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Ekonomika rastie,
nezamestnanosť
klesá
Potraviny budú
lacnejšie!
Na škôlky pôjde
15 miliónov EUR!
Plyn výrazne
zlacnie

Stabilita vlády

prináša výsledky

„Čo sme ľuďom v prvom balíčku sľúbili, to sme splnili,“
hovorí v rozhovore predseda vlády SR Robert Fico

Na vládne balíčky pre ľudí
sa zniesla aj kritika najmä
z opozície. Prečo ich vláda
realizuje?
Myšlienka, ktorá za nimi stojí, je veľmi zrozumiteľná. Slovensku sa dnes darí, lebo sme
od finančnej, hospodárskej
a dlhovej krízy eurozóny prešli náročnou cestou. Dali sme
do poriadku verejné financie,
zlepšili výber daní, urobili zásadné úspory na štáte reformou ESO a, samozrejme, podporili silný rast ekonomiky. Aj
vďaka tomuto je dnes Slovensko ekonomicky aj finančne
vo veľmi dobrej kondícii a my
chceme, aby ju ľudia pocítili
na zlepšení životnej úrovne.
Ľudia si to po náročných rokoch zaslúžia, preto budeme
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v balíkoch pokračovať, ak budeme vládnuť ďalej.
O pár mesiacov sa končí
vaše vládne obdobie, ako by
ste ho charakterizovali pár
vetami?
Je nespochybniteľné – ani
opozícia to nespochybňuje –,
že Slovensko je dnes v dobrej kondícii. Ekonomika rastie
skoro najrýchlejšie v eurozóne, pribudlo viac ako 100-tisíc nových pracovných miest,
rastú platy, máme v poriadku
verejné financie, investujeme
najviac do výstavby diaľnic.
Samozrejme, mnoho ľudí stále
nemá životnú úroveň, akú by
si zaslúžili, ale progres krajiny je reálny. V roku 2012 sme
však po pravicovom zlepenci
JESEŇ / 2015
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zdedili úplne iný stav, vyššiu
nezamestnanosť, nižší ekonomický rast, rozvrátenú daňovú
správu, zastavené diaľničné
projekty, krajina sa musela dostať z dlhovej krízy eurozóny,
šetriť. Toto máme úspešne
za sebou. Čiže ak by som to
mal vtesnať do jednej vety, poviem, že Slovensko je na tom
dnes podstatne lepšie ako
pred štyrmi rokmi. A my sa
snažíme, aby dobrú kondíciu

Ak sa Slovensku
darí, majú ľudia
nárok pocítiť túto
dobrú kondíciu
krajiny vo vlastných
peňaženkách.
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krajiny pocítilo čo najviac ľudí
vo svojich peňaženkách.
Máte prognózu, ako bude vyzerať vláda po marci 2016?
To nechám na iných. My budeme do marca pracovať a ľudia
rozhodnú. Opäť to však vyzerá tak, že to bude alebo vláda,
ktorá bude normálne pracovať
a nie otravovať verejnosť každo
dennými spormi, alebo to bude
opäť zlepenec šiestich, siedmich
strán, s ktorým už máme na Slovensku nie najlepšie skúsenosti.
Keď sa pozriem, čo sa deje okolo nás, na Ukrajine, v eurozóne
a v Grécku s otázkou utečencov, Slovensko bude predsedať EÚ, nemyslím si, že je čas
zopakovať takýto experiment.
Ale o všetkom rozhodnú ľudia.

WWW.FACEBOOK.COM/SMERSD
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Vládne balíčky sa pretavujú do reality
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zvýšenie minimálnej mzdy

rozšírenie kapacít
materských škôl

špeciálny program pomoci
pre okresy s vysokou mierou
nezamestnanosti

príspevok na školy v prírode
a na lyžiarske kurzy

zvýšenie materskej dávky

zníženie doplatku na lieky
pre deti a pre dôchodcov

Ilustračné foto: Shutterstock

zvýšenie príspevku
na starostlivosť o dieťa

ĎALŠIE VÝHODY PRE VÁS NÁJDETE NA WWW.VLADNYBALICEKPRELUDI.SK
Foto: TASR

Ekonomika rastie,
nezamestnanosť klesá

Peter Kažimír,
podpredseda strany SMER – SD,
minister financií SR:

„Som rád, že tvrdým
bojom proti daňovej
kriminalite sa nám podarilo
presmerovať milióny eur
tam, kde pomáhajú ľuďom
– do ekonomiky, sociálnych
programov a do tvorby
pracovných miest.“

nielenže skvalitnia život
občanom v rôznych oblastiach, ale zároveň významne
prispejú k ďalšiemu znižovaniu nezamestnanosti.
Dôkaz o zdravých základoch
ekonomického rastu Slovenska pri
nie
sla svetová agentúra Standard & Poor's, ktorá
zvýšila rating Slovenska a potvrdila, že rast našej ekonomiky bude v tomto a v nasledujúcom roku dvojnásobný
oproti priemeru eurozóny
a povedie k ďalšiemu poklesu
nezamestnanosti.

investičnou lokalitou. Pre Slovensko sa koncern zrejme
rozhodol vzhľadom na dobrú
subdodávateľskú
infraštruktúru, kvalifikovanú pracovnú
silu, ale aj stabilné ekonomické
a politické prostredie. Koncern
plánuje v novom závode pri
Nitre vyrábať 300-tisíc vozidiel ročne a s produkciou chce

Vďaka nižšej DPH na vybrané
druhy základných potravín ušetríte
pri bežných nákupoch

Ľudia na Slovensku vynakladajú na nákup potravín značnú časť zo svojho domáceho
rozpočtu. SMER – SD vie,
v akej situácii sa množstvo domácností nachádza, a preto
– na rozdiel od predchádzajúcich pravicových vlád M. Dzurindu a I. Radičovej, ktoré DPH
len zvyšovali – vláda Roberta
Fica pri vybraných základných potravinách zásadne
znižuje DPH z 20 % na 10 %.
Toto opatrenie veľmi pomôže

najmä nízkopríjmovým skupinám (osamelí dôchodcovia,
mladé rodiny, nekompletné
rodiny), určite ho však uvítajú všetci kupujúci. Vláda zároveň pripravuje kontrolné
mechanizmy, ktoré zaručia,
že obchodníci skutočne premietnu zníženú DPH do zníženej ceny potravín pre zákazníkov, ktorí sa vďaka tomu
môžu tešiť na bohatší jedálny
lístok a na plnšiu peňaženku
po nákupe.

Regionálna pomoc

Na Slovensku
aktuálne:
jeden z najrýchlejších ekonomických rastov eurozóny
viac ako 113-tisíc nových
pracovných miest
vyše 13-tisíc nových
pracovných miest
pre absolventov
tretí najrýchlejší rast platov
z krajín eurozóny

Megainvestícia Land Rover vytvorí tisíce pracovných miest
Slovensko je takpovediac
„len krok“ od definitívneho získania megainvestície
JAGUAR LAND ROVER v hodnote 1,4 mld. eur, o ktorú sa
uchádzalo mnoho krajín. Vláda podpísala s investorom
memorandum, v ktorom sa
konštatuje, že Slovensko je
pre investora preferovanou
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začať v roku 2018. Okrem vzniku minimálne 6-tisíc nových
pracovných miest vo výrobe
a v subdodávateľských firmách
povedie príchod automobilky
pravdepodobne k zvýšeniu
miezd v automobilovej výrobe,
ako aj k získavaniu pracovníkov
pre tento závod z ostatných regiónov Slovenska.

Foto: SITA

Rast ekonomiky sa odráža
aj v raste platov, ktorý bol
v roku 2014 n
 ajvyšší za posledných 7 rokov, a tiež
na vzniku nových pracovných
miest, ktorých od nástupu
súčasnej vlády na jar 2012
pribudlo celkovo až 113-tisíc.
Najviac práce pritom pribudlo

Tempo rastu našej ekonomiky je jedným z najrýchlejších
v rámci krajín eurozóny
v ekonomicky najslabších
regiónoch a nové pracovné

príležitosti sa otvárajú aj pre
mladých absolventov či dlho
dobo nezamestnaných; aj
vďaka opatreniam z druhého vládneho balíčka pre ľudí,
ako sú podpora zatepľovania
domov, lyžiarskych výcvikov
a škôl v prírode, rozšírenie
kapacity škôlok a zvýšený
príspevok na starostlivosť
o dieťa či automatická podpora ekonomicky slabších
regiónov... Ak tieto opatrenia zostanú zachované aj
v ďalšom volebnom období,
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Potraviny
budú
lacnejšie!

