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Najdôležitejšou udalosťou uplynu-
lého roku bol prílev vyše milióna 
prevažne moslimských migrantov 
do  Európy. Tento rok Európska ko-
misia predpokladá príchod ďalších 
troch miliónov. Ako sa k tomu stavia 
vláda SR?

Fakt, že tisícky migrantov sa každo-
denne bez odporu valia cez hranice, 
nemá obdobu v  moderných európ-
skych dejinách. Pre teroristov je to 
príležitosť infiltrovať masy utečencov, 
ich prostredníctvom vniknúť alebo sa 
vrátiť do  schengenského priestoru. 
A bez kontroly sa v ňom pohybovať 
a pripravovať svoje útoky. Toto nie je 
strašenie, ale realita, ktorú preukázali 
aj teroristické útoky v Paríži. Je zná-
mym faktom, že najmenej štyria te-
roristi z Paríža sa vrátili do EÚ po bal-
kánskej utečeneckej trase.

Ako si vysvetľujete paradox, že tieto 
fakty sa snažia politické elity a mé-
diá zľahčovať?

Je to nezodpovedné. A zvýšené ri-
ziko terorizmu nie je jediným nega-
tívnym dôsledkom masovej migrá-
cie, ktorý sa zľahčuje. Niektorí sa 
dokonca snažia ľuďom nahovoriť, 
že ide v  podstate o  pozitívny jav, 
ktorý Európe pomôže vyriešiť de-
mografický problém a  nedostatok 
pracovných síl.
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Nie je to podľa vás realistický 
argument?

Nespochybňujem prínos indivi-
duálnej migrácie. Aj na  Sloven-
sku máme ľudí, ktorí sa začlenili 
do našej spoločnosti, prijali naše 
zvyky a  sú prospešní. Tu sa ale 
bavíme o masovej migrácii. Dnes 
už vieme, aké iluzórne je začle-
nenie väčšiny prisťahovalcov 
z  moslimských krajín do  západ-
nej Európy. Dnes už druhá a tre-
tia generácia týchto prisťahoval-
cov žije často v getách s vysokou 
mierou nezamestnanosti, zločin-
nosti a  s odhodlaním dať sa na-
verbovať do radov teroristov ale-
bo bojovníkov Islamského štátu.

Masová migrácia teda môže byť 
aj importom kriminality, nárastu 
nezamestnanosti a  sociálnych 
problémov?

A  ťažko zvládnuteľných nárokov 
na rozpočet. A sú tu ďalšie riziká. 

Situácia už dnes otriasa vzťahmi 
v  Európskej únii a  atakuje také 
vymoženosti, ako je voľný pohyb 
osôb v schengenskom priestore. 
Podceňovať nemožno ani po-
silnenie extrémizmu v  závislosti 
od  neschopnosti štandardných 
strán riešiť prílev migrantov 
do Európy.

Čo teda máme robiť?

V  prvom rade pomenujme veci 
pravými slovami. Priznajme, že 
nekontrolovaná migrácia mosli-
mov do  Európy je bezpečnost-
né riziko aj pre Slovensko. A  že 
z  dlhodobého hľadiska prílev 
miliónov moslimských migrantov 
môže znamenať okrem bezpeč-
nostného rizika aj narušenie náš-
ho spôsobu života.

Nestačilo by jednoducho do-
držiavať platné pravidlá na po-
skytovanie azylu a  dočasnej 
ochrany?

Mali by sme rozlišovať medzi in-
dividuálnou migráciou, ktorej sú-
časťou je vôľa migranta prijať zvy-
ky hostiteľskej krajiny, a masovou 
migráciou. A jasne deklarovať, že 
utečenci pred vojnou majú nárok 
len na  dočasnú ochranu v  prvej 
bezpečnej krajine. A  tiež pomá-
hať takýmto krajinám vo vytvore-
ní podmienok na dočasný pobyt 
migrantov na ich území.

Zjednodušene povedané, chrá-
niť dôsledne vonkajšie hranice 
Európskej únie?

