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„SLOVENSKO POTREBUJE
VLÁDU, KTORÁ SA NEBUDE
HÁDAŤ, ALE BUDE PRACOVAŤ
PRE ĽUDÍ A CHRÁNIŤ
SLOVENSKO.“
SMER – SD vstupuje do volieb so štvorročnou vládnou bilanciou, ktorej asi
najvýraznejšou črtou sú vládne balíčky
pre ľudí. Prečo?
Začal by som tým, že hlavnou úlohou,
ktorú sme si uložili v roku 2012, bolo
dať do poriadku verejné financie a súčasne naštartovať ekonomický rast
a tvorbu pracovných miest. Dnes môžeme povedať, že sa nám to podarilo.
Rast HDP je dnes trojnásobný oproti
eurozóne, vzniklo 130-tisíc pracovných miest, získavame veľké investície
a dôsledne sme ozdravovali verejné
financie. Práve pre tento dobrý stav našej ekonomiky sme
mohli vyčleniť nemalé prostriedky na opatrenia vládnych balíkov pre ľudí. Týmito sme chceli
a chceme zabezpečiť, aby mali
ľudia konkrétny prínos z toho, že
krajine sa darí. Dnes je zrejmé,
že opatrenia – či
hovoríme o nižších
zdravotných odvodoch, nižších cenách plynu, nižšej
DPH na základné
potraviny, vlakoch
zadarmo, vyššej
minimálnej mzde,
vyššej materskej dávke a celkovo
30 opatreniach – pomáhajú státisícom
ľudí, najmä ľuďom s nižšími príjmami.
V tom vidím podstatu našej vládnej politiky. A keďže sme splnili všetky opatrenia, ktoré sme sľúbili, majú ľudia istotu,
že splníme aj 10 opatrení tretieho balíka
a celkovo budeme ďalej robiť politiku
pre ľudí, ak pre ňu získame podporu
od voličov.
viac na str. 2
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Slovenská
ekonomika
v číslach
„BEZ BEZPEČNOSTI
NEMOŽNO HOVORIŤ

pokračovanie zo str. 1

O ŽIADNOM
ZVYŠOVANÍ
ŽIVOTNEJ ÚROVNE.“
R. Fico
Kritici vládnej politike vyčítajú akési rozdávanie sociálnych balíčkov
a nedostatok systémových riešení.
Musím sa nad tým pousmiať, pretože
ktorá pravicová vláda urobila takú
zásadnú reformu štátnej správy, jej
výrazné zlacnenie a zjednodušenie
prístupu pre občanov k úradom?
Ktorá pravicová vláda znížila DPH?
Nie, oni DPH zvyšovali. Dlhé roky
hovorili o potrebe znižovania odvodov, my sme to urobili. Okrem toho
sme zaviedli duálne odborné vzdelávanie, o ktorom sa tu dlho hovorilo,
prijali sme úplne nový zásadný zákon
o športe, zákon o odpadoch, mohol
by som pokračovať rekordným tempom výstavby diaľnic, zavedením
systémovej pomoci okresom s vysokou nezamestnanosťou. Ale takisto,
vládne balíčky pre ľudí majú okrem
pomoci ľuďom – a o čom inom má
byť vládna politika – aj podporný
efekt voči ekonomike.
Situácia sa pred voľbami vyvinula
tak, že volič si má akoby opäť vybrať medzi SMERom – SD, prípadne dvojkoalíciou a vládou širokej
zostavy pravicových strán.
Áno, iné možnosti vládnej zostavy
prakticky neexistujú. A nielen my
dnes hovoríme, že obdobie, ktoré
nás čaká, obrovská výzva migračnej
krízy, naše predsedníctvo EÚ a ďalšie, nie je vhodná doba na zopakovanie širokého zlepenca, ktorý sa už
raz rozpadol. Ja tu nie som na hodnotenie opozície, ale aj jej obhajcovia