Z druhého vládneho balíčka
pre ľudí vyberáme:
zníženie DPH na 10 %
na vybrané základné potraviny

Vládne balíčky sa pretavujú do reality

Ekonomicky najslabšie regióny
dostanú štátnu podporu
Od 1. decembra tohto roku
bude v platnosti zákon, ktorý
zavedie systém automatickej
pomoci okresom s najvyššou
mierou nezamestnanosti. Hranica nezamestnanosti na získanie automatickej pomoci je
stanovená na 20 %, premiér
však očakáva, že na pôde NR
SR bude znížená na 18 %. V tom
prípade by nárok na výraznejšiu
štátnu pomoc získalo 11 okresov:

Rimavská Sobota, Revúca, Kežmarok, Rožňava, Sobrance, Poltár, Sabinov, Vranov nad Topľou,
Trebišov, Veľký Krtíš a Gelnica.

Posilnenie pomoci týmto okresom bude pozostávať z radu
opatrení podporujúcich tvorbu pracovných miest. Kľúčovým opatrením bude zásadné zníženie hranice objemu
investície, pri ktorej podnik

získa nárok na štátnu finančnú
pomoc. Namiesto 3 mil. eur to
bude 100-tisíc eur a podmienka 10 vytvorených pracovných
miest. V tomto prípade získa
investor nárok na investičnú
pomoc vo výške až 45 – 55 %
z objemu investície. K ďalším
nástrojom pomoci bude patriť finančná podpora vo forme predfinancovania európskych projektov, vyšší štátny

príspevok pri výstavbe sociálnych nájomných bytov, rozšírenie nároku na odvodovú úľavu,
na finančnú podporu ľudí, ktorí
si nájdu prácu v poľnohospodárstve, a ďalšie opatrenia. Cieľom vlády je prispieť k tomu,
aby čo najviac ľudí z týchto
okresov nemuselo za prácou
odchádzať, aby sa netrhali rodiny, ale aby ľudia mohli dô
stojnejšie žiť tam, kde sú doma.

4 Robíme pre ľudí

Vládne balíčky sa pretavujú do reality
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Foto: SITA

Otázky
pre ministra

Na škôlky pôjde Vlaky zadarmo

odpovedá

15 miliónov EUR! majú veľký úspech
aj po skončení rodičovskej
dovolenky. Sociálnodemokratická vláda SMERu – SD
si uvedomuje, že tento pravicovými vládami dlhodobo prehliadaný pro
blém si
žiada okamžité riešenie.
Už v rámci prvého vládneho balíčka pre ľudí vytvorila
podmienky na vznik 3 600
nových miest pre deti v 113
škôlkach a aktuálne túto
podporu zvyšuje na 15 mil.
EUR. Aby bolo možné uspokojiť všetky obce a mestá,
kde je kapacita škôlok nedostatočná, v rámci druhého
balíčka vláda na tieto účely
zabezpečí ďalšie zdroje z rozpočtu aj využitím fondov EÚ
– do roku 2023 by tak celkovo malo byť do zvýšenia kapacity škôlok a jaslí investovaných až 115 mil. EUR. Veď
každé dieťa je darom nielen
pre blízku rodinu, ale aj celú
spoločnosť a žiadna investícia do jeho spokojného vývinu nie je privysoká...

Foto: R. Skyba

15 mil. EUR na zvýšenie
počtu miest v škôlkach
zvýšenie príspevku na starostlivosť
o dieťa na 280 EUR mesačne
zvýšenie materskej dávky
na 70 % príjmu zo zamestnania
výstavba základných škôl
modulového typu
príspevok na školy v prírode
a na lyžiarske kurzy
zníženie maximálneho doplatku
za lieky pre deti do 6 rokov
bezplatné pobyty pre sociálne slabšie rodiny
v štátnych zariadeniach

M. Lajčák: Obdobie neistoty
zvyšuje nároky na Slovensko

Bezplatná vlaková doprava pomáha
870-tisíc študentom a dôchodcom
Minulý rok spustené opatrenie bezplatnej prepravy
dôchodcov a študentov má
jednoznačný úspech – počet cestujúcich na železnici
sa zvýšil bez toho, aby klesol
počet platiacich osôb. Vlaky
v omnoho väčšej miere využívajú aj rodiny s deťmi či
zamestnanci dochádzajúci
vlakom do práce. Železnice
na tento záujem zareagovali

zaradením zvýšeného počtu vlakov do prevádzky
a pridaním nových a zmodernizovaných súprav pre
väčší komfort cestujúcich.
Do konca roka 2015 bude
modernizovaných až 60 %
vozňov, čo by malo ešte
zvýšiť záujem verejnosti
o tento bezpečný, pohodlný
a najmä ekologický spôsob
prepravy.

