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NEREZOVÝ MATERIÁLNEREZOVÝ MATERIÁL

Továrenská 5/825, SL (pred hotelom FAMILIA)

0948 964 993

- jaklové profily brúsené, surové

- pásoviny, guľatiny, L-profily, plechy,

- polotovary a montované zábradlia

- spojovací materiál, závesy na brány

- prídavný zvárací materiál

- jaklové profily brúsené, surové

- pásoviny, guľatiny, L-profily, plechy,

- polotovary a montované zábradlia

- spojovací materiál, závesy na brány

- prídavný zvárací materiál

0905 507 735

najlepšie ceny

 v okrese SL

PREDAJ A SERVIS PC

www.slprofi.eu

ZNAČKOVÉ PC
NOTEBOOKY

ONITORY, TABLETY

ZNAČKOVÉ PC
NOTEBOOKY
MONITORY, TABLETY

STARÁ ĽUBOVŇA

(v bloku za Večierkou)

STARÁ ĽUBOVŇA
Mierová 14

0905 464 632
(v bloku za Večierkou)

STARÁ ĽUBOVŇA

(oproti TATRA banke)

STARÁ ĽUBOVŇA
Nám. Sv. Mikuláša 26

0948 823 624
(oproti TATRA banke)

Kristián Kaleta EL-COMP TRADE

Kristián Kaleta EL-COMP TRADE

www.KASA.sk

IDETE NA DOVOLENKU, SLUŽOBNÚ CESTU?

� �

�
PONÚKAME KUFRE RÔZNYCH VEĽKOSTÍ A FARIEB

UŽ OD 26.- 

Námestie sv. Mikuláša 26A, Stará ¼ubovòa

Certifikovaný

realitný maklér Skúsenosti, odbornosť, dôvera

+421 905 520 714
matej.jelen@benard.sk

S predajom
rád pomôžem
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INZERCIA

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    42.810 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.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (12.970 domácností)

nám. Mariánske 4/4 Podolínec
(bývaly dom služieb) 0918 373 772

Srdečne Vás pozývame (vítame) v prevádzke

KOZMETIKA
PEDIKÚRA
MANIKÚRA

KOZMETIKA
PEDIKÚRA
MANIKÚRA

PONÚKAM PRÁCU

0905 299 414 • 0905 830 805

Dobré finančné ohodnotenie

(ubytovanie hradíme).

pre partiu 4 inštalatérov
do Nemecka, dlhodobo,
na živnostenský list.

Kontakt:
Slovenská 5
Bardejov, 085 01
mail: ssjhbj@slovanet.sk
tel.: 0544861950
www: ssjh.sk

SPOJENÁ ŠKOLA
Juraja Henischa

Bardejov

PPOOMMAATTUURRIITTNNÉÉ  ŠŠTTÚÚDDIIUUMM
ššttuudduujjeešš  lleenn  ooddbboorrnnéé  pprreeddmmeettyy

2 - ročné externé pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov stredných škôl, gymnázií, stredných
odborných škôl, bakalárskeho štúdia a vysokých škôl

Jedná sa o kvalifikačné štúdium, ktoré trvá dva roky. Absolvent získa výučný list a maturitné 
vysvedčenie z odborných predmetov, študuje len odborné predmety a odborný výcvik.

Podmienky prijatia: bez prijímacích skúšok

Forma štúdia: externá (pre pracujúcich).
Prihlášky prijímame do 25. 8. 2021

Viac info: http://ssjh.sk/pomaturitne-studium.php, prihlášky zasielajte online na email ssjhbj@slovanet.sk

V elektrotechnických odboroch(2682 K mechanik počítačových sieti,
2697 K mechanik elektrotechnik) vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti
získa náš absolvent Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie odbornej
činnosti na technických zariadeniach elektrických podľa § 21 vyhlášky Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z.