Nielen to. Prijať aj účinné opatrenia 
kvôli zvýšenému riziku teroristic-
kých útokov, ako sme to už urobili. 
A  vyslať jasný signál, že nelegál-
nych migrantov nebudeme vítať, 
ale naše bezpečnostné zložky po-
silňujeme aj preto, aby sme každé-
ho z nich chytili a vyhostili. Pretože 
pre našu vládu, a to chcem zdôraz-
niť, je bezpečnosť občanov Sloven-
skej republiky na prvom mieste.

Podľa OSN prídu do EÚ 
v roku 2016
až 3 milióny migrantov.

Denne dochádza 
do Európy priemerne 
cca 2 000 migrantov.

„Zľahčovanie bezpeč-
nostných rizík, ktoré pri-
náša migračná kríza, je 
nezodpovedný postoj,“  
upozorňuje premiér.

Slovensko pomáha 
s ochranou hraníc 
v Maďarsku, Slovinsku 
a v Macedónsku.

Slovensko zriadilo 
špeciálnu 300-člennú 
jednotku na ochranu 
hraníc HRAD.

Do agentúry EÚ na 
ochranu hraníc FRONTEX 
poskytne Slovensko 
100 príslušníkov 
bezpečnostných síl.

boj s migračnou krízou boj s migračnou krízou

Slovensko v  rámci protite-
roristických opatrení posilní 
v nasledujúcich rokoch svoju 
políciu a armádu. 

Vláda schválila zvýšenie počtu 
príslušníkov Policajného zboru 
SR o  2  500 členov, ako aj ich 
vyzbrojenie a vystrojenie. Podľa 
materiálu ministerstva vnútra sú 
ich terajšie kapacity nedostatoč-
né. Opatrenie tak dopĺňa zmeny 

v  protiteroristickej legislatíve. 
„Nevymýšľame si, ale plníme to, 
čo hovoríme,“ vysvetlil predse-
da vlády SR Robert Fico s  tým, 
že vláda splnila to, čo avizovala 
ohľadom personálneho posilne-
nia polície. Premiér vysvetlil, že 
Ozbrojeným silám SR pribudne 
800 vojakov, ktorí budú vycvi-
čení a trénovaní pre potreby po-
lície najmä v  súvislosti s ochra-
nou štátnych hraníc. Personálne 

bude posilnený i  5. pluk špeci-
álneho určenia. „Záujem zvýšiť 
stavy príslušníkov Policajného 
zboru vyplýva z  naliehavej po-
treby eliminácie bezpečnost-
ných rizík spojených s nárastom 
počtu teroristických útokov 
v Európe v kontexte migračných 
tokov a z nutnosti zabezpečenia 
bezpečnosti občanov Slovenskej 
republiky,“ odôvodnilo minister-
stvo vnútra.

Polícia sa posilní 
o 2 500 príslušníkov.

Polícia, prokuratúra, súdy a  taj-
né služby získali od januára 2016 
v  boji proti terorizmu viacero 
nových oprávnení. Tie im prináša 
novela Trestného zákona, obsa-
hujúca zmeny desiatky ďalších 
právnych predpisov; pričom záro-
veň SMER – SD za pomoci hlasov 
poslancov strany Most-Híd zmenil 
Ústavu SR tak, aby pri trestných 
činoch terorizmu mohla polícia 
osobu zadržať až na 96 hodín na-
miesto súčasných 48.

Protiteroristický balíček vzni-
kol expresne po  sérii teroris-
tických útokov v  Paríži. „Vlá-
da je akcieschopná a  bude 

akcieschopná do  poslednej 
hodiny svojho mandátu, pokiaľ 
ide o  bezpečnosť Slovenskej 
republiky,“ vyhlásil premiér Ro-
bert Fico s tým, že nedovolí, aby 
riziká spôsobené nedbalosťou pri 
riadení migračnej krízy zo strany 
európskych orgánov ohrozovali 
Slovenskú republiku.