Pán minister, v ostatnom období akoby sa nakopilo viacero znepokojujúcich situácií
v Európe a v jej okolí − budúcnosť Grécka v eurozóne,
otázka utečencov, konflikt
na Ukrajine, teroristické útoky. Sú obavy ľudí namieste?
Iste platí, že žijeme v pohnutejších, neistejších časoch
ako možno pred 10 rokmi.
Určite nie je namieste šíriť
akúsi paniku, európske štáty a Únia majú mechanizmy, ako s novými výzvami
naložiť. Faktom však je, že
nároky na jej členov, teda aj
na Slovensko, stúpajú.

Vie byť Slovensko ako súčasť eurozóny, teda akéhosi jadra EÚ, pri riešení nových výziev prínosné?
Slovensko je v Únii rešpektovaným členom, ktorý vie
získavať spojencov a byť
prínosom. Nielen v súvislosti s naším predsedníctvom
v EÚ od júla 2016, ale tiež vo
svetle nových výziev stúpa
aj význam spoľahlivej vlády,
ktorá vie byť v Únii predvídateľným a konštruktívnym
partnerom a zároveň v nej
dokáže obhajovať slovenské
záujmy.
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Plyn výrazne
zlacnie

V porovnaní s rokom 2014 zaplatíme
za plyn až o 11 % menej!
Na prelome rokov 2015
a 2016 dostanú domácnosti poštovou poukážkou späť
časť ich nákladov za plyn.
Rozhodla o tom vláda SR
vďaka dobrému hospodáreniu SPP, ktorý je od roku
2014 pod štátnou kontrolou.
Cez tzv. vratky sa odberateľom plynu vráti v priemere
6 % z ich ročných nákladov
na plyn. Domácnosti využívajúce plyn len na varenie dostanú paušálnu vratku v hodnote 10 eur, domácnosti
s tarifnou skupinou D2 a D3

využívajúce plyn na kúrenie
dostanú vratku v hodnote
od 14 do 165 eur. Vratky nedostanú iba odberatelia s tarifou
D4, ktorých premiér označil
za „vyhrievačov bazénov“.
Už od septembra 2015 budú
ľudia platiť za odber plynu
priemerne o skoro 4 % menej,
čo spolu s ďalším zlacnením
plynu od 1. januára a s vratkami vlády za plyn znamená,
že za rok 2015 ľudia priemerne zaplatia za plyn o 11 % menej ako v roku 2014.

Dobré správy!
Foto: R. Skyba

Mladé rodiny, ktoré sa snažia skĺbiť výchovu malých
detí s pracovným životom,
trápi otázka, kam bezpečne
umiestniť svoje dieťa počas
pracovného času. Nedostatok miest v štátnych materských školách núti mnohých
rodičov, predo
všetkým matky, ostať s dieťaťom doma

minister zahraničných
vecí SR

Foto: SITA

Viac miest v materských školách
a ďalšia pomoc mladým rodičom
z dielne SMERu – SD

Miroslav Lajčák,
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Modernejšie futbalové
štadióny budú až
v 21 mestách!
„Futbal je na Slovensku sociálny fenomén, je to najmasovejší a najpopulárnejší
šport, preto mu vláda musí
venovať pozornosť,“ skonštatoval premiér R. Fico
v predvečer otvorenia trnavskej CITY ARENY, najmodernejšieho futbalového štadióna Slovenska, postaveného
aj vďaka finančnej podpore
štátu. Futbal zamestnáva
na Slovensku takmer 19-tisíc
ľudí, jeho podpora má teda
okrem vplyvu na zdravý životný štýl detí a dospelých aj

pozitívny ekonomický dosah
na prácu a na životnú úroveň obyvateľov. Preto vláda
v roku 2013 spustila projekt
spolupráce so Slovenským
futbalovým zväzom v objeme 45 mil. eur, v rámci
ktorého sa v najbližších rokoch komplexne zmodernizujú futbalové štadióny až
v 21 mestách Slovenska, čo
určite prispeje k ešte väčšej
popularite tohto krásneho
športu a pritiahne na štadióny nových divákov vrátane
rodín s deťmi.