priznávajú, že vzťahy v nej vylučujú
funkčné vládnutie. My ponúkame
stabilnú, funkčnú koalíciu, ktorá
svoju energiu bude venovať krajine,
jej ochrane a pokračovaniu v práci
pre ľudí. Slovensko už má skúsenosť
s vládou širokého zlepenca, ktorý
sa venoval najmä svojim vnútorným
sporom a napokon sa rozpadol. Nemyslím, že je vhodná doba na zopakovanie tejto skúsenosti. Ale rozhodnú, samozrejme, ľudia vo voľbách.
Ekonomické témy aj vládnej balíčky
však akoby v ostatných mesiacoch
a týždňoch zatienila migračná kríza.
Iste, a do úzadia sa dostala aj naša
ponuka ďalších 10 konkrétnych opatrení pre ľudí, ak získame dostatočnú podporu vo voľbách – napríklad
prísľub ďalších 100-tisíc pracovných
miest, nižšie odvody, zdvojnásobenie počtu nájomných bytov či zdvojnásobenie vianočných príspevkov
pre nízkopríjmových dôchodcov
a ďalšie. Ale je to prirodzené, pretože
bez zaistenia bezpečnosti v krajine
sa nedá hovoriť o žiadnom zvyšovaní životnej úrovne. Žiaľ, kým do EÚ
prúdia ďalšie tisícky migrantov, Únia
stále len hľadá riešenie. A bezpečnostné hrozby pretrvávajú, alebo sa
zväčšujú, krajiny zavádzajú kontroly
na hraniciach. My hovoríme to isté,
čo od začiatku, že prvoradou úlohou
je zastavenie nekontrolovateľného
prílevu migrantov, pretože inak Únia
nemá šancu túto krízu zvládnuť. Dnes
je zrejmé, že táto téma bude v Európe
dominovať počas celého nadchádzajúceho roka, a je dôležité, aby Slovensko na svojej jasnej pozícii zotrvalo.
Bezpečnosť musí byť aj pre nastávajúcu vládu prvoradou prioritou.

Nezamestnanosť
klesne pod 10 %
už tento rok

»» PRIPRAVENÉ SÚ INVESTÍCIE
V HODNOTE VIAC AKO
1 MLD. EUR
»» INVESTÍCIA JAGUAR
LAND ROVER VYTVORÍ
15-TISÍC PRACOVNÝCH MIEST

Ekonomika  rastie,
práce  bude  pribúdať
Slovenská ekonomika si aj v najbližších rokoch udrží silný rast, čo
predpovedajú všetky nezávislé
prognózy. Podľa bankových analytikov z Tatra banky a Slovenskej
sporiteľne to bude v tomto roku
dokonca až 3,5 % HDP, čím Slovensko zotrvá medzi najrýchlejšie rastúcimi krajinami eurozóny.
Už dnes je pritom rast ekonomiky našej krajiny trojnásobný

oproti rastu eurozóny ako celku.
Vzhľadom na prichádzajúce veľké investície a pokračovanie silného ekonomického rastu bude
podľa predpovedí pokračovať
aj pokles miery nezamestnanosti. Táto je dnes najnižšia
za šesť a pol roka a je reálne, že
pod úroveň 10 % sa dostane už
v priebehu tohto leta.

Nezamestnanosť počas vlády I. Radičovej a R. Fica
13,7 %
10,6 %
MAREC 2012

DECEMBER 2015

(mesačná miera evidovanej nezamestnanosti, ÚPSVaR)
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»» RAST EKONOMIKY SR
JE 3-NÁSOBNÝ OPROTI
EUROZÓNE A ZRÝCHĽUJE SA
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chránime Slovensko
Foto: Alessandro Di Meo/ANSA via AP Photo
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Západná Európa
sa zatvára pred
migrantmi
RAKÚSKO

-2017!

stanovilo hornú hranicu
pre počet utečencov, ktorých v nasledujúcich rokoch
prijme.

Prílev  migrantov  pokračuje
Európa  stále  hľadá  riešenie

DÁNSKO
prijalo zákon umožňujúci
odoberanie majetku žiadateľov o azyl a výrazne sprísnilo
proces udeľovania azylu.

