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Existuje účinné riešenie krízy, ktorá Európu 
v posledných mesiacoch sužuje v súvislosti 
s masívnym prílevom utečencov?

V prvom rade treba riešiť príčiny, a nie dô
sledky prílevu utečencov do Európskej únie. 
Treba sa sústrediť predovšetkým na stabilizá
ciu krajín, z ktorých migračná vlna do  Európy 

prichádza. Po  druhé, treba veľmi tvrdo 
oddeliť ľudí, ktorí do  Európy prichádzajú, 
pretože im ide o život a o bezpečie – tým-
to treba, samozrejme, pomôcť – od ekono-
mických migrantov, ktorí tu hľadajú prácu. 
Je úplným bláznovstvom podporujúcim 
pašerácky biznis, aby sme v  Európe prijali 
s otvorenou náručou každého, kto sem príde. 
Je potrebné dôsledne chrániť hranice Schen
genu pred ilegálnym prechodom a vstupom 
na územie Európskej únie. Ak Európa nebude 
dôsledne chrániť schengenské hranice, príde 
ďalšia obrovská migračná vlna, ktorú Európa 
nemá šancu zvládnuť.
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boj s migračnou krízou

viac ako
710-tisíc
migrantov a utečencov 
vstúpilo na pôdu EÚ v roku 
2015 podľa agentúry FRONTEX

132-tisíc a 170-tisíc
ilegálnych prekročení hraníc 
EÚ v Grécku a v Taliansku 
hlásila za prvý polrok 2015 
agentúra na ochranu hraníc 
Európskej únie FRONTEX

800-tisíc
migrantov očakáva tento rok 
Nemecko

120-tisíc utečencov
sa má podľa EÚ rozdeliť cez 
povinné kvóty v členských 
krajinách EÚ

pokračovanie zo str. 1

„SLOVENSKO 
JE SUVERÉNNY 

ŠTÁT A MÁ PRÁVO 
PRIJÍMAŤ 

ROZHODNUTIA 
NA SVOJU VLASTNÚ 

OCHRANU.“

boj s migračnou krízou

Premiéri a  prezidenti členských krajín Európskej únie 
sa v  súvislosti s  masívnym prílevom utečencov do  EÚ 
23. septembra 2015 dohodli na týchto opatreniach:

Napriek svojmu nekompromis
nému postoju proti povinným 
kvótam je vláda SMERu – SD pri
pravená pomôcť všetkým, ktorí 
skutočne unikajú pred hrôzami 
vojny či pred prenasledovaním, 
a  pomôže aj humanitárnym or
ganizáciám, ktoré sa venujú 
utečencom. Vládna podpora 
by sa mala dotknúť siedmich 
organizácií, medzi ktorými je 
napríklad Človek v  ohrození, 
Slovenská katolícka charita či 
Magna Deti v  núdzi. Konkrétny 
zoznam pomoci bude závisieť 

od  požiadaviek a  od dohody 
s  predstaviteľmi iniciatívy Výzva 
k  ľudskosti. „Solidarita musí byť 
prejavená všetkým, ktorí to na
ozaj potrebujú. Ak má vláda pre
javiť takúto solidaritu, musíme 
spolupracovať s tretím sektorom. 
A  ak chcú títo ľudia pomáhať 
tým, ktorí to naozaj potrebujú, 
vláda Slovenskej republiky je pri
pravená vytvoriť takýmto iniciatí
vam a výzvam aj primerané záze
mie,“ povedal predseda vlády SR 
 Robert Fico.

SLOVENSKO JE PRIPRA-
VENÉ POMÔCŤ VŠET
KÝM, KTORÍ SKUTOČNE 
UNIKAJÚ PRED HRÔZA
MI VOJNY ČI  PRED 
PRENASLEDOVANÍM.