Platy

Elektráreň
Gabčíkovo
patrí opäť
štátu

na Slovensku

rastú

Lacnejšie
lieky
V roku 2014 bol rast platov
na Slovensku 3. najrýchlejší v eurozóne, priemerná hodinová cena práce je
dnes u nás dokonca vyššia
ako v Česku. Kým v roku
2006, keď nastúpila prvá
vláda R. Fica, bola priemerná mzda na Slovensku
623 EUR, v roku 2014 bola
na úrovni 839 EUR.

Najzraniteľnejší
pacienti
zaplatia za lieky menej.
Pre dôchodcov a pre ťažko
zdravotne
postihnutých,
ktorí využijú najlacnejší
liek z referenčnej skupiny, sa limit doplatku zníži
na 25 eur za štvrťrok, pre
deti do 6 rokov na 8 eur.
Ťažko zdravotne postihnuté deti budú od doplatku
oslobodené.

Foto: TASR

Najväčšej vodnej elektrárne
na Slovensku sa nerozumne „zbavila“ druhá vláda
M. Dzurindu tak, že ju prenajala privatizérovi Slovenských elektrární na 30 rokov.
Tento krok súdne napadla
už prvá vláda R. Fica; druhá vláda R. Fica rozhodla
o odstúpení od zmluvy,
ktorej neplatnosť potvrdil
aj súd, a v marci 2015 prevzala kontrolu nad vodným
dielom. Perla slovenskej
energetiky tak opäť patrí
všetkým občanom!

Foto: TASR

Diaľnice rastú
najrýchlejšie
Ročné
investície
vlády
do výstavby diaľnic a rýchlostných ciest v rokoch
2014 – 2015 dosiahli historické maximum. Vo výstavbe je zhruba 100 kilometrov
diaľnic a rýchlostných ciest
(56 km z toho dostanú vodiči do používania už tento
rok) a 13 tunelov. Za súčasnej vlády sa dokopy rozostavia takmer 200 kilometrov diaľnic a rýchlostných
ciest – približne toľko, ako
rozostavali tri predchádzajúce pravicové vlády dokopy.
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Prezradili nám
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Dušan Čaplovič

Marek Maďarič

podpredseda SMERu – SD:

podpredseda SMERu – SD,
minister kultúry SR:

Mám dve miesta, ktoré
milujem na Slovensku.
Záhorie, pre úžasné,
voňajúce borovice a zvlnené
piesčité roviny žltozeleného
regiónu, a Oravu, pre úžasnú

Odporúčam návštevu
Červeného Kláštora, kde
žil legendárny lietajúci
mních Cyprián. Okrem
návštevy kláštora a jeho
múzea je možné plťou
splaviť Dunajec alebo si
urobiť túru v úchvatnej
prírode Pienin.

scenériu Západných Tatier –
Roháčov, ešte zachovaných
dreveníc, voňajúcich salašov
a majestátneho Choču.
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Robert
Kaliňák

Peter Kažimír
podpredseda SMERu – SD,
minister financií SR:

podpredseda
SMERu – SD,
minister
vnútra SR:

Obľúbil som
si Poloniny
a v nich
vodnú nádrž
Starina.

Nové hasičské
autá získa
takmer 900 obcí

Foto: Vlado Benko / MV SR

Slovensko je síce neveľká, no na rozmanité prírodné krásy a na historické skvosty mimoriadne bohatá krajina. Skorá jeseň je ideálnym časom objavovať jedinečnú atmosféru a scenérie jeho rôznych
oblastí. Kam sa teda vybrať na výlet? Svoje tipy nám prezradili podpredsedovia strany SMER – SD.