V  Trestnom zákone sa sprísnila 
sadz ba pri trestnom čine založe-
nia, zosnovania a  podporovania 
teroristickej skupiny, ktorý sa do-
stal do  kategórie obzvlášť závaž-
ných zločinov. V prípade trestného 
činu terorizmu a niektorých foriem 
účasti na  terorizme predpokladá 

uloženie trestu na  20 až 25 ro-
kov alebo trestu odňatia slobody 
na doživotie. V Trestnom poriadku 
sa zaviedla tzv. obligatórna väz-
ba, teda súd bude môcť zobrať 
do väzby osobu, ktorá je obvinená 
z trestného činu súvisiaceho s te-
rorizmom, a to bez uvedenia dôvo-
du. Podozrivých z terorizmu bude 
môcť Slovensko držať vo väzbe 
v odôvodnených prípadoch až päť 
rokov. Prijaté boli aj opatrenia, 
ktoré sa týkajú ochrany svedka, 
a  legislatívne zmeny rozširujú 
tiež kompetencie Policajného 
zboru SR, Slovenskej informačnej 
služby a  Vojenského spravodaj-
stva v boji proti terorizmu. 

Silnejšie kompetencie dostala 
polícia aj pri zastavovaní a pre-
hliadkach motorových vozidiel 
a  v  prípade teroristickej hrozby 
bude môcť vykonať aj nevyhnut-
né opatrenia na  zaistenie bez-
pečnosti v  hromadnej doprave. 
Zaviedla sa tiež možnosť uza-
tvoriť verejne prístupné miesto, 
na  ktorom hrozí teroristický 
útok. Prísnejší bude aj dozor 
nad internetovým obsahom so 
zámerom bojovať proti šíreniu 
myšlienok podporujúcich ale-
bo propagujúcich terorizmus, 
politický alebo náboženský ex-
trémizmus a  škodlivé sektárske 
zoskupenia.

V Kolíne nad Rýnom a v ďalších 
nemeckých mestách došlo počas 
silvestrovskej noci k  masovému 
sexuálnemu napadnutiu a  okrá-
daniu žien páchateľmi s  migrač-
ným pozadím. Ako potvrdili ofi-
ciálne zdroje, väčšina z útočníkov 
bola žiadateľmi o azyl v Nemec-
ku. Podobné útoky boli hlásené 
aj z  iných miest Nemecka, ale aj 
z Rakúska či Švédska. „Potvrdzu-
je sa, že s  migračnou vlnou sú 
spojené obrovské bezpečnostné 

riziká, ktoré nemožno ignoro-
vať,“ vyhlásil v reakcii na udalosti 
z Nemecka premiér R. Fico. „Sme 
presvedčení vo vláde Slovenskej 
republiky, že myšlienka multi-
kultúrnej Európy je nerealizova-
teľná, je to fikcia a je to sen. A ak 
niečo nefunguje, tak sa to nedá 
používať ani aplikovať v  reálnom 
živote,“ uviedol premiér s  tým, 
že absolútnou prioritou pre 
slovenskú vládu ostáva čo naj-
skoršie zabezpečenie ochrany 

vonkajších schengenských hra-
níc, v  ktorej doposiaľ EÚ a  nie-
ktoré štáty zlyhávajú. Podľa OSN 
majú do Európy prísť v roku 2016 
až 3 milióny migrantov.

Ako sa vyjadril premiér Fico, 
vláda nemôže akceptovať, že 
opozícia, médiá, ale aj prezident 
republiky zľahčujú bezpečnost-
nú hrozbu, spojenú s  nezvlád-
nutou migračnou vlnou, a  vní-
ma ako svoju povinnosť konať. 

Preto sa obrátil na  predsedov 
Európskej komisie a  Európskej 
rady J.  C.  Junckera a  D.  Tuska 
s  požiadavkou o  zvolanie mi-
moriadneho samitu EÚ s cieľom 
urýchliť proces zriadenia eu-
rópskej hraničnej a  pobrežnej 
hliadky EÚ. „Ak sa nám nepo-
darí túto obrovskú migračnú 
vlnu zastaviť či zásadne zmier-
niť, nemá Európa šancu túto 
krízu zvládnuť,“ uzavrel pre-
miér Fico.

„VLÁDA JE AKCIESCHOPNÁ A BUDE AKCIESCHOPNÁ DO POSLEDNEJ HODINY SVOJHO 

MANDÁTU, POKIAĽ IDE O BEZPEČNOSŤ SLOVENSKEJ REPUBLIKY,“ vyhlásil premiér Robert Fico.