EÚ vyčlení jednu miliardu eur na pomoc utečen
com hlavne v Turecku

17 miliónov eur má smerovať do Srbska a do Mace
dónska, cez ktoré sa do Európy valí imigračná vlna

Európska komisia by mala do  konca roka pred
ložiť legislatívny návrh na  posilnenie mandátu 
 FRONTEXu tak, aby sa mohol stať plnohodnotnou 
službou na ochranu hraníc EÚ

vybudujú sa tzv. hotspoty v Taliansku a v Grécku 
na registráciu žiadateľov o azyl

do marca 2016 Európska komisia prinesie revíziu 
systému modrej karty, ktorý umožňuje prijatie 
kvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín

„Ministerstvo vnútra SR je pripravené vy
užiť v  prípade núdze na  ochranu našich 
štátnych hraníc vojenskú technológiu Hes

co Bastion, ktorá sa dá použiť ako proti
povodňová bariéra, ochrana 

proti zosuvom pôdy, ale aj 
ako navádzacia bariéra 

na  ochranu štátnych 
hraníc v  prípade veľ
kej migračnej vlny 
na  ktoromkoľvek 
mieste. Bariéra 

funguje na princípe vysúvania z kontajne
ra, ktorý ťahá náves. V  jednom kontajneri 
je 330 metrov zábrany s  výškou viac ako 
dva metre, ktorá sa po  postavení naplní 
pieskom alebo zeminou. V prípade potreby 
by mohla byť v krátkom čase postavená na
príklad na hraniciach s Maďarskom. Zátara-
sy by v prípade veľkej vlny migrantov mali 
ľudí nasmerovať na  jedno miesto, kde by 
boli identifikovaní a  registrovaní. Barié
ru, ktorú možno rýchlo postaviť, bude mať 
k dispozícii Hasičský a záchranný zbor.“

MINISTER VNÚTRA SR ROBERT KALIŇÁK o zabezpečení hraníc SR:

Vláda Slovenskej republiky 
je dlho dobo proti povinným 
kvótam, ktorými Európska ko-
misia zaviazala členské štáty 
prerozdeliť si 120  000 žiadate-
ľov o  azyl, a  je dokonca pripra-
vená podať na Európsku komisiu 
žalobu. Prečo vláda zaujala ta-
kýto nekompromisný postoj?

Slovensko je suverénny štát a  má 
právo prijímať rozhodnutia na svo
ju vlastnú ochranu. Naďalej trváme 
na  postoji, že kvóty nič neriešia. 
Ak dnes umožňuje európska legis
latíva podať žalobu proti rozhodnu
tiu, ktoré sa nám nepáči, nikto nám 
to nemôže vyčí
tať. Na  to máme 
právo, lebo takto 
je to stanovené 
v  pravidlách fun
govania EÚ. Uve
domme si, že len 
v  samotnej Sýrii 
je vojnovým kon
fliktom ohroze
ných 8 miliónov 
ľudí. Ďalšie 4 mi
lióny ľudí zo Sýrie 
sa nachádzajú 
v táboroch v Jordánsku, Libanone, 
Turecku a v ďalších krajinách. Je tu 
ďalší milión ľudí, ktorý je pripra
vený pohnúť sa smerom do Euró
py. A  títo ľudia vedia, že sa ľahko 
dostanú do  Európy, že neexistuje 
žiadna ochrana schengenských 
hraníc a či pôjdu cestou cez Gréc
ko alebo cez Taliansko, dostanú sa 
sem bez toho, aby ich niekto kon
troloval. Môžu si priniesť, čo chcú, 
dokonca môžu prísť bez dokladov, 
nikto im neodoberá ani odtlačky 
prstov. Európa a  jej fungovanie sú 
teda vážne ohrozené.

Ako je vláda Slovenskej republi-
ky pripravená pomôcť pri riešení 
utečeneckej krízy?

Konkrétnou formou našej pomoci 
je okrem iného rozhodnutie o vys-
laní 50 príslušníkov nášho policaj-
ného zboru spolu so  17  ľahkými 
terénnymi vozidlami do  Maďar-
ska na  posilnenie južnej schen-
genskej hranice v  tejto krajine. 
Ponúkame pomerne veľký objem 
financií na  činnosť Agentúry EÚ 
na  ochranu vonkajších hraníc Eu
rópskej únie (FRONTEX). Ponúkli 
sme peniaze do  medzinárodného 
potravinového programu na  po

moc v  táboroch 
v  Turecku, Liba
none, Jordánsku 
a  sme pripravení 
pomáhať  tým 
krajinám EÚ, kto
ré majú problém 
s  veľkým poč
tom žiadateľov 
o azyl, a vytvárať 
priestor na  ich 
dočasné umiest
nenie na  našom 
území s  tým, že 