V školskom roku 2021/2022 ponúkame nasledujúce študijné odbory pre pomaturitné
štúdium:
- 2411 N mechanik nastavovač
- 2682 N mechanik počítačových sietí
- 2697 N mechanik elektrotechnik

Kontakt:
Slovenská 5
Bardejov, 085 01
mail: ssjhbj@slovanet.sk
tel.: 0544861950
www: ssjh.sk

SPOJENÁ ŠKOLA
Juraja Henischa

Bardejov

PPOOMMAATTUURRIITTNNÉÉ  ŠŠTTÚÚDDIIUUMM
ššttuudduujjeešš  lleenn  ooddbboorrnnéé  pprreeddmmeettyy

2 - ročné externé pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov stredných škôl, gymnázií, stredných
odborných škôl, bakalárskeho štúdia a vysokých škôl

Jedná sa o kvalifikačné štúdium, ktoré trvá dva roky. Absolvent získa výučný list a maturitné 
vysvedčenie z odborných predmetov .

Podmienky prijatia: bez prijímacích skúšok

Forma štúdia: externá (pre pracujúcich).
Prihlášky prijímame do 2 . 8. 202

V elektrotechnických odboroch(2682 K mechanik počítačových sieti,
2697 K mechanik elektrotechnik) vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti
získa náš absolvent Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie odbornej
činnosti na technických zariadeniach elektrických podľa § 21 vyhlášky Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z.

V školskom roku 202 /202  ponúkame nasledujúce študijné odbory pre pomaturitné
štúdium:
- 2411 N mechanik nastavovač
- 2682 N mechanik počítačových sietí
- 2697 N mechanik elektrotechnik

Kontakt:
Slovenská 5
Bardejov, 085 01
mail: ssjhbj@slovanet.sk
tel.: 0544861950
www: ssjh.sk

SPOJENÁ ŠKOLA
Juraja Henischa

Bardejov

PPOOMMAATTUURRIITTNNÉÉ  ŠŠTTÚÚDDIIUUMM
ššttuudduujjeešš  lleenn  ooddbboorrnnéé  pprreeddmmeettyy

2 - ročné externé pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov stredných škôl, gymnázií, stredných
odborných škôl, bakalárskeho štúdia a vysokých škôl

Jedná sa o kvalifikačné štúdium, ktoré trvá dva roky. Absolvent získa výučný list a maturitné 
vysvedčenie z odborných predmetov .

Podmienky prijatia: bez prijímacích skúšok

Forma štúdia: externá (pre pracujúcich).
Prihlášky prijímame do 2 . 8. 202

V elektrotechnických odboroch(2682 K mechanik počítačových sieti,
2697 K mechanik elektrotechnik) vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti
získa náš absolvent Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie odbornej
činnosti na technických zariadeniach elektrických podľa § 21 vyhlášky Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z.

V školskom roku 202 /202  ponúkame nasledujúce študijné odbory pre pomaturitné
štúdium:
- 2411 N mechanik nastavovač
- 2682 N mechanik počítačových sietí
- 2697 N mechanik elektrotechnik

Kontakt:
Slovenská 5
Bardejov, 085 01
mail: ssjhbj@slovanet.sk
tel.: 0544861950
www: ssjh.sk

SPOJENÁ ŠKOLA
Juraja Henischa

Bardejov

PPOOMMAATTUURRIITTNNÉÉ  ŠŠTTÚÚDDIIUUMM
ššttuudduujjeešš  lleenn  ooddbboorrnnéé  pprreeddmmeettyy

2 - ročné externé pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov stredných škôl, gymnázií, stredných
odborných škôl, bakalárskeho štúdia a vysokých škôl

Jedná sa o kvalifikačné štúdium, ktoré trvá dva roky. Absolvent získa výučný list a maturitné 
vysvedčenie z odborných predmetov .

Podmienky prijatia: bez prijímacích skúšok

Forma štúdia: externá (pre pracujúcich).
Prihlášky prijímame do 2 . 8. 202

V elektrotechnických odboroch(2682 K mechanik počítačových sieti,
2697 K mechanik elektrotechnik) vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti
získa náš absolvent Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie odbornej
činnosti na technických zariadeniach elektrických podľa § 21 vyhlášky Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z.