PREMIÉR FICO ŽIADA 
URÝCHLENIE ZRIADENIA 
HRANIČNEJ A POBREŽNEJ 
JEDNOTKY EÚ

pokračovanie zo str. 1
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III. vládny balíček pre ľudí

Po splnení dvoch vládnych balíč-
kov prichádza SMER – SD s ďalší-
mi 10 opatreniami pre ľudí. Stanú 
sa balíčky pre ľudí štandardnou 
súčasťou politiky vlád, ak ich 
bude zostavovať SMER – SD?

Áno, myslíme si, že ak sa bude Slo-
vensku aj v  budúcnosti ekonomicky 
dariť, mali by vlády pokračovať v pri-
jímaní opatrení pre ľudí. V prípade, že 
SMER – SD získa vo voľbách dosta-
točnú podporu a  bude zostavovať 
vládu, budú prijaté opatrenia súčas-
ťou programového vyhlásenia vlády.

Prvým záväzkom tretieho balíčka je 
vytvorenie 100-tisíc nových pracov-
ných miest. Ako ho chcete splniť?

Pôjde o  kombináciu aktívnej hospo-
dárskej politiky a pokračujúcej pomoci 
regiónom s vysokou nezamestnanos-
ťou – sústredíme sa na podporu poľ-
nohospodárstva a  lokálneho staveb-
níctva, kde budú účinkovať programy 
zatepľovania či výstavba nových 
nájomných bytov. Pokračujeme tiež 
v zlaďovaní odborného školstva s pra-
xou; beží projekt obnovy hradov, kde 
nachádza uplatnenie nižšie kvalifiko-
vaná pracovná sila v regiónoch, a pra-
covné miesta bude ďalej tvoriť aj roz-
širovanie materských škôl. Máme teda 
presný plán, ako tento cieľ splniť.

Chcete pokračovať v  znižovaní 
zdravotných odvodov, čo však 
značne zaťaží štátny rozpočet.

Máte pravdu, ide o  najnákladnejšie 

opatrenie, v  súčte s  prvým znižova-
ním odvodov to bude až 250 mil. eur, 
lenže tieto peniaze priamo zvyšujú 
čisté príjmy potenciálne až 780-ti-
síc ľuďom s  nižšími príjmami. Tým, 
že súčasne znižujú náklady ich práce, 
tiež zvyšujú ich zamestnateľnosť, čiže 
opatrenie pomáha ľuďom aj ekono-
mike. Pravicové vlády o ňom roky ho-
vorili, my ho opakovane zavádzame.

Zaväzujete sa k  zdvojnásobeniu 
počtu nájomných bytov, čo je po-
merne odvážny cieľ.

Nájomné bývanie je určite sektor, 
kde má Slovensko rezervy. Chceme 
preto cez finančne atraktívnejšie 
podmienky pre samosprávy vy-
budovať 5-tisíc štartovacích bytov 
s regulovaným nájomným.

Súčasťou balíčka je aj obnova vý-
znamnej časti – až tisíc kilometrov 
– regionálnych ciest.

My sme výrazne naštartovali vý-
stavbu diaľnic, na  Slovensku však 
máme, prirodzene, sieť regionál-
nych ciest, ktoré si zaslúžia obnovu. 
Pôjde tu teda o významnú pomoc 
samosprávnym krajom, mestám 
a obciam. A opäť okrem zvýšenia 
kvality ciest pôjde aj o ekonomic-
ký prínos, podporu stavebníctva 
a zamestnanosti v tomto sektore.

V treťom balíčku sa vraciate k zvy-
šovaniu vianočného príspevku 
dôchodcom, pri ktorom dokonca 
hovoríte o jeho zdvojnásobení.

Tento záväzok sa týka dôchodcov 
s  nízkymi príjmami. Treba si uvedo-
miť, že musia vyžiť z naozaj veľmi níz-
kych dôchodkov, preto je pre sociálne 
orientovanú vládu úplne prirodzené 

týmto ľuďom pomáhať. Chceme pre-
to vianočný príspevok ďalej zvyšo-
vať a do konca obdobia budúcej vlá-
dy – ak budeme jej súčasťou – prejsť 
na plnohodnotný 13. dôchodok.