ich neskôr vrátime do danej kraji
ny. Ako vláda Slovenskej republiky 
máme na rozdiel od rôznych mora
listov zodpovednosť v prvom rade 
za bezpečnosť našich občanov. Ak 
máme spravodajské informácie 
o  možnosti prieniku nebezpeč-
ných jedincov v  rámci migračnej 
vlny, bolo by naším zlyhaním ne-
brať ich vážne. Sme  suverénna 
krajina, ktorá chce prob lém 
migračnej vlny riešiť v  rámci 
svojich kapacít a  predovšetkým 
na  báze racionality a  zodpoved-
nosti voči vlastným občanom.
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Slovensko bude stabilne ekono-
micky rásť v tomto aj v budúcom 
roku tempom vyšším ako 3  % 
HDP. Kľúčovým motorom rastu 
sa po  dlhých rokoch krízy opäť 
stal domáci dopyt, ktorý súvisí 
s nárastom reálnych príjmov ľudí. 
Vďaka vyšším príjmom stúpa 
spotreba aj  kúpyschopnosť do
mácností, ktoré si môžu dopriať 
viac tovarov a služieb.

Okrem stabilného ekonomického 
rastu sa Slovensku darí znižovať 
aj celkové zadlženie štátu. Dôve
ryhodnosť ozdravovania verej
ných financií potvrdil aj najnovší 
predaj štátnych dlhopisov, pri 
ktorom investori požičali Sloven
sku peniaze za  záporný úrok, tzn. 

Slovensko bude splácať menej, ako 
si požičalo, čím štát tento rok ušetrí 
30 mil. eur. Podľa ministra financií 
P.  Kažimíra sa za  lepších podmie
nok aktuálne predávajú len dlhopi
sy Nemecka a dočasného eurovalu. 
„To je titul, za  ktorý si Slovensko 
zaslúži pochvalu. Politika kredibi-
lity sa opláca,“ zdôraznil minister.

Napriek pokračujúcemu trendu 
znižovania verejného dlhu a defi
citu pod 2 % v r. 2016 vláda našla 
na budúci rok aj dostatok zdrojov 
na realizáciu opatrení z vládneho 
balíčka pre ľudí. Od  1.  januára sa 
zníži DPH na  vybrané potraviny, 
spustia sa príspevky na  zatepľo
vanie rodinných domov či na pod
poru menej rozvinutých regiónov. 

„Dokázali sme na  jednej strane 
urobiť poriadok vo verejných fi-
nanciách, nastaviť trendy ďalšej 
konsolidácie, ale súčasne racio-
nálnym prístupom zabezpečiť, že 
Slovensko je na ceste hospodár-
skeho rastu, je na  ceste poklesu 
nezamestnanosti, je na  ceste 
rastu reálnych miezd. Je to kom-
binácia, ktorá je mimoriadne dô-
ležitá. Z  hľadiska ekonomického 
a finančného odovzdáme krajinu 
v roku 2016 v podstatne lepšom 
stave, ako sme ju prevzali v roku 
2012,“ uviedol predseda vlády 
Robert Fico.

+ 3,2 % rast HDP

+ 65 000
nových 
pracovných 
miest v rokoch 
2015 a 2016

+ 2,5 %
rast reálnych miezd 
v roku 2015

+ 30 mil. eur
ušetrí štát vďaka 
dobrej kondícii 
verejných financií

II. vládny balíček pre ľudí v praxi

V  októbri a  novembri 2015 vstúpi 
do platnosti ďalšie opatrenie z druhé
ho vládneho balíčka – rozšírenie 
ochranného limitu pri doplatkoch 
za  lieky na  nové skupiny pacientov 
a zároveň zníženie tohto doplatku. Pri 
liekoch určených deťom do  6 rokov 
pôjde pri voľbe najlacnejších liekov 
z  danej skupiny maximálne o  dopla-
tok vo výške 8 eur za štvrťrok; pričom 
za lieky pre deti s ťažkým zdravotným 
postihnutím sa nebude v  takomto 
prípade doplácať vôbec. Dôchodco-
via zaplatia za  štvrťrok maximálne 

25  eur (namiesto súčasných 45  eur) 
a invalidní dôchodcovia a držitelia pre
ukazu ŤZP namiesto súčasných 30 eur 
rovnako 25 eur. Zníženie maximálneho 
doplatku pre tieto skupiny pacientov 
môže pomôcť až 1,8 mil. ľudí, ktorí tak 
môžu ušetriť súhrnne až desiatky mi
liónov eur. Spôsob, ako sa doplatky 
dostanú k  pacientom, sa pritom ne
mení – občania sa nemusia obracať 
na  zdravotné poisťovne, lebo tie im 
automaticky vrátia peniaze do 90 dní 
od skončenia štvrťroku. 