V školskom roku 202 /202  ponúkame nasledujúce študijné odbory pre pomaturitné
štúdium:
- 2411 N mechanik nastavovač
- 2682 N mechanik počítačových sietí
- 2697 N mechanik elektrotechnik

Máš maturitu? Chceš si doplniť vzdelanie? 

Potrebuješ získať odbornú spôsobilosť pre získanie viazanej živnosti?    
Potrebuješ výučný list v strojárstve alebo v elektrotechnike? Potrebuješ osvedčenie o 

spôsobilosti v elektrotechnike? Študuj len odborné predmety a odborný výcvik. 
Viac info: http://ssjh.sk/pomaturitne-studium.php

Termín zasielania prihlášok: 25.08.2021, zasielajte online na email ssjhbj@slovanet.sk.
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8. jún 1600  
v Prahe sa konala prvá anatomická pitva ľudského tela, ktorú usku-
točnil lekár Ján Jesenský-Jessenius; pitva trvala až do 12. júla 1600 

Výročia a udalosti
6. jún 1944
vylodenie v Normandii 

Výročia a udalosti
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- stavby domov na kľúč
- bytové jadrá
- sadrokartonárske práce
- maliarske práce
- obklady a dlažby
- vnútorné omietky
- montáž plastových okien a dverí

VIZUALIZÁCIE

INTERIÉROV

LIMO ŠPES s.r.o. | Kontakt: 0421 907 462 862

Hľadáme nového kolegu do nášho
tímu na pracovnú pozíciu ako

 
na prepravu tovaru minerálnej vody

po Slovensku a Českej Republike.

VODIČ MKD

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 290€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

Otvorené:

Po-Pia: 9-170905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78
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051/7718 607, 0903 634 202, 0915 547 169

Levočská 2, 080 01 Prešov, maxidachmann@gmail.com

DACHMANN
www.dachmann.sk

PLASTOVé OKNá A DVERE
DREVENé A HLINíKOVé

OKNá
SERVIS A OPRAVA OKIEN

ZĽAVA -45%

- EXTERIéROVé žALÚZIE, ROLETY

- PREDAJ PARAPETNýCH DOSIEK 

- ZASKLIEVANIE BALKóNOV 

- SIETE PROTI HMYZU, žALÚZIE 

- GARážOVé BRáNY

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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- MONTÉR OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ – PRÁCA VO VÝŠKACH
   - Výhodou vodičský preukaz sk. B
   - Výhodou elektrotechnické alebo strojárskej vzdelanie
   - Podmienka aspoň 1 rok praxe práce vo výškach
Nástupná mzda: 1.100,- €
 

- STROJNÍK – OBSLUHA STROJOV PRE MONTÁŽ 
   VODIČOV NA VEDENIACH VVN
   -  Nástupná mzda: 1.000,- €

SMS – SÚKROMNÁ MONTÁŽNA SPOLOČNOSŤ, A.S. 
PRÍJME DO TPP PRACOVNÍKOV 
NA POZÍCIE: Turnusová 

práca (10 dňovky) 
podľa stavieb 

najmä SR a ČR.
Samozrejmosťou je

 zabezpečené ubytovanie
a vyplácanie cestovných 

náhrad.
 Živnostníkov podľa 

dohody.

Žiadosti zasielajte na info@smsas.sk 
alebo info telefonicky 0903 717 998
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Realizujeme 

STROJOVÉ
POTERY
0948 300 988

PIESOK
ŠTRK

KAMENIVO

dovoz 
zdrama
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

• VODIČ "C" - 4,63 €/hod. brutto + osobné ohodnotenie 
   do výšky 2,10 €/hod. brutto  
 
• RUČNÝ PRACOVNÍK – 3,58 €/hod. brutto + osobné 
   ohodnotenie do výšky 1,45€/hod. brutto 
 Základná zložka mzdy 

