmev, dá ti svoje srdce. Čokoľvek jej 
dáš, to znásobí a rozšíri. (Takže ak sa 
k nej správaš ako vôl, buď pripravený, 
že dostaneš kopu hnoja.).“

Svojrázny výrok, ale, myslím si, 
že v týchto dňoch sa mimoriadne 

hodí. Nechcem tu šermovať nejakou, 
žiaľ, sprofanovanou skratkou, ktorá 
nám pripomína, že my, muži si zas 
pripomíname význam žien v našich 
životoch a preto aj ich medzinárodný 
deň. Vybral som si túto tému ako ná-
met úvodníka preto, že si myslím, že 
je čo učiť sa od žien. Od mám, od sta-
rých mám, od manželiek a neraz aj 
od dcér či vnučiek. Vždy nás v nejakej 
životnej etape niektorá z nich dokáže 
prekvapiť. Niečím, čo sa nám zdá sa-
mozrejmé, no je to vlastne neuveriteľ-
ne výnimočné. Láskou, obetavosťou, 
pracovitosťou, starostlivosťou...

Deň, ktorý v kalendári patrí 
ženám, by sme si mi, muži, mohli a 
mali spomenúť na to, o čom píšem 
vyššie. A nielen v ten deň, ale to už 
je iná, veľká a mnohých mužov dosť 
zahanbujúca téma.

Milé naše čitateľky, 
vážené kolegyne, nao-
zaj a úprimne – s vďakou 
– všetko dobré vám!

S pozdravom

www.peknehroby.sk

ČISTENIE HROBOV
JEDNOHROB 65 €  
DVOJHOROB 100 €  

 KUPÓNNA ZĽAVU

DOPRAVA ZDARMA

OBNOVA PÍSMA 1/ZNAK
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dlazbardejov@gmail.com
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TU
mohla byť Vaša

REKLAMA

Info: 0907 887 332

Dôležité
telefónne čísla

(platné na celom Slovensku)

Záchranná lekárska služba
155

Požiarna služba
150

Polícia
158

Tiesňové telefónne číslo
112

8. marca 1348  
založil Karol IV. Nové Město pražské.

Výročia a udalosti

Ľubovniansky karatisti 
začali v Slovenskom pohári 
detí a žiakov na výbornú

Športový klub mesta – karate klub Stará Ľubov-
ňa, o.z., súťažnú sezónu detí a žiakov v Slovenskom 
pohári detí a žiakov v pod Trenčianskym hradom  
16.2020, kde sa  uskutočnilo 1. kolo Slovenského 
pohára detí a žiakov a majstrovstvá SR družstiev 
v kumite 6-7 r. detí. Na pohári sa v rámci Slovenska 
zúčastnilo 550 pretekárov z 54 klubov. Skvelé vý-
kony našich pretekárov nás v medailovej štatistike 
vyniesli na najvyšší piedestál zo všetkých klubov. O 
prvé miesto zo všetkých klubov sa zaslúžili Ľubov-
niansky karatisti ziskom 10 zlatých 5 strieborných 
a 7 bronzových medailí. Za super výkon im blaho-
želáme. 1 miesto: Šenšel Jakub - kumite chlapci 6-7 
r. nad 30kg, Kolej Filip - kumite mladší žiaci 8-9 
r . do 30kg zač., Pardusová Amanda - kumite ml. 
žiačky 8-9 r. +37kg pokr. Vasilík Daniel - kumite 
ml.í žiaci 8-9 r. nad 34kg pokr., Uhlárová Anastá-
zia - kumite st. žiačky 10-11 r. +40kg zač., Senko 
Dominik - kata chlapci 6-7 r. zač., Dzadik Nicolas 
-  agility chlapci 8 r., Kaleta Matej - agility chlapci 7 
r., Pardusová Amanda - agility dievčatá 9 r., Uhlá-
rová Anastázia - agility dievčatá 10 r., 2. miesto: Ču-
bová Karin - kumite st. žiačky 10-11 r. do 40kg zač., 
Bednarčíková Dominika - kumite st. žiačky 10-11 
r. +40kg zač., Pardus Christopher - kumite st. žiaci 
10-11 r. +40kg pokr., Šenšel Jakub - agility chlapci 7 
r., Bednarčíková Dominika - agility dievčatá 10 r., 
3. miesto: Senko Dominik - kumite chlapci 6-7 r. do 
26kg, Chovanec Tomáš - kumite ml. žiaci 8-9 r.do 
26kg zač., Krivoňák Kamil - kumite ml. žiaci 8-9 r. 
do 34kg pokr., Kolej Samuel - kumite st. žiaci 10-11 
r. do 35kg pokr., Bednarčíková Dominika - kata st. 
žiačky 10-11 r. zač., Senko Dominik - agility chlapci 
7 r., Krivoňák Kamil - agility chlapci 9 r. Na Maj-
strovstvách SR družstiev 6-7 r. detí  chlapci v zlože-
ní Jakub Šenšel, Filip Kolej, Matej Kaleta a Tomáš 
Chovanec si vybojovali 1. miesto a stali sa majstra-
mi SR pre rok 2020. 