POČAS  
VLÁDY 

I. RADIČOVEJ

júl 2010 apríl 2012 august 2015

POČAS  
VLÁDY 
R. FICA

Na  Slovensku máme stále 
značné percento ľudí, ktorí 
za svoju prácu dostávajú me
sačne odmenu na úrovni mini
málnej mzdy. Všetkých týchto 
zamestnancov, ale aj  množ
stvo ďalších, ktorých príjem sa 
od výšky minimálnej mzdy od
víja, určite poteší informácia, 
že od  1. januára 2016 sa mi-
nimálna mzda zvýši zo súčas-
ných 380 na  405  eur. Vláda 
SR pod vedením SMERu – SD 
tlačí každý rok na zvyšovanie 
minimálnej mzdy, aby čo naj-
viac pracujúcich ľudí mohlo 
zo svojej práce aj dôstojne 
žiť. Minimálna mzda na  Slo
vensku sa preto od  nástupu 
súčasnej vlády v  roku 2012 
zvýšila z  327 eur na  380 eur, 
teda o viac ako 16 %. Súčasne 
sa od začiatku tohto roka za
viedla odpočítateľná položka 
na  zdravotné odvody v  sume 
380 eur, vďaka čomu zamest
nancom, ktorých hrubý príjem 
je nižší ako 570 eur mesačne, 
ostane vyššia čistá mzda a as
poň o  čosi viac prostriedkov 
na zabezpečenie ich potrieb.

DÔCHODCOVIA
max. 25 eur/štvrťrok
(doplatok za lieky)

DETI 
max. 8 eur/štvrťrok
(doplatok za lieky)

II. vládny balíček pre ľudí v praxi

12,33 %

13,40 %

11,32 %

(Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny)

„V  tomto a  budúcom roku by 
na  Slovensku malo pribudnúť 
65-tisíc pracovných miest,“ in
formoval na  tlačovej konferencii 
k  najnovšej makroekonomickej 
prognóze minister financií  Peter 
Kažimír. Potvrdí sa tak trend 
poklesu nezamestnanosti, ktorá 
dnes na  Slovensku podľa minis
tra práce, sociálnych vecí a rodi
ny J. Richtera klesá druhým naj
rýchlejším tempom z  krajín EÚ. 

Spolu s  pribúdaním pracovných 
miest rastie aj reálna mzda, ktorá 
tento rok dosiahne rast vyšší ako 
2 %. Priemerný plat na Slovensku 
by tak mal v budúcom roku prvý
krát v  histórii krajiny prekonať 
900 eur.

Ak sa potvrdia pozitívne prog
nózy vývoja trhu práce, má Slo
vensko podľa ministra financií 
šancu, že jednocifernú mieru 

nezamestnanosti (teda pod hra-
nicou 10  %) dosiahne krajina 
o  rok skôr, ako sa odhadovalo 
– už v  roku 2017. Za  číslami sú 
však aj reálni ľudia a  ich osudy 
– v porovnaní s rokom 2012, keď 
súčasná vláda preberala krajinu 
s  takmer 14  % nezamestnanos
ťou, prinesie takýto nárast za
mestnanosti podstatné zlepšenie 
životnej situácie desaťtisícom 
ľudí a ich rodinám.

Vláda SR v  auguste tohto roka schválila zvýšenie 
materskej dávky od  1. januára 2016 zo súčasných 
65 na 70 % denného vymeriavacieho základu. Cie
ľom tohto kroku je výraznejšie podporiť rodičov detí, 
ktorí pred nástupom na materskú dovolenku praco

vali a boli nemocensky poistení. Výška materského sa 
od 1. januára 2016 upraví aj tým rodičom, ktorí začali 

poberať materské pred 1. januárom 2016 a ich nárok 
na  jeho poberanie trvá. Zvýšenie materskej dáv-

ky sa tak dotkne viac ako 24  200 rodičov detí, 
pričom priemerná mesačná suma materského sa 
v budúcom roku zvýši o 32,80 eura na sumu skoro 