SLOVENSKO ŽIADA URÝCHLIŤ VYTVORENIE POBREŽNEJ STRÁŽE EÚ
Najnovšie odhady potvrdzujú to,
na čo slovenská vláda upozorňuje dlhodobo – že s príchodom
nového roka sa prílev migrantov do Európy rozhodne nezastaví. Podľa Európskej komisie
sa do EÚ v rokoch 2015 – 2017
dostanú až 3 milióny migrantov a utečencov. Čoraz viac
európskych lídrov si preto uvedomuje, že je nevyhnutné, aby
EÚ dostala migračnú vlnu pod
kontrolu do niekoľkých týždňov,

predovšetkým prostredníctvom
zabezpečenia dôslednej ochrany schengenských hraníc. Skutočnosť, že sa tak dosiaľ nestalo, pokladá predseda vlády SR
Robert Fico za ťažko pochopiteľnú a znepokojivú: „Keďže
Európa nie je schopná zaistiť
svoje hranice pred príchodom
ďalších desaťtisícov migrantov,
dochádza vo viacerých krajinách EÚ k znovuobnoveniu
kontrol na hraniciach, a teda

R. Kaliňák:

ŠVÉDSKO
vyhostí 80-tisíc migrantov,
čo je polovica žiadateľov
o azyl v tejto krajine.

„NEPOTREBUJEME FIKTÍVNE
RIEŠENIA MIGRAČNEJ KRÍZY
V PODOBE KVÓT, ALE DÔKLADNÚ
OCHRANU VONKAJŠÍCH HRANÍC
EÚ A KONTROLU MIGRANTOV,
KTORÍ SEM PRICHÁDZAJÚ.“

Kriminalita  výrazne  klesla
Za touto pozitívnou štatistikou
stojí klesajúci počet trestných
činov (oproti roku 2014 o vyše
8-tis. menej) a zároveň ich vyššia objasnenosť políciou, ktorá
sa aktuálne blíži k takmer 60 percentám. Dobré správy sa potvrdzujú aj pri pohľade na jednotlivé
kategórie trestných činov – výrazne klesol počet vrážd, lúpeží
(oproti roku 2006 až o 67 %),
vlámaní i krádeží vrátane krádeží áut (oproti roku 2006 o vyše
63 %), ktorých je v súčasnosti

ústami svojho premiéra žiada zníženie počtu migrantov
v EÚ do 6 – 8 týždňov. „Aktuálne čísla nie sú udržateľné.
Dochádza nám čas,“ uviedol
premiér M. Rutte.

M. Lajčák:

„TÉMA TRVALÉHO
MECHANIZMU PREROZDELENIA
MIGRANTOV BUDE OPÄŤ
NA STOLE, ALE UŽ S NAMI
BUDE HRAŤ VIAC ŠTÁTOV,
LEBO UŽ SA MNOHÉ POUČILI.“

Štatistiky za uplynulý rok 2015 hovoria jasnou rečou – kriminalita
u nás naďalej klesá, v niektorých
oblastiach až na historicky najnižšie čísla. Ako na tlačovej konferencii
informoval minister vnútra Robert
Kaliňák, Slovensko sa v mnohých
ukazovateľoch úspešne zaradilo
do prvej desiatky najbezpečnejších
krajín Európy a zároveň do prvej
dvadsiatky najbezpečnejších krajín
sveta. Taktiež sme sa stali absolútnym lídrom v bezpečnosti spomedzi našich susedných krajín.

HOLANDSKO

k postupnému čiastočnému
zániku zóny voľného pohybu
Schengenu. Nanajvýš znepokojujúce je, že Grécko podľa
viacerých predstaviteľov EÚ
rezignovalo na ochranu svojej
južnej hranice, t. j. schengenskej hranice EÚ.“ V dôsledku
tejto situácie sú viaceré západné krajiny nútené prijímať tvrdé
obmedzenia voči migrantom,
aby zabránili ich nezvládnuteľnému prílevu na svoje územie.

Slovensko patrí medzi
najbezpečnejšie krajiny sveta!

historicky najmenej od zavedenia štatistiky a k pôvodnému
majiteľovi sa vráti už každé tretie
odcudzené auto. Pri tejto téme
zároveň treba spomenúť i výrazný pokles počtu dopravných nehôd, vrátane nehôd pod vplyvom
alkoholu.
Veľkým úspechom slovenskej
polície bolo v uplynulom roku aj
dolapenie viacerých dlhoročne
hľadaných páchateľov závažnej
trestnej činnosti, ktorí sa pred

spravodlivosťou ukrývali prevažne v zahraničí, ako napr. Igor
Žembery (21 rokov na úteku),
František Matík (11 rokov na úteku), Martin Bihári či Róbert Lališ.
Minister vnútra v tejto súvislosti členom Policajného zboru SR
poďakoval a zdôraznil nutnosť
pokračovať v trende zvyšovania
bezpečnosti našich občanov aj
v kontexte nových výziev, ktoré
z tohto hľadiska prináša aktuálna migračná kríza.
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PRIORITY  PROGRAMU  STRANY
SMER – SD  NA  ROKY  2016 – 2020
AK BUDE STRANA SMER – SOCIÁLNA DEMOKRACIA
SÚČASŤOU BUDÚCEJ VLÁDY, BUDE AKO PRIORITY
VLÁDNEHO PROGRAMU PRESADZOVAŤ:

-12 , 2 7 %
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Fakty o platoch
učiteľov

Ktorá  vláda
zvýšila  mzdy  učiteľov
a  zdravotných  sestier?

1. EKONOMIKU:

ktorá je vyvážená, podporujúca hospodársky
rast a zachovávajúca zdravé verejné financie,
ako aj férové a dôstojné podmienky zamestnancov v pracovných vzťahoch.

»»O 26 %

ZVÝŠILA PLATY
UČITEĽOV VLÁDA R. FICA
2006 – 2010

»»O 0 %

NAD RÁMEC ŠTANDARDNÉHO
VÝPOČTU (NE)ZVÝŠILA ICH
PLATY VLÁDA I. RADIČOVEJ
2010 – 2012

2. BEZPEČNOSŤ ŠTÁTU:

vnútornú aj vonkajšiu bezpečnosť Slovenska,
ako aj posilnenie energetickej bezpečnosti
a potravinovej sebestačnosti krajiny.

3. VEREJNÉ SLUŽBY – ZDRAVOTNÍCTVO,
ŠKOLSTVO A DOPRAVU:

pokračovaním v zvyšovaní platov zamestnancov v školstve a v zdravotníctve, modernizáciou týchto sektorov aj s využitím zdrojov EÚ,
ako aj ďalšou výstavbou infraštruktúry podporujúcou rozvoj regiónov.

4. ZVYŠOVANIE ŽIVOTNEJ ÚROVNE ĽUDÍ:

ďalším znižovaním miery nezamestnanosti,
zvyšovaním minimálnej mzdy a rastom príjmov ľudí s nižšími príjmami, ako aj dôchodcov
a mladých rodín.

5. POSILŇOVANIE PRÁVNEHO ŠTÁTU:

ďalším zvyšovaním vymožiteľnosti práva, zachovaním kontrolných funkcií voči exekutíve
a pokračovaním a rozvojom nástrojov vyššej
transparentnosti a efektívnosti verejnej správy.

P. Kažimír:

„VŠETKY AUTOMOBILKY, KTORÉ
NA SLOVENSKU PÔSOBIA, OZNÁMILI
MILIARDOVÉ INVESTÍCIE. V ROKU 2018
BY MAL RAST HDP DOSIAHNUŤ 4,1 %
A V ROKU 2019 4,6 % HDP.“

Výsledky vlád I. Radičovej a R. Fica
VLÁDA PRAVICE

VLÁDA SMERU – SD

NEZAMESTNANOSŤ

NEZAMESTNANOSŤ

MINIMÁLNA MZDA

MINIMÁLNA MZDA

REÁLNE MZDY

REÁLNE MZDY

DEFICIT

DEFICIT

2010 – 2012

13,7 % (03/2012)
327 € (2012)

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

2012 – 2016

10,63 % (12/2015)
405 € (2016)

+ 3,2 % (3. KV. 2015)
2,6 % (2. KV. 2015)

»»O 22 %

Peter Pellegrini:

Ceny  potravín  klesli

„SMER – SD, NA ROZDIEL OD PREDCHÁDZAJÚCEJ
VLÁDY PRAVICE, VÝRAZNE ZVÝŠIL PLATY
UČITEĽOV A SESTIER.“

ZÁKLADNÉ POTRAVINY IŠLI DOLE O 12,27 %!
Ceny piatich základných kategórií
potravín – maslo, mlieko, čerstvý
chlieb, bravčové a hydinové mäso
– sa medzi januárom 2016 a novembrom 2015 znížili o 12,27 %.
Uviedol to na tlačovej besede minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek pri
prezentácii výsledkov monitoringu
dodržiavania memoranda ohľadom zníženej DPH na potraviny.
Vybraným druhom potravín klesla DPH od 1. januára 2016 z 20 %
na 10 %. Sadzba dane sa znížila aj