Koncom februára sa mladí športovci  zúčastnili 
najväčšej medzinárodnej súťaži v SR 40. ročníku 
Grand Prix Bratislava odkiaľ si priviezli 2 zlaté 
Filip Kolej kumite 6-7 r. chlapci do 30 kg  a Matej 
Kaleta kumite 6-7 r. chlapci do 26 kg,   3 bronzo-
vé medaile Jakub Šenšel kumite chlapci 6-7 r. nad 
30 kg,  Amanda Pardusová kumite ml. žiačky nad 
37 kg  a Lukáš Dufala kumite ml. kadeti do 50 kg 
a celkovo klub obsadil perfektné 19. miesto z 214 
klubov 32 krajín.

» ŠKM-KK SL

Víťaz GP bratislava, Matej Kaleta
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PLASTOVÉ OKNÁ, 
DVERE

 KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ
 PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK
 ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU

 GARÁŽOVÉ BRÁNY
možnosť predaja 

aj na splátky

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

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

www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com
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pôvodná cena

052/432 61 15
lubovna@euronics.sk

teraz za 

Uhlopriečka 32" (81 cm)
Rozlíšenie 1366 x 768 HD 
DVB.T2 2 x 8 W Konektory: 3 x HDMI, 
USB, AV IN, VGA, PC Audio In, Coaxial.

LED TV

 

teraz za

Automatický kávovar s dotykovým
ovládaním a integrovaným oceľovým
mlynčekom na kávu,
5 nastaviteľných úrovni mletia,
podsvietene tlačidla

Kávovar

navštívte nás na

pôvodná cena
399 €

329 €

139 €  169 €  

 
  

 

Nakupujte výhodne  
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399 €

339 €

Teplovzdušný ventilátor
    Teplovzdušný ohrev, Príkon 1000/2000 W
    2 stupne nastavenia, tepelná poistka
    Plynule regulovateľný termostat

12,99 €

akciová
cena

Chladnička s marzničkou

Energetická trieda: A++, 113 l, 
hĺbka x šírka x výška: 65x59,5x185
Typ chladenia: Statické
Spotreba (kWh/rok) 245

Predaj tovaru aj na splátky
cez QUATRO a CETELEM

160 € späť

Kúpte si sušičku alebo zostavu práčky a sušičky 
a získajte . Sušičky AEG sú 
energeticky úsporné a vybavené špičkovými 
technológiami.  Kúpte si niektorý z akčných 
modelov.

80% lubovniansko@regionpress.skAJ TU MOŽE BYŤ
VAŠA REKLAMA

S K
ÚS

TE
 T

O

CE
LO

SL
OV

EN
SK

OU

IN
ZE

RC
IO

U

V 
NA

ŠI
CH

 N
OV

IN
ÁC

H

09
07

 8
87

 3
32

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

www.regionpress.sk

WWW.REGIONPRESS.SK

0907 887 332

ZVÝŠTE SI
KÚPNU

SILU
INZERCIOU 

IMT SMILE
KALI A PETER PANN·HORKÝŽE SLÍŽE
KATARÍNA KNECHTOVÁ·CHIKILIKITUA
H E Ľ EN I N E OČ I ·G L AD I Á T OR H E X
MEDI AL BANANA·AKUST IK A·ANDY C

SEPULTURA·AMARANTHE
THERION·ORPHANED LAND
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» Kúpim Jawu, CZ, Simson 
môžu byť aj nepojazdné 
alebo len diely.
0949505827