+ príplatky a ODMENY 0911 / 721 409, recepcia@aii.sk
Letná údržba ciest a komunikácií v Bratislave

• VODIČ "B", "T" - 3,58 €/hod. brutto + osob. ohodnotenie 
  do výšky 1,85 €/hod. brutto
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AUTOSERVIS
PNEUSERVIS
DOPRAVA do 3,5t

0 9 1 8  0 9 2  6 5 4

NATIERAČSTVO
MALIARSTVO 

NÁTERY 
STRIECH
OPRAVA 
KOMÍNOV

mobil: 

0940 973 777

Za prijateľnú 
cenu
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7. jún 1929
Vatikán sa stal suverénnym štátom 

Výročia a udalosti

10. jún 1944
nemeckí nacisti vypálili francúzsku obec 
Oradour-sur-Glane

Výročia a udalosti
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Mleté 

u nás si nemusíte 
vyberať medzi

OD PONDELKA 7. 6.

• rôzne druhy • svetlý/t�avý ležiak

599

Supercena
cena za 1 kg

• rôzne druhy 

syra     
• rôzne druhy 

• rôzne druhy 

069

-46%

(1 l = 0,46)

1,5 l

1.29

• rôzne druhy

329

Supercena

1 kg balenie

499

-44%

(100 g = 2,50)

200 g

8.99

139

Supercena

(100 g = 0,79)

175 g

059

-45%

(1 l = 1,18)

0,5 l

1.09

059

-40%

(1 kg = 1,31)

450 g

0.99*

119

3 x 60 g

(100 g = 0,66)

180 g
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• rôzne druhy

199

Supercena

(1 kg = 3,98)

500 g balenie

169

-43%
cena za 1 kg

2.99

Suché 

• pre psy

• v ponuke aj
Aromatherapy 
aviváž 108 praní
za 3,99 €

079

-43%

0,79/0,66)

100/120 ml

1.39

359

Supercena

111 praní

789

-50%

(1 kg = 0,79)

10 kg

15.99*

229

2 kusy

• color akt�v
• rôzne druhy

199

-28%

(1 l = 3,98)

500 ml

2.79*

gél 
• rôzne druhy

249

Supercena

(1 kg = 6,23)

400 g balenie

... a mnoho ďalších výrobkov na

OD PONDELKA
7. JÚNA
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Profesionálny prístup a precízna práca

je naším krédom 0918 593 240

Stavebná spoločnosť ponúka

» ECO-stavby (nízkoenergetické domy)

» rekonštrukcie bytov
» stavby na kľúč
» stavby rod. domov
» zatepľovacie práce
» výkopové práce
» stavby plotov
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Občianska riadková inzercia

» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

rôzne/iné

» Kúpim domáce tkané 
plátno, vrecia, kroje, šatky, 
sukne, starožitnosti ako 
obrazy, maľované truhlice, 
hodiny 0909117320

pracazoznamka
» Nájde sa žienka? Láska, 
vzťah, opora, detičky. 
0911562156

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.

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                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

HRADEC KRÁLOVÉ

- OPERÁTOR VÝROBY

BRANDÝS NAD LABEM

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME  VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE:BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE:  

PODMIENKA: UKONČENÉ  I STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIEPODMIENKA: UKONČENÉ  I STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

0800 500 0910800 500 091

PRÁCA PRE ELEKTRIKÁROV 
VO ŠVAJČIARSKU

TEL.: 0950 301 301

- Hľadám skupinu elektrikárov, 
  alebo aj jednotlivcov
- Práca vo Švajčiarsku

- 20 - 24 €/hod.
- Ubytovanie a dopravu hradí firma

- Zabezpečíme náradie  a firemné auto
- Práca na TPP

- Viac info telefonicky 
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Prijmeme

KOČIŠA 6,50 € /m3  

A  PILČÍKA 8,0 € /m3

DO PREBIEROK

0917 400 095
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Zosurovenie, zdivočenie mravov

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Je najvyšší čas pripomenúť si slová 
literárneho barda slovenského ná-
roda, Pavla Országha Hviezdoslava. 
Úryvky z jeho diela Krvavé sonety. 