460 eur. Popri výraznom zvýšení príspevku na sta
rostlivosť o dieťa, znížení doplatkov za  lieky pre deti 
do 6 rokov, ale aj investíciách do rozširovania kapacity 
materských a základných škôl ide o ďalšie z opatrení, 
ktorým vláda SMERu – SD v praxi dokazuje, že mys-
lí na mladé rodiny, pozná ich problémy a má záujem 
v rámci svojich možností podporovať rodičov pri často 
náročnom zosúlaďovaní pracovného a rodinného živo
ta a obetavej každodennej starostlivosti o deti.
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Školy v  prírode a  školské ly
žiarske kurzy patria medzi 

pobyty, na  ktoré sa všetci 
žiaci tešia a  odnášajú si 

z nich nezabudnuteľné 
zážitky. Náklady na

vyše, ktoré sú s ta
kýmto pobytom 

spojené, však 
pre mnohé 

domácnosti 
predstavu

jú finanč
ný prob

lém. 

V  rámci svojho II. vládneho ba
líčka pre ľudí preto vláda strany 
 SMER  –  SD pripravila a  v  sú
časnosti už aj zaviedla do  pra
xe príspevky na  úhradu nákla-
dov na  pobyt žiakov 1. stupňa 
ZŠ v  škole v  prírode na  úrovni 
100 eur na žiaka a na úhradu ná-
kladov na pobyt žiakov 2. stup-
ňa ZŠ a žiakov SŠ na lyžiarskom 
kurze vo výške 150 eur na žiaka. 
Týmto spôsobom sa vláda snaží 
odbremeniť rodičov od  nákla-
dov spojených s  pobytmi ich 
detí v  prírode a  s  rozvojom ich 
športových zručností, ako aj 
podporiť cestovný ruch na  Slo-
vensku. Náklady na tieto príspev
ky by v  budúcom roku mali do
siahnuť približne 20 miliónov eur 
a opatrenie by malo generovať až 
600 000 nocľahov v turistických 
zariadeniach.

Tohtoročné letné prázdniny pri
niesli vďaka ďalšiemu z  opatrení 
druhého vládneho balíčka pre 
ľudí výnimočné zážitky takmer 
500 deťom zo sociálne slabších 
rodín a  z  detských domovov, 
ktoré si užili bezplatný pobyt 
v  letných detských táboroch 
v  štátnych zariadeniach Minis-
terstva vnútra SR a  Minister-
stva obrany  SR. V  13  turnusoch 
sa v  ich ubytovacích kapacitách 
vystriedali deti, pre ktoré dovo
lenky či prázdninové výlety nie 
sú vzhľadom na ich životné pod
mienky alebo finančnú situáciu 
ich rodín samozrejmosťou, a o to 
viac ich potešili pobyty spojené 
s  bohatým športovým aj  zábav
ným programom. Úspešné letné 
tábory sú však len začiatkom 
projektu pomoci sociálne slabším 
rodinám vo forme bezplatných 
pobytov v štátnych zariadeniach.

Po  majiteľoch bytov v  bytov
kách sa dočkali aj majitelia 
rodinných domov – aj im štát 
vďaka opatreniu z  II. vládne
ho balíčka pre ľudí prispeje 
na  zateplenie ich nehnuteľ
nosti a  pomôže im tak bývať 
komfortnejšie, ekologickejšie 
a  s  nižšími nákladmi. V  záve-
re októbra spustí Minister-
stvo dopravy SR internetovú 
stránku zatepluj.sk, na  ktorej 

záujemcovia o  podporu pri 
zateplení domu nájdu všetky 
potrebné informácie a návod, 
ako žiadať o príspevok. Infor
mácia bude aj na  stránke mi
nisterstva www.mindop.sk.

Žiadať o príspevok bude mož-
né od začiatku roka 2016. Mi-
nisterstvo dopravy SR vtedy 
zverejní výzvu na  predklada-
nie žiadostí. O  dotáciu bude 

možné požiadať cez elektro-
nický formulár na  webovej 
stránke ministerstva. 

Najdôležitejšou podmienkou 
získania dotácie bude pred
loženie všetkých faktúr alebo 
iných dokladov vrátane do
kladov o  úhrade oprávnených 
nákladov, z  ktorých sa má 
príspevok vypočítať. Zároveň 
bude potrebné doložiť stručný 
energetický certifikát, ako aj 
fotodokumentáciu zateplenia.

Maximálna výška príspevku je 
až 6  500 eur (30  % nákladov 
na  zateplenie) a  štát by mal 
v budúcom roku na toto opat
renie vyčleniť približne 30 mi
liónov eur.