» Chcete predať nehnuteľ-
nosť? Kúpim v hotovosti. 
Tel. 0948 068 938
» Predám 3i byt s vlastným 
plynovým kúrením, viac 
info 0917 900 949

» KÚPIM HAKI LEŠENIE, 0908 
532 682 

» Kúpim tkané plátno, vre-
cia, kroje, šatky, sukne, sta-
rožitnosti. 0909117320

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

Chcete si
podať inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RP medzera SL medzera
Číslo rubriky medzera Text 
inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, SL zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 2. 
strane vľavo dolu. 
Službu PlatbaMobilom.sk tech-
nicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RP medzera SL medzera
Číslo rubriky medzera Text 
inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, SL zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

- stavby domov na kľúč
- bytové jadrá
- sadrokartonárske práce
- maliarske práce
- PVC podlahy
- búracie práce
- obklady a dlažby
- vnútorné omietky
- montáž plastových okien a dverí

Kompletné rekonštrukcie:

JBV servis s.r.o. | 0910 214 488

Dodávateľokien a dverí
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30%

20%

Inzercia 

u nás sa oplatí

AJ TU MOŽE BYŤ

VAŠA
REKLAMA

Sledujte nás
aj na FB:

lubovniansko.sk

BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE

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

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 250€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

Otvorené:
Po-Pia: 9-170905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78

info@c-group.sk 0903 431 350
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PRIJMEME

3000 EUR/mesačne Brutto
Mäsiarov (Rakúsko)

Pomocníkov do výroby
(Rakúsko) 2800 EUR/mesačne Brutto

DTI Spišská Nová Ves 0944 709 990

INFORMAČNO
KONZULTAČNÉ CENTRUM

SPIŠSKÁ NOVÁ VES

ŠTUDUJTE POHODLNE
AJ POPRI ZAMESTNANÍ
PRIAMO V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

Vysoká škola DTI ponúka:
atraktívne bakalárske a magisterské študijné programy,
s možnosťou rigorózneho pokračovania (PaedDr.) 
a doktorandského štúdia (PhD.)

.

Bc.

Mgr.

DPŠ

PaedDr.

PhD.

MBA

BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:
- Učiteľstvo praktickej prípravy 

v ekonomických predmetoch
- Manažment
- Manažment služieb v automobilovom priemysle

MAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:
- Učiteľstvo ekonomických predmetov

DOPLŇUJÚCE PEDAGOGICKÉ ŠTÚDIUM:
- Majster odbornej výchovy
- Učiteľ profesijných predmetov

RIGORÓZNE ŠTÚDIUM:
- Učiteľstvo profesijných predmetov

a praktickej prípravy

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM:
- Didaktika technických profesijných predmetov

ROČNÉ PROFESIJNÉ VZDELÁVANIE:
- MBA (Master of Business Administration)
- DBA (Doctor of Business Administration)
- LLM (Master of Law)

VYSOKÚ ŠKOLU ZVLÁDNETE
79
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12. marca 1894  
sa po prvý raz začala Coca-Cola predávať 
vo fľaškách.

Výročia a udalosti

13. marca 1934 
vznikla slávna disneyovská postavička káčer Donald (Donald 
Duck).

Výročia a udalosti INZERCIA
0907 887 332
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PRÁCA 
PRE KAŽDÉHO 
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY  

CALL CENTRUM: 

0905 552 537
0915 971 823

 VHODNÉ PRE MUŽOV,  ŽENY aj PÁRY 85
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Ponúkame aj práce pre  ZDRAVOTNÉ  SESTRY a OPATROVATEĽKY 

do Nemecka. ŽVOTOPISY ZASIELAJTE NA:  nemecko@modd.sk - 0917 650 018

Pracovník plastovej
výroby / ČR Montážne práce/ ČR

Balenie produktov / ČR 

UBYTOVANIE a DOPRAVA hradené

75
-3
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7. marca 1912 
polárnik Roald Amundsen zverejnil, že jeho výprava, ktorá sa vrá-
tila už v decembri 1911, dosiahla južný pól.