na čerstvé a chladené mäso z domáceho hovädzieho dobytka, takisto na mäso z domácich svíň,
ako aj na čerstvé a chladené mäso
z oviec alebo kôz. Na zozname
s nižšou DPH je tiež čerstvé a chladené mäso a jedlé droby z domácej hydiny, ako aj mäso a jedlé droby z domácich králikov. DPH klesla
aj na sladkovodné ryby, rybie filé
a ostatné čerstvé alebo chladené
rybie mäso zo sladkovodných rýb.
S 10 % DPH sa od januára 2016
predáva aj mlieko, maslo a čerstvý
chlieb podľa osobitného predpisu.

Predvolebné Slovensko poznačil
aj štrajk malej časti učiteľov a výpovede časti zdravotných sestier.
Napriek tomu, že do štrajku učiteľov sa zapojilo len okolo 2 % škôl
a priamo ho nepodporila žiadna
stavovská učiteľská organizácia,
minister školstva so zástupcami
štrajkujúcich učiteľov rokoval. Rovnako sa SMER – SD verejne zaviazal, že v prípade účasti v budúcej
vláde bude pokračovať vo zvyšovaní platov učiteľov a k programu
budúcej vlády pre oblasť školstva
prizve aj zástupcov učiteľov.

Pribudne 1 500 nájomných bytov
Asi 1 500 štartovacích nájomných bytov pre mladých ľudí plánuje postaviť
vláda v prvej fáze opatrenia z 3. balíčka
pre ľudí. Kabinet Roberta Fica už teraz
na tento účel vyčlenil 30 miliónov eur.

„Predovšetkým sa chceme sústrediť
na lokality Slovenska, kde je pravdepodobné, že tam ľudia nájdu prácu,“ uviedol Robert Fico. Ako pripomenul, vláda už
niekoľko rokov podporuje výstavbu nájomných bytov v mestách a obciach kombináciou dotácie z ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja a výhodného úveru. Tentoraz chce program
orientovať na mladé rodiny a jednotlivcov
do 35 rokov. Pôjde o maximálne dvojizbové byty s podlahovou plochou do 60 m2.
Mestá a obce, ktoré sa rozhodnú nájomné

ZVÝŠILA PLATY UČITEĽOV
VLÁDA R. FICA 2012 – 2016
bolo to najvyššie zvýšenie
platov zamestnancov
vo verejnej správe

byty pre mladých so súhlasom štátu postaviť, dostanú na polovicu
nákladov nenávratný príspevok
a na druhú polovicu si výhodne požičajú. „Očakávame, že z prvých
vyčlenených 30 mil. eur vieme
financovať 1 500 nájomných štartovacích bytov pre mladé rodiny.
V nasledujúcich rokoch chceme
vyčleniť až 90 miliónov eur, teda
môžeme hovoriť o 4 500 až 5 000
štartovacích nájomných bytoch
pre mladých ľudí,“ vyčíslil premiér.
„Mladí ľudia, ktorí sa rozbiehajú,
nemajú na to, aby si kúpili vlastný
byt. A štát je tu na to, aby podporil
práve mladých ľudí, ktorí sa potrebujú ekonomicky rozvíjať a osamostatniť od rodičov,“ zdôraznil.

Na zvýšenie platov učiteľov o 22 %
išlo v rokoch 2012 – 2016 480 mil.
eur. Legitímnou otázkou preto
ostáva, prečo učitelia štrajkujú počas vlády, ktorá zvýšila ich platy
najviac zo všetkých zamestnancov
verejnej správy, súhrnne o 22 %
(pričom aj prvá vláda R. Fica zvýšila ich platy o 26 %), avšak neštrajkovali pri vláde I. Radičovej, ktorá
im platy zvýšila o nula percent.
A rovnaká situácia sa ukázala aj
pri výpovediach časti zdravotných
sestier. Takisto pri nich ako pri učiteľoch vláda ani SMER – SD netvrdia,
že pracujú za vysoké mzdy. Súčasná

vláda preto vyčlenila na zvýšenie ich
miezd sumu 55 mil. eur. Rovnako ministerstvo zdravotníctva vypracovalo
právny výklad, podľa ktorého sankcia 3 300 eur v prípade odstúpenia
zdravotnej sestry od podania výpovede nie je vymáhateľná, a ponúklo
sestrám v takýchto prípadoch právne
zastupovanie. Strana SMER – SD sa
však opäť právom pýtal, prečo sestry
štrajkujú za vlády, ktorá im zvýšila
platy o 190 eur a tento rok zvyšuje
o ďalších 16 %, a neštrajkovali pri vláde, ktorá im platy zvýšila len o 5 eur.
Na základe týchto faktov SMER – SD
poukázal na politický motív, ktorý tiež
stojí za týmito iniciatívami.