Streetworkoutové ihrisko vybudované Mladými
sociálnymi demokratmi s partnermi uviedol do
života Peter Pellegrini.
Minister vnútra a podpredseda vlády Robert Kaliňák
v rámci projektu ministerstva
vnútra postupne odovzdáva
kľúče od nových hasičských
vozidiel dobrovoľným hasičom v jednotlivých okresoch.
Minister vnútra aktivity dobrovoľných hasičov, ktorí sú často
na mieste nešťastia prví, veľmi
oceňuje a vysvetľuje, že cieľom projektu je, aby postupne minimálne každá druhá
či tretia obec na Slovensku
mala k dispozícii auto schopné zareagovať na situáciu
ešte pred príchodom profesionálnych hasičov. Ministerstvo vnútra SR tento projekt
v hodnote vyše 120 mil. EUR
realizuje z ušetrených zdrojov
z reformy ESO.

podpredseda
SMERu – SD,
predseda Národnej
rady SR:

Pre mňa je už dvadsať
rokov najčarovnejším
miestom chalupa v obci
Úhorná. Tam trávim
čas so svojou rodinou,
v poslednom období

Odporúčam
vyskúšať splav
Hrona v okolí
Banskej Bystrice!

podpredseda SMERu – SD:

hlavne so svojou
vnučkou.

MÚZEÁ
KAŽDÚ PRVÚ NEDEĽU
V MESIACI JE VSTUP
DO VŠETKÝCH MÚZEÍ
PATRIACICH POD
MINISTERSTVO
KULTÚRY SR

Hrady a zámky Slovenska
Bratislavský kraj

Hrad Červený
Kameň

Náš tip:

Šaľa-Veča ihrisko 20. júna
slávnostne uviedol do prevádzky predseda parlamentu Peter Pellegrini; už
na svojom predchádzajúcom poste ministra školstva
známy ako veľký podporovateľ športu. V súčasnosti
sa podieľa aj na príprave nového zákona o športe, ktorý
podstatne zlepší podmienky
slovenského športu a zaručí
jeho rozvoj.

Pavol Paška

Vezmite celú rodinu na výlet do histórie

Výstava „Utajený dámsky
svet“ (pohľad na bývanie
v 19. storočí)

Foto: MSD

Mladí sociálni demokrati
pripravili obyvateľom Šale
skvelú možnosť, ako si kedykoľvek bezplatne zacvičiť na zdravom vzduchu.
V spolupráci s hlavnými
partnermi – mestom Šaľa,
mestskou časťou Šaľa-Veča a s ďalšími partnermi
vybudovali verejné street
workoutové ihrisko, kde si
prídu na svoje malí aj veľkí
športovci. V mestskej časti

a Bobroveckú dolinu,
Zádielsku dolinu,
Morské oko, Muránsku
planinu či Banskú
Štiavnicu.

OTVÁRACIE HODINY:
október – apríl: Ut – Ne:
9.30, 11.30, 13.30 a 15.30 h
máj – september: Po – Ne
9.00 – 17.00 h (vrátane)
Vstupné: dospelí od 4 €, deti od 1 €

Foto: MSD

Cvičenie
zadarmo
a pre každého

Na jesenný výlet by
som odporúčal viacero
destinácií – napríklad
Súľov, Kvačiansku

Peter
Pellegrini

Nitriansky kraj

Trnavský kraj

Kaštieľ
Dolná Krupá

OTVÁRACIE HODINY:
máj – september:
Ut – Pi 8.00 – 15.30 h,
So – Ne 13.00 – 17.00 h
park denne 8.00 – 20.00 h
od októbra cez víkend len na objednávku

Vstupné: základné (dospelí) 2 €,
zľavnené 1 €

Náš tip: Navštívte Hudobný

pavilón – múzeum L. van Beethovena,
ktorý tu údajne skomponoval slávnu
Sonátu mesačného svitu!

Banskobystrický kraj

Zámok
Topoľčianky

Starý zámok
v B. Štiavnici

OTVÁRACIE HODINY:
Ut – Pi: 9.00 – 15.00 h
So, Ne, Sviatok: 12.00 – 16.00 h
Vstupné: dospelí od 3,80 €,
deti od 2,50 €

OTVÁRACIE HODINY:
Po – Ne: 9.00 – 17.00 h
Vstupné: dospelí od 4 €,
deti od 1,50 €

Náš tip:

1. 5. – 30. 9. prehliadka
LETNÝ OKRUH

Náš tip:

Archeologická expozícia
„Baníci prichádzajú...“

(poklady bronzových šperkov,
nástrojov a súčastí odevov
z obdobia okolo roku 900 pred n. l.)