• je využívaný 
na bývanie, nie ako 
sídlo firmy

• je v užívaní 
minimálne 10 rokov

• bol zateplený 
po 31. 12. 2014

• má plochu 
max. 150 m2 pri 
jednopodlažnom 
a 250 m2 pri 
viacpodlažnom dome

Informácie, ako požiadať 
o príspevok, nájdete na

Štvrté už prijaté opatrenie 
z  15  bodov druhého vládneho 
balíčka pre ľudí uvítajú najmä 
malí a  strední podnikatelia 
a  živnostníci v  stavebníctve. 
Jeho cieľom je uľahčiť im pod
nikanie, ekonomickú situáciu, 
odbremeniť ich od  zbytočnej 
byrokracie a  zároveň zamedziť 
daňovým únikom. Fakturácia 
bez dane z  pridanej hodnoty 
medzi dodávateľmi v stavebníc
tve znamená, že subdodávateľ 
nebude musieť posielať fak-
túru s  daňou z  pridanej hod-
noty. Po novom budú túto daň 
odvádzať štátu až firmy, pre 
ktoré subdodávatelia vykonajú 
stavebné práce. Toto opatre
nie sa podľa schválenej novely 

zákona o  DPH bude týkať pri
bližne 135tisíc firiem a vzťahuje 
sa na  subdodávateľov s  obra
tom do 100 000 eur.

pomôže 
približne

135-tisíc
firmám

II. vládny balíček pre ľudí v praxi II. vládny balíček pre ľudí v praxi

ŽIACI ZŠ 
1. stupeň 

100 eur

ŽIACI ZŠ, SŠ 
2. stupeň 

150 eur

Od  30. septembra je definitívne 
jasné, na ktoré potraviny sa bude 
od 1. januára 2016 vzťahovať nižšia 
10 % DPH. Pôjde o čerstvý chlieb, 
mlieko, maslo, rozličné druhy 
čerstvého a  chladeného mäsa či 
sladkovodné ryby. Ako informoval 
premiér R. Fico: „Doteraz nikdy sa 
DPH na  potraviny na  Slovensku 
neznižovala. Naopak, pravicové 
vlády ju trikrát zvýšili. My ju prvý-
krát znižujeme na  základné po-
traviny, a to až o polovicu“.
Cieľom tohto vládneho opatrenia 
je uľahčiť každodenné nákupy 
najmä nízkopríjmovým skupinám 
obyvateľstva – seniorom, rodinám 

s deťmi či rodinám s jedným rodi
čom –, pre ktoré je každý nákup 
potravín podstatným výdavkom 
z  ich domáceho rozpočtu. Zní
ženie DPH na  vybrané druhy 
potravín sa však, samozrejme, 
pozitívne dotkne všetkých obča
nov a  bude mať priaznivý vplyv 
aj na domácu poľnohospodársku 
výrobu. Reálne zlacnenie potra
vín s nižšou sadzbou DPH zabez
pečí aj memorandum medzi vlá
dou a  obchodníkmi. Na  základe 
tejto dohody budú v obchodoch 
dočasne zavedené aj duálne 
ceny pred znížením a po znížení 
sadzby DPH na určené potraviny.

MÄSO ČERSTVÉ, CHLADENÉ
• Hovädzie mäso, s kosťou aj vykostené (okrem vnútorností), 

vcelku aj porciované
• Bravčové mäso
• Mäso z oviec vrátane jahňaciny a kozie mäso
• Kuracie, kačacie, husacie alebo morčacie mäso a droby 

z hydiny, napr. pečienky, pľúcka, srdcia, krky
• Králičie mäso a droby z domácich králikov

RYBY
• Sladkovodné ryby (aj živé), napr. pstruhy, kapry, sumce, 

zubáče, šťuky a pod.
• Rybie filé zo sladkovodných rýb, napr. zo pstruhov, kaprov, 

sumcov, zubáčov, šťúk a pod.

MLIEKO
• Bežné nízkotučné, polotučné aj plnotučné kravské aj kozie 

mlieko (nie iné mliečne výrobky)

MASLO
• Klasické maslo získané výlučne z mlieka (nie rastlinné 

maslo, tukové nátierky, rastlinné tuky, syry či tvaroh)

CHLIEB
• Čerstvý chlieb – bežný konzumný aj celozrnný, tmavý, 

slnečnicový a pod., ktorý váži viac ako 400 g. Ak je 
porciovaný, môže mať aj nižšiu hmotnosť.

od 1. 1.
2016

10 % DPH
na vybrané 
potraviny
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Príďte na stretnutie s R. Ficom a s jeho kolegami!