UROBILI  SME

POČAS VLÁDY STRANY SMER – SD
V ROKOCH 2012 – 2016:

Fakty o platoch
zdravotných
sestier
»»O 190 EUR ZVÝŠILA
PLATY SESTIER VLÁDA
R. FICA V ROKOCH
2012 – 2015

»»O ĎALŠÍCH 16 %

SA ZVYŠUJÚ PLATY OD
ROKU 2016, NA ČO BOLO
VYČLENENÝCH 55 MIL. EUR

»»O 5 EUR ZVÝŠILA

PLATY SESTIER VLÁDA
I. RADIČOVEJ V ROKOCH
2010 – 2012

UROBÍME
AK BUDE SMER – SD SÚČASŤOU
BUDÚCEJ VLÁDY, GARANTUJEME:

zníženie nezamestnanosti – pribudlo
130-tisíc pracovných miest

vznik 100-tisíc nových pracovných
miest

zníženie odvodov – vyšší príjem
627-tisíc ľudí

ďalšie zníženie odvodov – zvýšenie
príjmu nízkopríjmových zamestnancov

dvojciferné zníženie ceny plynu
pre 1,4 milióna domácností

zdvojnásobenie vianočných príspevkov
pre nízkopríjmových dôchodcov

nižšia DPH na vybrané
základné potraviny

zdvojnásobenie počtu nájomných
bytov

rozbehnutá výstavba vyše 100 km
diaľnic a rýchlostných ciest

obnovu 1 000 km regionálnych ciest

Foto: TASR – Svätopluk Písecký

Reálna pomoc
ľuďom
v číslach

ilustračné foto

»» 1,4 mil. domácností
získava späť 6 % svojich
ročných nákladov na plyn
»» viac ako 1 mil. dôchodcov
a detí boli znížené
doplatky za lieky
»» 627-tisíc ľuďom s nižšími
príjmami zvyšuje príjem
zníženie zdravotných
odvodov
»» viac ako 850-tisíc
dôchodcov a študentov
jazdí vlakmi zadarmo
»» 113-tisíc zamestnancom
s minimálnou mzdou sa
zvýšil príjem vďaka jej
zvýšeniu z 380 na 405 eur
»» v škôlkach pribudne 5 200
miest pre deti a takmer 500
pracovných miest pre učiteľky
»» 160-tisíc žiakov
a študentov využije tento
rok štátny príspevok
na lyžiarske kurzy a školy
v prírode
»» viac ako 24-tisíc matiek
má od tohto roku zvýšenú
materskú dávku

Podpora  ekonomicky  slabších
regiónov  ide  do  praxe
VLÁDA SCHVÁLILA AKČNÝ PLÁN ROZVOJA OKRESU KEŽMAROK
Systém pomoci okresom s najvyššou nezamestnanosťou, ktorý bol
súčasťou 2. vládneho balíčka opatrení pre ľudí, vstupuje do praxe.
Na výjazdovom zasadaní 10. februára v Kežmarku vláda schválila
prvý päťročný Akčný plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu
Kežmarok. Akčný plán vznikol
za účasti sociálno-ekonomických
partnerov a predstaviteľov daného
okresu a jeho základným cieľom
je zvýšenie zamestnanosti v okrese podporou regionálnej a lokálnej ekonomiky využitím lokálnych
zdrojov, rozvojom ľudského kapitálu, jeho zladením s regionálnym