Výstavba 5-tisíc nájomných bytov v  réžii samospráv bude 
financovaná klasickým modelom kombinácie štátnej dotá-
cie a  veľmi lacného úveru zo Štátneho fondu rozvoja býva-
nia. Na toto opatrenie je pripravených 90 miliónov eur. Byty 
s regulovaným nájomným by sa mali stavať najmä v lokalitách 
miest a obcí, kde je predpoklad získania práce.

III. vládny balíček pre ľudí

„TAK, AKO SME 
NAPLNILI VŠETKY 
OPATRENIA PRVÉHO 
A DRUHÉHO 
BALÍČKA PRE 
ĽUDÍ, NAPLNÍME 
AJ BALÍČEK TRETÍ,“

ZAVÄZUJE SA 
ROBERT FICO. ROZHOVOR S PREMIÉROM O ĎALŠÍCH PRISĽÚBENÝCH OPATRENIACH PRE ĽUDÍ

100 000 nových pracovných miest

nájomné byty pre mladých

ďalšie zníženie zdravotných odvodov

učiteľské byty zadarmo

príspevok na bývanie študentov 
a na rekonštrukcie internátov

zdvojnásobenie vianočného príspevku 
pre nízkopríjmových dôchodcov

viac peňazí pre opatrovateľov 
postihnutých detí a dôchodcov

obnovu 1 000 km regionálnych ciest

bezplatné autobusy k vlakom zadarmo

zvýšenie bezpečnosti krajiny a občanov

AK BUDE SMER – SD SÚČASŤOU BUDÚCEJ VLÁDY, GARANTUJEME: 

Zdvojnásobenie vianočného príspevku pre nízkopríjmových 
dôchodcov má pomôcť seniorom stráviť najkrajšie sviatky 
roka dôstojne a ide o prvý krok zámeru zvyšovať v nasledujú-
cich rokoch vianočný príspevok pravidelne a časom ho trans-
formovať na plnohodnotný 13. dôchodok.

Pokračovanie reformy systému zdravotných odvodov s cieľom 
znížiť odvodové zaťaženie nízkopríjmových zamestnancov 
zvýši odpočítateľnú položku, čo znamená nižšie zdravotné 
odvody pre približne 780-tisíc zamestnancov.

Vyčlenenie 50 miliónov eur na rekonštrukciu univerzitných vyso-
koškolských internátov zabezpečí obnovu 10-tisíc ubytovacích 
miest a výrazne zníži počet odmietnutých žiadostí. Zároveň sa 
vyčlení 25 miliónov eur ako príspevok na ubytovanie pre vyso-
koškolských študentov vo výške niekoľko desiatok eur mesačne.

Ide o cesty 2. triedy, 3. triedy a miestne komunikácie, na kto-
rých obnovu by vláda vyčlenila 150 mil. eur. Za  ne by bolo 
možné zrekonštruovať približne 1 000 km regionálnych ciest 
a zároveň sa ráta s pokračovaním dynamickej výstavby diaľnic 
a ciest 1. triedy v kompetencii štátu.

Vzniknú kombináciou opatrení na znižovanie štrukturálnej ne-
zamestnanosti a zvyšovanie zamestnanosti absolventov, žien 
či zdravotne znevýhodnených (napr. zákon o podpore menej 
rozvinutých okresov, podpora vytvárania miest v pôdohos-
podárstve, podpora lokálnej zamestnanosti v stavebníctve, 
programy na obnovu kultúrnych pamiatok a pod.).

Slovenská ekonomika bude aj 
v  ďalších rokoch pokračovať 
v  silnom ekonomickom raste 
nad úrovňou 3  % HDP. Kým 
Národná banka Slovenska 
predpovedá rast 3,1   % HDP, 
analytici Slovenskej sporiteľne 
a Tatra banky očakávajú rast až 
na úrovni 3,5  % HDP. Naďalej 
bude klesať nezamestnanosť 
a budú rásť reálne mzdy – a to 
až 3 %-ným tempom.