Verše, ktoré vyjadrujú nádej v po-
kojný život. Ide o nádej aj v takej podo-
be, v akej nám ju vnucujú zo svojho po-
hľadu každé štyri roky politici a potom 
rýchlo zabudnú. „Kto zapríčinil tento 
úpadok, zosurovenie, zdivočenie mra-
vov? Čo ľudstvo zviedlo s ducha veliča-
vou vbŕsť do bahna?... Ech, sebectvo! to! 
- a niet, nad ohavou tou zvíťaziť, vojsk, 
rekov po dnešok. Hej, ono krivdí, hne-
tie, zdiera, týra svevoľne, kde len stih-
ne, slabšieho; Bár zem je pre všetkých 
dosť šírošíra, chce, aby strela sa len pre 
neho...“ Nevzdelancom alebo tým, pre 
ktorých je získanie vzdelania na papie-
ri iba záležitosťou nákupu tovaru ako 
každého iného nákupu, Hviezdoslav 
nič nevraví. Vzdelanie si možno kúpiť, 
múdrosť a slušnosť však nie.

Je naozaj normálne, že ten, kto 
si chce od vás požičať, príde do vašej 
domácnosti, vynadá vám za to, že ste 
boli na dovolenke, nabrýzga na vás lži 
a špinu a potom vás požiada o peniaze?  
O vaše peniaze? Nikde to nie je normál-
ne a nemalo by to byť normálne ani na 

Slovensku. Hoci nateraz to tak u nás je. 
Zosurovenie a zdivočenie mravov. Pred 
voľbami sľubovaná politická „ina-
kosť“. „Zodpovednosť“ a „slušnosť“. 
Ak niekto niečo sľúbi a neriadi sa vlast-
ným sľubom, je luhár. Alebo podvod-
ník. Alebo chrapúň. Možno si vybrať z 
mnohých nelichotivých – pre slušných 
a čestných ľudí nelichotivých – slov. 
Slovenčina ich pozná veľa.

„Démon kýs škaredý“ iného 
skvelého básnika, Ivana Kraska, sa k 
nám priplazil. Privliekol so sebou lži, 
podvody, nerešpektovanie zákonov, 
nerešpektovanie parlamentu a tým pá-
dom aj jeho voličov. Démon moci, pri-
vlastnenej, ukradnutej nám všetkým.

Čomu a komu sa ešte dá veriť v na-
šom štáte? Divadlu na transparentnosť, 
zodpovednosť, antikorupčnosť? Divad-
lu na slušnosť? Iba ak by sa egoistické 
hulvátstvo z moci zákona 
premenovalo na tú sluš-
nosť. To im ešte nezišlo 
na um, hoci, v iných, ne-
nápadnejších podobách 
sa to deje. Dokedy?

Odpoveď je v 
každom z nás.

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0907 887 332

najčítanejšie regionálne noviny | grafika v cene

inzerátu | pokrytie od Bratislavy po Humenné

#zaujímavosti
#vtipy

#inzercia
#noviny online

#súťaže

#zaujímavosti
#vtipy

#inzercia
#noviny online

#súťaže

čítajte noviny

ONLINEčítajte noviny

ONLINE

0907 887 332
0907 887 332
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■ Na Slovensku bolo v posledných mesiacoch 
obvinených množstvo politicky aktívnych ľudí 
z trestných činov. Aké je vnímanie stavu na 
Slovensku v Európskom parlamente?