Veľké
zlacnenie  plynu!
Za roky 2015 a 2016 zaplatíme o 14,5 % menej za plyn
POUKAZY NA VRATKY V HODNOTE 6 % ROČNÝCH
NÁKLADOV MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR
UŽ ZAČALO ROZPOSIELAŤ DO DOMÁCNOSTÍ.
Domácnosti,
ktoré
majú
k 1. novembru 2015 platnú
zmluvu o dodávke plynu, dostali v závere januára poukaz
Ministerstva hospodárstva SR,
na základe ktorého si na pošte budú môcť vybrať vratku
za účty za plyn v hodnote
od 10 do 165 eur. Cena plynu
pre domácnosti tak spolu so

znížením cien plynu za rok
2015 a spolu s vratkou v roku
2016 klesne o 14,5 % a to
pre približne 1,4 milióna domácností. Vyplatenie vratiek
umožnila nielen dobrá kondícia slovenskej ekonomiky, ale
aj dobré hospodárenie SPP,
ktorý štát prevzal pod svoju
kontrolu.

trhom práce a podporou kvalifikácie mladých ľudí a zvýšením
atraktivity územia pre podnikanie,
cestovný ruch, zlepšením kvality
a dostupnosti služieb.
Vláda na tieto účely schválila konkrétne projekty výstavby dopravnej
infraštruktúry v okrese, podpory
výstavby nájomných bytov a poskytovania zvýhodnených úverov pre
výstavbu rodinných domov mladými rodinami, zvýhodnenie mladých
poľnohospodárov pri žiadostiach
o prenájom pozemkov od Štátneho pozemkového fondu, zvýšenie
a zlepšenie kapacít predškolských

a školských zariadení v okrese, dobudovanie infraštruktúry priemyselného parku v Kežmarku a ďalšie
opatrenia.
Tento plán predpokladá zníženie
miery nezamestnanosti v okrese vytvorením 2 000 pracovných miest
do roku 2020. Podľa vzoru schváleného akčného plánu pre okres Kežmarok budú v najbližšom období
vypracované samostatné akčné
plány pre ďalšie okresy s najvyššou
mierou nezamestnanosti, aby Slovensko napredovalo v dlhodobom
cieli znižovania sociálno-ekonomických rozdielov medzi regiónmi.

R. Fico: Na škôlky pôjde

79 miliónov eur

Ministerstvo pôdohospodárstva SR už vyhlásilo novú výzvu pre mestá a obce, v rámci ktorej sa
môžu uchádzať o dotácie na rozširovanie kapacít
materských škôl. „Som veľmi rád, že vyčleňujeme
enormnú sumu na rekonštrukciu škôlok. 79 miliónov eur bude určených pre celé Slovensko. Opäť
sa budú môcť prihlásiť mestá aj obce, pričom podmienka je, že musia rozšíriť materskú školu minimálne o desať miest pre deti,“ informoval premiér
SR Robert Fico. V rámci prvých dvoch výziev prišlo
693 žiadostí zo všetkých regiónov Slovenska. Dotáciu získalo 191 žiadateľov. „Naším cieľom je, aby bolo
vytvorených 5 200 voľných miest pre deti, a postupne sa to deje. Blížime sa tak k strategickému cieľu,
aby sme do roku 2020 vytvorili miesto pre každé
dieťa, ktorého rodič má o umiestnenie v škôlke záujem,“ skonštatoval Robert Fico.
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Dvojkoalícia  so  SMERom – SD
alebo  opäť  pravicový  zlepenec?
ŠIROKÁ PRAVICOVÁ KOALÍCIA BY OSLABILA SLOVENSKO ZVONKA
AJ ZVNÚTRA A ZRUŠILA OPATRENIA VLÁDNYCH BALÍKOV
Ako naznačujú všetky relevantné prieskumy straníckych preferencií, Slovensko má po voľbách
prakticky len dve možnosti.
Alebo vo voľbách získa dostatočnú podporu a vytvorí vládu
SMER – SD s jednou z opozičných
alebo mimoparlamentných strán
a takáto

SDKÚ – DS
SaS

MOST – HÍD
KDH

dvojkoalícia zabezpečí kontinuitu aj stabilitu, ktorú pri dnešných
hrozbách a výzvach Slovensko
potrebuje. Alebo zostaví vládu
päť či šesť pravicových strán,
čo bude ešte širšia koalícia ako
tá z rokov 2010 – 2012, ktorá sa
neustále hádala a nakoniec sa
rozpadla.

HÁDALA SA
vydieranie, obvinenia z bezcharakternosti a napokon rozpad a predčasné voľby. Slovensko teda už
má reálnu skúsenosť so širokou
pravicovou koalíciou, ktorá sa má
podľa súčasných opozičných strán
zopakovať, avšak v ešte širšom
zložení.