Vďaka týmto ukazovateľom 
a zdravým verejným financiám 

môže nová vláda po dvoch spl-
nených vládnych balíčkoch pre 
ľudí zrealizovať aj tretí balíček 
užitočných opatrení v  hod-
note 1 miliardy EUR, ktorý 
SMER  –  SD ohlásil na  svojom 
sneme a  ktorého naplnenie 
garantuje, ak bude súčasťou 
vlády po  marcových voľbách. 
Pretože strana SMER  –  SD 
trvá na  tom, že ak sa krajine 
darí, majú ľudia právo pocí-
tiť to vo svojich peňaženkách 
a  na  zlepšení svojich život-
ných podmienok.
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Aktuality

„Investícia automobilky Jaguar / 
Land Rover na  Slovensku je naj-
väčšou investíciou na európskom 
kontinente za posledných sedem 
rokov,“ uviedol premiér SR Ro-
bert Fico po  podpise investičnej 
zmluvy s predstaviteľmi automo-
bilky na Úrade vlády SR. Automo-
bilka si vybrala Nitru za  miesto 
pre svoj nový závod s  výrobnou 
kapacitou 300  000 vozidiel roč-
ne a na Slovensku vytvorí priamo 

a  sekundárne až do  15  000 no-
vých pracovných miest. Začia-
tok výstavby závodu sa očakáva 
v roku 2016. Priemerné platy v zá-
vode (mimo manažérov) sa majú 
pohybovať na  úrovni 1  225 eur 
v  hrubom v  rokoch 2016 – 2018 
a 1 300 eur od roku 2019.

„Správne považujeme toto roz-
hodnutie za  obrovský úspech 
pre Slovensko. V  náš prospech 

rozhodlo niekoľko kľúčových 
faktorov. Po  prvé je to kvalita 
ľudí – máme kvalifikovanú a kva-
litnú pracovnú silu a  naši ľudia 
odvádzajú kvalitnú prácu a  sú 
tou najlepšou vizitkou pre Slo-
vensko. Po  druhé to bola kvali-
ta Slovenska ako takého. Máme 
kvalitné a  stabilné podnikateľ-
ské prostredie, čoho dôkazom je, 
že väčšina investorov, ktorí sem 
už prišli, tu nielen zostáva, ale aj 

rozširuje portfólio svojej výroby. 
Tretím kľúčovým faktorom boli 
aktívne kroky vlády Slovenskej 
republiky. Ukázali sme schop-
nosť pružne reagovať na  požia-
davky takýchto veľkých investo-
rov,“ vymenoval predseda vlády 
všetky faktory, ktoré rozhodli 
v prospech Slovenska.

Domácnosti aj podniky majú 
od  Nového roka nižšie účty 
za plyn a elektrinu. Rodiny ročne 
ušetria desiatky eur. Cena ply-
nu od 1. januára klesá priemerne 
o 3,6 percenta a elektrina o jedno 
percento. Energie lacnejú tretí rok 
po sebe, pričom minulý rok elek-
trina aj plyn zlacneli zhodne o päť 
percent. Štát zároveň začiatkom 

roka 2016 na  základe hospo-
dárenia štátneho SPP pošle 
1,4 miliónu odberateľov vratky 
za plyn v  rozsahu šesť percent 
zo spotreby plynu. Hodnota 
vratiek by sa mala pohybovať 
od  10 do  165 EUR na  domác-
nosť. Každý odberateľ dostane 
do  schránky šek a  príslušnú 
sumu mu vyplatia na pošte.

„Vláda Slovenskej republiky 
naozaj so svojím tímom 
pracovala a veľmi sa snažila 
vytvoriť priaznivé investičné 
prostredie na to, aby bolo 
možné vytvoriť množstvo 
nových pracovných miest. 
Veríme, že Slovensko bolo 
pre nás tou najvhodnejšou 
voľbou.“

Materská dávka stúpla zo 65 % na 70 % predchádzajúceho 
príjmu matky a príspevok na starostlivosť o dieťa sa zvýšil 
z 230 EUR až na 280 EUR mesačne.