Ľudia na Slovensku by podľa mňa boli 
prekvapení, ako podrobne je Európsky parlament 
informovaný o dianí u nás. Po vraždách Jána 
Kuciaka a Martiny Kušnírovej vznikla Stála 
monitorovacia skupina Európskeho parlamentu 
pre demokraciu, právny štát a základné práva 
(DRFMG), v ktorej pôsobím ako jediný Slovák. 
Skupina dohliada na nezávislé vyšetrovanie vrážd, 
europarlament ešte pred pandémiou navštívil 
Slovensko, aby sme zmeny preverovali aj v teréne. 
Chystáme ďalšiu misiu na Slovensko, akonáhle 
to pandemické podmienky dovolia. Tu sa však 
naše aktivity zďaleka nekončia. Monitorovacia 
skupina sa usiluje o to, aby sme na Slovensku 
prijali systémové zmeny na obnovu spravodlivosti. 
Vypočúvali sme v tejto súvislosti opakovane 
pani ministerku Kolíkovú aj bývalého premiéra 
Matoviča.

■ Prečo sa zriadila práve takáto Stála skupina 
zameraná na Slovensko? Ostatné krajiny 
nemajú problémy? A čo je predmetom takéhoto 
vypočúvania?

Vražda novinára, ktorá by mala politický 
motív je veľmi vážna vec pre demokraciu. Ak sa 
novinári obávajú o svoju bezpečnosť, demokracia 
ťahá za kratší koniec, pretože politici nie sú 
dostatočne kontrolovaní. Vraždy Jána Kuciaka a 
Martiny Kušnírovej otriasli nielen Slovenskom, 
ale aj celou Európou a Európsky parlament si 
chce byť istý, že sa situácia so spravodlivosťou i 
ochranou novinárov zlepší. Presne o tom sú naše 
vypočúvania - pýtame sa pani ministerky Kolíkovej 
napríklad na pripravovanú reformou slovenskej 
justície a hodnotíme, ako sa zlepšuje fungovanie 
a nezávislosť slovenskej spravodlivosti. Naša 
skupina sa však venuje celej EÚ. 

■  A ako to ide? Dôveruje Európsky parlament 
zmenám, ktoré robíme na Slovensku?

  Áno, Mária Kolíková má nateraz dôveru Stálej 
monitorovacej skupiny. Vláda však zatiaľ nekoná 
v oblasti médií a zlepšovaní podmienok pre prácu 
novinárov, aj keď to sľubovala. Áno, bola pandémia, 
ale stíhali sa aj iné, menej podstatné zákony. Opäť 
sme svedkami štvania proti novinárom zo strany 
niektorých predstaviteľov vlády.

■ Sledovala táto skupina aj samovraždu 
bývalého policajného prezidenta Lučanského?

Áno, pretože to úzko súvisí so spravodlivosťou 
na Slovensku. Vypočúvali sme ľudí z vyšetrovacej 
komisie, ktorú zriadila ministerka Kolíková. Aj na 
európskej úrovni sa kotlebovský europoslanec 
Radačovský snažil mútiť vodu v prípade tragickej 
smrti bývalého policajného prezidenta. Je 
prirodzené, že europoslanci sa snažia získať 
podporu pre svoje domáce záujmy na európskej 
úrovni, ale Európsky parlament si dáva veľký 
pozor a dôsledne overuje, z akých informácií 
vychádza pri svojom rozhodovaní a diskusiách. 

■ Do Európskeho parlamentu ste sa dostali 
ako nominant strany SPOLU, ktorá v 
koalícii PS/SPOLU vyhrala európske voľby, 
no v parlamentných voľbách pred rokom 
neprekročila 7% volebný prah pre koalície a 
zostala pred parlamentnými bránami. Čo je váš 
ďalší plán?

 V SPOLU sme sa nevzdali a pokračujeme, v 
posledných týždňoch sme nabrali druhý dych, 
pretože cítime dopyt ľudí po konštruktívnej 
a odbornej opozičnej alternatíve v slovenskej 
politike. Naším novým predsedom sa stal Juraj 
Hipš, učiteľ, ktorý žije na lazoch na strednom 
Slovensku a vníma situáciu ľudí z rôznych 
prostredí. Má jasnú predstavu, ako zmeniť naše 
školstvo, ale aj zdravotníctvo a spravodlivosť v 

krajine. Strana SPOLU chce meniť Slovensko na 
modernú   európsku krajinu a kladie dôraz aj na 
zelené témy, ktoré čoraz viac hýbu i európskou 
politikou. Chceme osloviť nových ľudí a v politike 
pracovať aktívne aj s generáciou mladých ľudí.