Trenčiansky kraj

ZADARMO!

VOĽNÝ
VSTUP KAŽDÚ
PRVÚ NEDEĽU PLATÍ
AJ V HRADOCH A ZÁMKOCH OZNAČENÝCH
TÝMTO SYMBOLOM:

Žilinský kraj

Bojnický
zámok

Oravský
hrad

OTVÁRACIE HODINY:
máj – september: 9.00 – 17.00 h
október – apríl: 10.00 – 15.00 h
od októbra v pondelok zatvorené
Vstupné: dospelí od 7 €,
deti od 1 €

OTVÁRACIE HODINY:

Náš tip:
18. – 20. 9. Všetci na zámok
(inscenovaná prehliadka)

Košický kraj

Kaštieľ Betliar
OTVÁRACIE HODINY:
Po: zatvorený
Ut – Ne: 9.30 – 17.30 h
Vstupné: dospelí od 6 €,
deti od 4 €

Náš tip:
4. 6. – 30. 9. SISI (prvá
výstava na Slovensku
o populárnej cisárovnej)

8.30 – 17.00 h
Vstupné: dospelí 5 €, deti 3 €

Náš tip:
24. – 25. 9. História
bližšie deťom a mládeži
(vhodné aj pre školy)
30. 10. Bojíte sa tmy?
(nočná prehliadka)

Prešovský kraj

Kežmarský
hrad
OTVÁRACIE HODINY:
Po – Ne: 9.00 – 16.00 h
Vstupné: dospelí od 3 €,
deti od 1 €

Náš tip:
Vyhliadková veža vám
ponúkne krásny výhľad
na Vysoké Tatry!

8 Robíme pre ľudí

Čo sme dosiahli
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15 opatrení prvého vládneho balíčka splnených
Do systému bezplatného cestovania vlakom sa zaregistrovalo už 870-tisíc ľudí, viac ako
10-tisíc dlhodobo nezamestnaných sa vrátilo do práce
vďaka súbehu dávky v hmotnej núdzi s príjmom, kapacity škôlok sa rozšíria o 3 600
miest, zvýšila sa minimálna

mzda, zaviedol minimálny
dôchodok a ďalšie. V júni
2015 ohlásil SMER – SD
druhý vládny balík ďalších
15 opatrení pre ľudí. Realizácia prvých z nich sa začala
už v týchto dňoch.

Foto: SITA

Ohlásením 6 % zníženia cien
plynu systémom tzv. vratiek
bolo 28. júla splnených všetkých 15 záväzkov prvého balíčka opa
trení na zlepšenie
životnej úrovne ľudí. Jeho
pozitívne vplyvy sa ukázali
už pár mesiacov po zavedení prvých opatrení do praxe.

Vláda SMERu – SD
v číslach
RAST
EKONOMIKY
NAD 3 %

d
áro
Zdroj: N

Z vládnych balíčkov pre ľudí
už okrem iného platí:

ú tr
a SR
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zníženie maximálneho doplatku za lieky
na 8 € za štvrťrok pre deti a na 25 €
pre dôchodcov, zrušenie doplatku
pre ťažko postihnuté deti do 6 rokov

dôchodcovia s najnižšou penziou majú
vďaka zvýšeniu vianočného príspevku
o 100 € vyšší príjem
|

Zdroj:

c
an

zvýšenie minimálnej mzdy
k úrovni 400 €

15 mil. € sme vyčlenili na zvýšenie
počtu miest v materských školách
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zníženie DPH o 10 % na vybrané základné
potraviny

75-tisíc dôchodcov má vyšší príjem
vďaka zavedeniu minimálneho dôchodku

|
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Druhý vládny balíček pre ľudí
prinesie okrem iného:

870-tisíc dôchodcov a študentov cestuje
vlakom bezplatne

NOVINY STRANY SMER — SD
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3. NAJVÄČŠÍ
RAST MINIMÁLNEJ
MZDY Z 327 € V ROKU
2012 NA ZHRUBA
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DLHODOBO
NEZAMESTNANÝCH
SPÄŤ V PRÁCI
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Ilustračné foto: Shutterstock

NOVÝCH
PRACOVNÝCH
MIEST

700 MIL. €
ÚSPORA REFORMY
ŠTÁTNEJ SPRÁVY
vo

113-TISÍC
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