Na druhom brehu

„Ak si Procházka 
myslí, že na neho nie 
je dôkaz, je schopný 
klamať o čomkoľvek.“

„Klame (pozn. I. Matovič) 
tak, že keď ráno vstane, 
aj to je klamstvo.“

„Pravica sa javí 
bezútešne.“

„Dnes je v parlamente 
12 pravicových strán. ... Toto je 
historický rekord, toľko strán 
v parlamente. A tak to aj vyzerá.“
27. 12. 2015, webnoviny.sk

20. 1. 2015, dennikn.sk

„Súčasné opozičné 
strany sú myšlien-
kovo vyprázdnené 
a bez programu.“

1 D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka 11,3 km
2 D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala 13,5 km
3 D1 Hubová – Ivachnová 15,3 km
4 D1 Prešov, západ – Prešov, juh 7,9 km
5 D1 Budimír – Bidovce 14,4 km
6 D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno 4,3 km
7 D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec 5,7 km
8 D3 Svrčinovec – štátna hranica SR/PR 15,5 km
9 D4 Bratislava, križovatka Jarovce  

– Bratislava, Ivanka pri Dunaji, sever 22,6 km
10 D4 Bratislava, Ivanka pri Dunaji, sever  

– Bratislava, Rača 4,4 km
11 R2 Ruskovce – Pravotice 9,6 km
12 R7 Bratislava, Prievoz – Bratislava, Ketelec 6,6 km
13 R7 Bratislava, Ketelec – Dunajská Lužná 8,2 km
14 R7 Dunajská Lužná – Holice 17,4 km
15 Zvolen, východ – Pstruša 7,9 km
16 R2 Žiar nad Hronom, obchvat 5,8 km
17 R2 Pstruša – Kriváň 10,4 km
18 D1 Jánovce – Jablonov II. úsek 9,5 km

SPOLU: 190 km

DIAĽNICE A RÝCHLOSTNÉ 
CESTY ROZOSTAVANÉ 
A ODOVZDANÉ V R. 2012 
– 2016 A PRIPRAVENÉ 
NA PODPIS V ÚVODE 
ROKU 2016.
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 rozostavané 2012 – 2016
 rozostavané a odovzdané 2012 – 2016
 pripravené na podpis v úvode 2016

od 1. 1. 
2016

Minimálna mzda vzrástla zo súčasných 380 EUR mesačne 
na 405 EUR mesačne.

od 1. 1. 
2016

Pri vybraných druhoch základných potravín klesla DPH 
na 10 %, čo sa premietne do zníženej ceny týchto potravín 
pre spotrebiteľa.

od 1. 1. 
2016

Ralf Speth 
 generálny riaditeľ Jaguar / 

Land Rover Limited po podpise 
zmluvy so slovenskou vládou
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VLÁDA PRAVICE
2010 – 2012

VLÁDA SMERU – SD
2012 – 2016

NEZAMESTNANOSŤ NEZAMESTNANOSŤ

13,7 % (03/2012) 10,8 % (11/2015)

MINIMÁLNA MZDA MINIMÁLNA MZDA

327 € (2012) 405 € (2016)

DPH DPH

ZVÝŠENIE
Z 19 % NA 20 %

ZNÍŽENIE O 10 %
NA VYBRANÉ ZÁKLADNÉ POTRAVINY

REÁLNE MZDY REÁLNE MZDY

− 0,6 % (1. KV. 2012) + 2,4 % (2.  KV. 2015)

DEFICIT DEFICIT

4,6 % (1. KV. 2012) 2,6 % (2. KV. 2015)

VÝSTAVBA DIAĽNIC 
A RÝCHLOSTNÝCH CIEST

VÝSTAVBA DIAĽNIC 
A RÝCHLOSTNÝCH CIEST

56 km 190 km
(DO KONCA VOLEBNÉHO OBDOBIA)
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KDH

OĽaNO
nova

Most-Híd
SKOK!

SaS
SDKÚ-DS

Demokrati Slovenska  
– Ľudovít Kaník

šanca
nezávislí poslanci

SIEŤ

KDH

OĽaNO

Most-Híd

SaS

SDKÚ-DS

nova – Dohoda

D. Lipšic, J. Žitňanská

D. Lipšic, J. Žitňanská

R. Procházka

R. Procházka

M. Kvasnička

M. Kvasnička

A. Hlina

A. Hlina

J. Mikuš

V. Novotný

Ľ. Kaník

M. Dzurinda, I. Mikloš, M. Vášáryová

A. Hrnčiar

A. Hrnčiar

D. Krajcer, M. Chren, J. Miškov, 
J. Kollár, J. Droba

M. Ritomská, M. Huba

J. Mikuš

V. Novotný
M. Dzurinda, I. Mikloš, M. Vášáryová
Ľ. Kaník

E. Jurzyca

M. Beblavý, M. Fedor
L. Žitňanská

M. Beblavý, M. Fedor

L. Žitňanská

J. Droba

E. Jurzyca

J. Miškov, D. Krajcer, 
M. Chren, J. Kollár

M. Ritomská, M. Huba

16. 1. 2015, aktuality.sk

3. 9. 2015, teraz.sk

22. 1. 2015, etrend.sk
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Príďte na stretnutie s R. Ficom a s jeho kolegami!