■ Do SPOLU v posledných týždňoch vstúpil 
poslanec a primátor Hlohovca Miroslav Kollár 
a aj lekárka Andrea Letanovská, ktorí pôsobili 
v strane Za ľudí. Pomohlo to aj preferenciám 
SPOLU, ktoré sa v posledných prieskumoch 
mierne zdvihli, ale stále sa pohybujú len okolo 
1,5%.

 Spomeniem aj príchod Silvie Shahzad, 
ktorá sa venuje záujmom ľudí so zdravotným 
znevýhodnením. Preferencie teraz nie sú 
podstatné, dôležitejšie je, že aj napriek nim sa 
v SPOLU   zbiera veľký ľudský potenciál. Som 
rád, že sme vďaka Mirovi Kollárovi opäť získali 
možnosť presadzovať našu víziu aj v slovenskom 
parlamente, dostali sme vďaka tomu novú chuť 
do roboty. Silu nám dodáva aj neexistencia 
riadnej parlamentnej opozície - Smer, hlasosmer 
ani momentálne rozštiepená extrémna pravica 
nemajú prečo v budúcnosti osloviť ľudí. 

■ Chcete sa dostať samostatne do parlamentu?

Nechávam na ľudí, ako vyhodnotia našu 
ponuku. Uvedomujeme si samozrejme, že to bude 
extrémne ťažké. Teraz však máme priestor získať 
podporu pre naše návrhy, napríklad sme predložili 
zákon o zavedení hmotnej zodpovednosti 
politikov, pretože súčasná vláda si dáva načas. 

V ďalších voľbách si už nemôžeme dovoliť, 
aby naši voliči a naše voličky zostali bez 
parlamentného zastúpenia. Ľudia cítia, že 
moderný a praktický pohľad na svet v parlamente 
chýba. Súčasné parlamentné škriepky, vládny 
chaos a zdiskreditovaná opozícia musia mať 
protiváhu. Keď sa budú blížiť voľby, určite si 
v SPOLU zodpovedne vyhodnotíme situáciu a 
naložíme s podporou ľudí tak, aby sa ich hlas pre 
nás nestratil.

VLADIMÍR BILČÍK: Strana SPOLU nabrala nové 
osobnosti a ponúka alternatívu voči chaosu i mafi i
Vladimír Bilčík (45) je od mája 2019 europoslancom zvoleným za stranu SPOLU - občianska demokracia. 
Zaoberá sa ochranou právneho štátu, bojom s dezinformáciami, zahraničnou politikou a rozšírením 
EÚ na západnom Balkáne. Pôsobí v najsilnejšej politickej skupine Európskeho parlamentu - Európskej 
ľudovej strane (EĽS). V posledných mesiacoch jeho práca v Európskom parlamente súvisí s úsilím o obnovu 
spravodlivosti u nás. Ako je dianie na Slovensku vnímané v Európe sa dozviete v tomto rozhovore.

Vladimír Bilčík s Miroslavom Kollárom
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Lístok 

kúpite na 

bus.daka.sk

EXPRESNÁ LINKA

BRATISLAVA – TRNAVA – PIEŠŤANY – TRENČÍN – POVAŽSKÁ 

BYSTRICA – ŽILINA – MARTIN – RUŽOMBEROK –LIPTOVSKÝ 

MIKULÁŠ – POPRAD – PREŠOV – BARDEJOV

WiFi - WC - servis - obèerstvenie

Lístok 

kúpite na

bus.daka.skkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

EXPRESNÁ LINKA

od
už1,- €

8
7
-0
0
2
6

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

Materiály:
HLINÍK, DREVO
Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.skwww.montter.sk      0919 365 0220919 365 022

 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKA
NOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ  -  LETO SA BLÍŽI !
OBJEDNAVKY@MONTTER.SK��
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