Výročia a udalosti

Najčítanejšie
regionálne noviny
Najväčšia distribúcia
Vydávané každý týždeň
Gra�ka v cene inzerátulubovniansko@re

gionpress.sk

od BRATISLAVY po HUMENNÉ

INZERUJTE U NÁS

WWW.REGIONPRESS.SK

INZERÁT,
KTORÝ

PREDÁVA
0907 887 332

lubovniansko.sk
33
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až *1500,- € aj doma

www.iqospartner.sk

94
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a 

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ 
, dispecing2@aii.sk
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Kristián Kaleta
lubovniansko@regionpress.sk 
0907 887 332

OZVITE SA NÁM

-

80% lubovniansko@regionpress.skAJ TU MOŽE BYŤ
VAŠA REKLAMA

63
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

balkóny rámové
bezrámové

hliník. prístrešky BioClimatic pergoly

ZĽAVY AŽ DO 25% Možnosť výhry 250 €JARNÁ AKCIA

splátky od 98 €

splátky od 149 €splátky od 49 €

splátky od 99 € splátky od 249 €

zimné záhrady 

oblastné zastúpenie pre východný región

0918 973 129  |  www.balkona.eu
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■ REGIONPRESS: Pán Matovič, aký je to pocit 
z pozície (v čase vzniku rozhovoru s najväčšou 
pravdepodobnosťou) budúceho predsedu 
vlády Slovenskej republiky poskytovať 
rozhovor novinám, ktoré ste vy s vašou pani 
manželkou založili a uverejňovali ste v nich aj 
svoje stĺpčeky o víziách lepšieho života v našej 
krajine?

■ Igor Matovič: Určite zaujímavý, ( úsmev – pozn. 
red.) V každom prípade, veľmi pekne ďakujem za 
možnosť sa prihovoriť vašim čitateľom, ktorým som 
dlhé roky písal moje stĺpčeky.

■ REGIONPRESS: Budú to trochu iné otázky, 
ako ste dostávali v prvých hodinách po 
oznámení výsledku volieb. Pamätáte sa 
ešte na naše stretnutie na Trnavskom Mýte 
v Bratislave pred rokmi a na rozprávanie o 
grilovanej kožke na kuracom stehne?

■ Igor Matovič:  Samozrejme, na také niečo sa 
len tak ľahko zabudnúť nedá a myslím, že ani vy 
ste nezabudli. (Opäť úsmev – vysvetlenie red.. Ide 
o paralelu na tému skromnosť a vďačnosť v živote 
dospievajúceho Igora Matoviča – z jeho pohľadu.)

■ REGIONPRESS: Medzinárodný deň žien 
ani napriek straníckym zámerom politickej 
konkurencie nikdy nebol vo februári, ale 
prichádza teraz, 8. marca. Aký je váš vzťah k 
mamám, k ženám... k bytostiam, ktoré nám 
do života prinášajú šťastie a lásku, aj za cenu 
neraz veľkých obetí?

■ Igor Matovič: Bez našich ženičiek by na svete 
bola strašná nuda. Ale vážne, samozrejme, že si 
prácu a obetu našich žien veľmi vážim a veľmi ma 
mrzí, že doplácajú za výchovu detí tým, že majú 
v práci nižšie platy a dôchodky ako muži. Máme 
čo robiť, aby sme si ich prínos pre spoločnosť 
dostatočne vážili a ohodnotili.

■ REGIONPRESS: Nikto sa vás nepýtal ani 
na to, čo všetko si musela „preskákať“ vaša 
manželka, pani Pavlínka, vaše dcéry, kým 
ste sa vo svojej politickej práci – nehovorím 
o kariére, lebo viem, že tá vás nezaujíma 
– dostali až do bodu zostavovania vlády 
Slovenskej republiky?

■ Igor Matovič: Mám úžasnú manželku a 
nenáročné dcéry. Viem, že by boli veľmi radi, aby 
sme spolu trávili viac času, ale veľmi dobre vidia, 
že chcem pre Slovensko zabrať naplno. Vyžaduje 
to aj takúto obetu. Bohužiaľ, potom sa to prejaví aj 
tým, že úplne obyčajný dom staviam miesto roku 
päť rokov.

■ REGIONPRESS: V to ráno, keď boli známe 
výsledky, v jednom z komentárov Českého 
rozhlasu na adresu našich volieb zaznelo: 
„Tam, kde je pravda kompromisom, tam 
sa kompromis stane pravdou.“ Vy nie ste v 
súvislosti s pravdou človek kompromisov, 
púšťate sa do boja s dlhoročnou lžou. 
Zvládnete to? Vydržíte? Práve s takýmto 
predpokladom vám ľudia zverili svoju dôveru. 
Ľudia, dusení nepravdou a podvodmi.