Pani Laiferová, prečo ste sa roz-
hodli podporiť stretnutie Rober-
ta Fica a jeho kolegov s občanmi 
svojím vystúpením?

Som veľmi zvedavá na  jeho plá
ny. Myslím si, že je to vysoko pro
fesionálny politik a  mnohé jeho 
názory sú mi veľmi blízke.

Nie je to prvý raz, čo stretnutie 
predstaviteľov strany SMER – SD 
s  občanmi spestria vaše popu-
lárne piesne – atmosféru týchto 
stretnutí teda dobre poznáte. Čo 
by ste odkázali divákom, ktorí 
váhajú, či sa oplatí prísť?

Myslím si, že povinnosťou obča
nov je starať sa o  to, aby počuli, 
čo si politici myslia. Na priamom 
stretnutí máte osobný kontakt 
s  politikom. Keď ľudia majú zá
ujem o svoju krajinu, mali by cho
diť na  osobné stretnutia, lebo to 

je niečo úplne iné, ako čítať o nie
kom v  novinách, kde veľakrát sú 
aj neobjektívne veci. Ale osobné 
stretnutie je vzácna vec a nestáva 
sa to každý deň. Rozhodne by ľu
dia mali prísť a my im pripravuje
me veľa pekných piesní.

Na ktoré obľúbené piesne z váš-
ho repertoáru sa teda môžeme 
v rámci programu tešiť?

Bude to napríklad Hrdá láska 
a,  samozrejme, časť môjho tra
dičného repertoáru.

A čo ďalšie chystáte pre svojich 
priaznivcov do budúcnosti – pri-
pravujete aj ďalšie verejné vy-
stúpenia či nové nahrávky...?

Vianočné koncerty mám stále. 
Chystám sa tiež absolvovať jeden 
vianočný koncert pre televíziu 
a už sa na to veľmi teším.

OKTÓBER

24
ŽILINA
24. 10. 2015 o 18.00 hod.
Hádzanárska hala, Za plavárňou 1

OKTÓBER

27
PÚCHOV
27. 10. 2015 o 17.00 hod.
Hádzanárska hala, s. č. 674

NOVEMBER

4
TREBIŠOV
4. 11. 2015 o 17.00 hod.
Športová hala, Komenského 844/16

NOVEMBER

6
PARTIZÁNSKE
6. 11. 2015 o 17.00 hod.
Športová hala, Februárová ulica

NOVEMBER

7
SPIŠSKÁ NOVÁ VES
7. 11. 2015 o 16.00 hod.
Športová hala, Za Hornádom 15

NOVEMBER

8
BARDEJOV
8. 11. 2015 o 15.00 hod.
Športová hala, Mlynská 1

NOVEMBER

9
NOVÉ ZÁMKY
9. 11. 2015 o 17.00 hod.
Športová hala, Jiráskova 25

NOVEMBER

12
TOPOĽČANY
12. 11. 2015 o 17.00 hod.
Dom kultúry, Československej armády

NOVEMBER

14
DOLNÝ KUBÍN
14. 11. 2015 o 17.00 hod.
Zimný štadión, Ul. športovcov 2690

NOVEMBER

15
BREZNO
15. 11. 2015 o 16.30 hod.
Zimný štadión, Ladislava Novomeského 34

NOVEMBER

28
LUČENEC
28. 11. 2015 o 17.30 hod.
Športová hala, Nám. artézskych prameňov

NOVEMBER

29
POPRAD
29. 11. 2015 o 15.00 hod.
Aréna, Uherova 4680/2

Srdečne všetkých pozývame na  vystúpenie pani Laiferovej a  ďalších populárnych 
slovenských umelcov, ktorých piesne zaznejú v rámci stretnutí Roberta Fica a jeho 
kolegov s občanmi. V programe vystúpia aj Otto Weiter, Katarína Hasprová, Berco 
Balogh, Čarovné ostrohy, Zlaté husle a c. k. Big Band! Moderuje Martin Nikodým!

STRETNUTIA SA USKUTOČNIA V NIŽŠIE 
UVEDENÝCH TERMÍNOCH A LOKALITÁCH: VSTUP VOĽNÝ
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PÁR OTÁZOK PRE MARCELU LAIFEROVÚ
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