Čo  rozhodne  voľby?
Preferencie politických strán
dnes síce hovoria, že víťazom
volieb sa stane SMER – SD, vôbec to však neznamená, že
SMER – SD bude aj vládnuť. Pomer síl je tesný, a ak priaznivci
SMERu – SD ostanú doma s tým,

Ako sa vyjadril predseda
SMERu – SD a premiér R. Fico,
SMER uprednostňuje vytvorenie
stabilnej dvojkoalície, ktorá je pre
Slovensko v dnešnej dobe jednoznačne lepší variant ako široká
pravicová koalícia, ktorá bude zamestnaná najmä svojimi vnútornými spormi.

AKO VLÁDLA
PRAVICA?

PRAVICOVÉ STRANY DNES PONÚKAJÚ EŠTE ŠIRŠIU
VLÁDNU KOALÍCIU, AKO BOLA TÁ Z ROKOV 2010 – 2012.
Na konci vládnutia boli vzťahy
v koalícii katastrofálne, napísal
o širokej pravicovej vládnej koalícii z rokov 2010 – 2012 jeden
týždenník. Vláda I. Radičovej síce
sľubovala zodpovedne spravovať
Slovensko, realitou však boli najmä
sústavné hádky, spory, vzájomné

Na rozdelení podpory politických strán vo verejnosti sa
už dlhšie nič zásadné nemení. Podpora 
SMERu – SD je
stabilne najsilnejšia, menia sa
len pozície pravicových strán,
z ktorých viaceré bojujú o parlamentné prežitie, a pozície
mimoparlamentných strán.

že voľby aj tak vyhrá SMER, získa silnejší výsledok pravica a tá
zloží vládu. Takáto široká pravicová koalícia sa potom bude
nielen hádať a nebude mať zďaleka takú jednoznačnú pozíciu
na riešenie migračnej krízy ako

CA
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VOĽBY  ROZHODNE  TO,
ČÍ  PRIAZNIVCI  PRÍDU  VOLIŤ
SMER – SD, ale takisto zruší dôležité opatrenia balíkov pre ľudí,
ktoré prijala vláda súčasná. Aby
na Slovensku pokračovala vláda,
ktorá bude dôsledne chrániť Slovensko v kontexte migračnej krízy a ktorá sa nebude hádať, ale

ďalej prijímať opatrenia pre ľudí,
je nevyhnutné, aby prišlo voliť čo
najviac priaznivcov SMERu – SD.
Pretože voľby nerozhodujú
prieskumy, ale len ľudia svojou
účasťou vo voľbách.

8 Robíme pre ľudí

prečo voliť SMER – SD
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CHRÁNIME SLOVENSKO

Veríme, že štát sa má podeliť o dobré výsledky s ľuďmi
– úspešne sme zrealizovali 30 opatrení na zlepšenie
životnej úrovne najmä tých, čo to najviac potrebujú.

Vždy sme obhajovali záujmy Slovenska a jeho ľudí
– počas aktuálnej migračnej krízy pre nás je a bude
bezpečnosť našich občanov na prvom mieste.

ZNIŽUJEME NEZAMESTNANOSŤ

GARANTUJEME STABILITU

Po 4 rokoch vládnutia odovzdávame krajinu
v lepšej ekonomickej kondícii, než sme ju
v roku 2012 prebrali, a s dobrou perspektívou.

Foto: TASR – Martin Baumann

Slovensko potrebuje v neľahkých časoch
stabilnú vládu. Ako jediní ju garantujeme.

PLNÍME SĽUBY
Zrealizovali sme všetky sľúbené
opatrenia z oboch balíčkov pre ľudí
a splníme aj opatrenia 3. balíčka,
ak budeme súčasťou novej vlády.

POMÁHAME REGIÓNOM
Diaľnice dnes pribúdajú rekordným tempom, spustili sme
pomoc ekonomicky slabým regiónom a nezamestnanosť
klesá výrazne aj tam, kde je práce dlhodobo najmenej.

CHRÁNIME SLOVENSKO
SMER – SD PONÚKA ALTERNATÍVU BEZPEČNÉHO A STABILNÉHO SLOVENSKA,
KTORÉHO VLÁDA SA NEHÁDA, ALE ROBÍ PRE ĽUDÍ A CHRÁNI SLOVENSKO.
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