Aj v novom roku pokračuje sé-
ria stretnutí premiéra a predse-
du strany SMER  –  SD Roberta 
Fica a  jeho kolegov s  ľuďmi 
po  celom Slovensku. Využite 
príležitosť stretnúť sa priamo 
vo vašom regióne s  našimi 
politikmi, spoznať v  príjemnej 

atmosfére ich názory a  plá-
ny a  zároveň sa skvele zaba-
viť na  jedinečnom kultúrnom 
programe, v ktorom vám jedna 
z  našich najpopulárnejších ka-
piel, skupina DESMOD, zahrá 
a zaspieva nesmrteľné hity Ka-
rola Duchoňa!

Nenechajte si ujsť jedinečný 
program, v ktorom DESMOD 
predstaví až 14 nesmrteľ-
ných piesní Karola Duchoňa! 
V podaní Kulyho tak zaznejú 
legendárne hity ako S úsme-
vom, Elena, Krásne dievča 
z  Budmeríc či Čardáš dvoch 
sŕdc... a možno i jedna z naj-
krajších slovenských populár-
nych piesní vôbec – megahit 
V dolinách!

FEBRUÁR

5
DETVA
5. 2. 2016 o 17.00 hod.
Športová hala, Štúrova 1274

FEBRUÁR

6
HUMENNÉ
6. 2. 2016 o 17.00 hod.
Mestská športová hala, Chemlonská 5907/7

FEBRUÁR

7
MICHALOVCE
7. 2. 2016 o 16.00 hod.
Mestská športová hala, Športová 31

FEBRUÁR

10
STARÁ ĽUBOVŇA
10. 2. 2016 o 17.00 hod.
Mestská športová hala, Tehelná 1

FEBRUÁR

12
ŠAĽA
12. 2. 2016 o 17.00 hod.
Hádzanárska hala Slovan Duslo Šaľa, Horná 30

FEBRUÁR

13
RUŽOMBEROK
13. 2. 2016 o 16.00 hod.
Športová hala Koniareň, Poľná 49

FEBRUÁR

14
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
14. 2. 2016 o 15.00 hod.
Dom kultúry, Hollého 4

FEBRUÁR

16
LEVICE
16. 2. 2016 o 17.00 hod.
Viacúčelová športová hala, Ľ. Podjavorinskej 5

FEBRUÁR

17
TRNAVA
17. 2. 2016 o 17.00 hod.
Mestská športová hala, Rybníková 15

FEBRUÁR

19
BANSKÁ BYSTRICA
19. 2. 2016 o 16.00 hod.
Športová hala Dukla na Štiavničkách, Cesta na štadión 28

FEBRUÁR

20
PRIEVIDZA
20. 2. 2016 o 17.00 hod.
Mestská športová hala, Olympionikov 2

FEBRUÁR

23
MARTIN
23. 2. 2016 o 17.00 hod.
Športová hala na Podháji, Čsl. armády 10

FEBRUÁR

25
NITRA
25. 2. 2016 o 17.00 hod.
Mestská hala Nitra, Dolnočermánska 105

FEBRUÁR

26
TRENČÍN
26. 2. 2016 o 17.00 hod.
Mestská športová hala, Mládežnícka ulica

FEBRUÁR

27
PREŠOV
27. 2. 2016 o 16.00 hod.
Športová hala Hotelovej akadémie Prešov, Baštová 32

FEBRUÁR

28
KOŠICE
28. 2. 2016 o 16.00 hod.
Angels aréna (stará športová hala), Pri Jazdiarni 1

MAREC

2
BRATISLAVA
2. 3. 2016 o 17.00 hod.
AEGON ARÉNA (NTC), Príkopova 6

VSTUP VOĽNÝ
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