■ Igor Matovič:  Urobím pre to všetko, ale ak 
budete mať čo i len najmenší pocit, že som zblúdil, 
prosím, dajte mi to patrične vedieť.

■ REGIONPRESS:  Ako dlho ministerstvo 
vnútra pod vedením niekoho z vašej vlády 
bude ešte poskytovať fi nančne náročnú 
ochranu predsedom iných politických strán 
bez toho, aby zastávali ústavnú funkciu?

■ Igor Matovič:  Podľa mojich informácií 
neexistujú žiadne zákonné dôvody na poskytovanie 
mimoriadne drahej ochranky Róbertovi Ficovi.

■ REGIONPRESS: Boli ste niekedy v minulosti 
zúfalý, znechutený, bez energie pokračovať?

■ Igor Matovič:  Veľakrát, ale našťastie ma vždy 
vrátila späť výčitka, ktorú som si sám sebe nadelil, 
že nemôžem utiecť z bojiska, kým mafi u defi nitívne 
neporazím.

■ REGIONPRESS: Aké vzťahy predpokladáte v 
pracovných témach s pani prezidentkou?

■ Igor Matovič:  Nemám najmenšie obavy, ba 
priam sa na naše stretnutia priamo teším.

■ REGIONPRESS: Vo vašom volebnom 
štábe bola v prvú marcovú noc prítomná 
aj verejnosť. Otvoríte občas pre bežných, 
naozaj obyčajných ľudí aj priestory vlády, 
parlamentu..?

■ Igor Matovič:  Určite áno. Otvorené vládnutie, 
kde budú môcť ľudia zažiť politiku zblízka, je jeden 
z mojich hlavných cieľov. To však zďaleka nie je len 
otvorený Úrad vlády pre verejnosť, ale mimoriadne 
otvorené informovanie ľudí o všetkom, čo vláda robí 
a pozvanie ľudí do spolurozhodovania o dôležitých 
rozhodnutiach našej krajiny.

■ REGIONPRESS: Napíšete, pán Matovič, 
ešte niekedy do REGIONPRESSu stĺpček? 
A prípadne, ako oslovíte svojich bývalých 
kolegov, jeho tvorcov a tiež jeho čitateľov?

■ Igor Matovič:  
Veľmi rád, ak by 
som taký priestor 
dostal. Uvidíme, 
(šibalský úsmev 
– pozn. red.) ... 
Pozdravujem vás 
všetci moji bývalí 
(a aj súčasní) 
blízki, chýbate 
mi, veľmi, ani 
neviete ako.

Za rozhovor ďakuje 
Igorovi Matovičovi 
Ivan Brožík

Neutečiem, kým mafi u neporazím
Ak budete mať pocit, že som zblúdil, dajte mi to vedieť

Mgr. Igor Matovič (11. máj 1973, Trnava) je slovenský politik a bývalý podnikateľ. Okrem iného, aj zakladateľ 
novín, ktoré práve držíte v rukách. Od roku 2010 je poslanec NR SR, najskôr za stranu SaS a neskôr ako 
predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Muž, ktorý sa nehanbí za city, za zásady, ani za 
presvedčenie, že dobro musí raz zvíťaziť nad zlom. REGIONPRESSu poskytol nasledujúci rozhovor.

Ide mi o mimoriadne otvorené 
informovanie ľudí 

o všetkom, čo vláda robí
a pozvanie ľudí 

do spolurozhodovania 
o dôležitých rozhodnutiach 

našej krajiny.

■ zdroj foto SITA / AP
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

SETL SK
TESÁR
STAVEBNÝ ROBOTNÍK
�������������������

�����������������������������

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

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

���

����������������������������������
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AIW - Práca - Opatrovanie 
seniorov v Rakúsku!

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax

·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 400 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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sklad ma 4 strediská jazdí sa na 

 

- Dochádzkový BONUS

Tel.: +421 908 914 180


	SL20-10 strana-01
	SL20-10 strana-02
	SL20-10 strana-03
	SL20-10 strana-04
	SL20-10 strana-05
	SL20-10 strana-06
	SL20-10 strana-07
	SL20-10 strana-08

