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„SMER – SD BUDE VŽDY
ROBIŤ POLITIKU TAK,
ABY DOBRÉ VÝSLEDKY
KRAJINY NEOSTALI
LEN ŠTATISTICKÝMI
ČÍSLAMI, ALE ABY SA
VĎAKA NIM ĽUĎOM
ŽILO ĽAHŠIE.“

Držíme

» SMER – SD prijal v minulom voleb
nom období vládne balíčky pre ľudí
a najnovšie ste ohlásili ďalšie sociálne
opatrenia pre ľudí. Prvá otázka je pre
čo a druhá, kde na to vziať?
Odpoveď na otázku prečo je veľmi jednoduchá: pretože opatrenia, ktoré sme
prijali, či už to bola znížená DPH na zá

slovo

kladné potraviny, vyššia materská,
nižšie zdravotné odvody alebo mnohé
ďalšie, dnes reálne pomáhajú státisí
com ľudí v tom, aby sa im žilo ľahšie.
A Slovensko dnes má na to, aby dobré
výsledky štátu pocítil aj bežný človek.
Ekonomike sa darí, nezamestnanosť sa
blíži k 9 %, prichádzajú zahraničné investície. V strane SMER – SD nám vždy
záležalo na tom, aby sme politiku nerobili pre štatistiky, ale aby sme prijímali
rozhodnutia, ktoré ľudia reálne pocítia
a ktoré im pomôžu. Ľudia s nami majú
skúsenosť v tom, že čo sme sľúbili, to
sme aj zaviedli. A dnes tvrdíme, že chceme priniesť ďalšie programy v sociálnej
oblasti, ako napríklad nájomné bývanie

str.

str.

Ktoré regióny získali
pomoc štátu?

Živnostníci
si výrazne polepšia
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či právo na miesto v škôlke, pretože toto
je úloha sociálnej demokracie.
viac na str. 2
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Jednoducho povedané chceme
silný a sociálne spravodlivý štát.

» Kto všetko pocíti opatrenia,
ktoré ste prijali v minulosti a plá
nujete do budúcnosti?
Úlohou sociálnej demokracie
je pomáhať najmä tým ľuďom,
ktorí normálne pracujú, ktorí si nemôžu dovoliť súkromnú
škôlku či školu, ktorí potrebujú
sociálne služby štátu, dôchodcom, na ktorých musíme myslieť.
Ale týka sa to aj živnostníkov, ktorým sme od januára 2017 výrazne
zlepšili podmienky. Naša vláda
tlačí aj na to, aby sa zvyšovali
mzdy, keď to ekonomika dovo
ľuje. Rozvojovými programami
pomáhame ekonomicky slabším
regiónom. Pomáhame mladým ro
dinám zvýšením materskej dávky.
Máme moderný Zákonník práce, ktorý chráni zamestnanca.
Pripravujeme systémovú zmenu
výpočtu dôchodkov, ktorá bude
pre
dôchodcov
výhodnejšia.

» SMER – SD je dlhodobo pod
tvrdou kritikou opozície, vyčítajú
vám kauzy a korupciu. Akú máte
na to odpoveď?
Opozícia si sama zvolila formu
boja, ktorou je hádzanie špiny bez
akýchkoľvek dôkazov. Nemá iný
program, má pochybných lídrov
a nedokáže sa na ničom dohodnúť. Pokiaľ ide o kauzy, podstatné
je, či sa vyvodzuje zodpovednosť.
V prvej mojej vláde som vyvodil politickú zodpovednosť voči
11 ministrom, v tej druhej tiež odstúpili niektorí ministri, ba dokonca predseda parlamentu. Chcem
pripomenúť že sú to bývalé vlády
strany SMER – SD vrátane súčas
nej koalície, ktoré prijali najviac
opatrení proti korupcii. Zrušili
sme hotovostné platby nad istú
hranicu, zriadili sme elektronické
trhovisko, zaviedli sme ochranu
oznamovateľa korupcie, úspešný

P.  Pellegrini:
„Nielen my z Banskobystrického kraja vieme, že ak
by do našich južných okresov, ale takisto do okresov
na východe Slovenska neprišiel štát so špeciálnou
pomocou, ak by nepodal
pomocnú ruku domácim,
ak by oni neprišli s vlastnými rozvojovými plánmi,
teda ak by sme nespojili
sily, ekonomicky by tieto okresy napredovali len
ťažko. Preto vkladáme
do tohto projektu veľké
nádeje, že týmto okresom
naozaj pomôže posunúť sa
v rozvoji ekonomiky a v životnej úrovni ľudí o kus
dopredu.“
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je boj proti daňovým únikom, kde
máme výsledky v stámiliónoch eur.
Nedávno sme prijali unikátny zá
kon proti schránkovým firmám,
aký nemajú nikde v Európe. Sme
prví, ktorí také niečo urobili. Zatiaľ
čo opozícia kauzy iba zneužíva, my
sa snažíme prijať systémové opatrenia proti korupcii. A budeme
v nich pokračovať.
» Vždy zdôrazňujete, že vám zá
leží na stabilite. Je politická situá
cia na Slovensku stabilná?
Základom našej stability je koaličná vláda zložená z troch partnerov,
ktorá plní svoj program a nemá
alternatívu v opozícii. Prirodzene,
vízia silného Slovenska, rešpek
tovaného v zahraničí a schopné
ho zvyšovať kvalitu života ľudí,
sa nezaobíde bez stabilnej vlády.
Na rozdiel od pravice sa mi nerozpadla ani jedna koalícia. Na začiatku každého volebného obdobia
dávam svoje slovo a to aj vždy
dodržím.

„Ľudia s nami majú
skúsenosť v tom, že
čo sme sľúbili, to sme
aj zaviedli. A dnes
tvrdíme, že chceme
priniesť ďalšie
programy v sociálnej
oblasti, pretože to
je úloha sociálnej
demokracie.“

Podpora štátu pre ekonomicky
menej rozvinuté okresy nespočíva len v získaní finančnej pomoci
štátu a zdrojov z fondov EÚ v objeme desiatok miliónov eur. Podstata a prínos projektu je v tom,
že konkrétna podoba akčných
plánov rozvoja ekonomiky jednotlivých okresov vzniká takpovediac „zdola“ – je tvorená v spolupráci samospráv miest a obcí,
ako aj kraja, podnikateľov, neziskového sektora. Najdôležitejším
cieľom akčných plánov je pod
pora lokálnej ekonomiky, podni
kateľských kapacít z priemysel
nej výroby, poľnohospodárstva,

OKRESOM
S NAJVYŠŠOU
NEZAMESTNANOSŤOU
POMÔŽU AKČNÉ
PLÁNY, TVORENÉ
ODBORNÍKMI
Z DANÉHO REGIÓNU
zo spracovania dreva, z agro
turistiky alebo z iných odvetví,
teda zo zdrojov ekonomického
rozvoja daného regiónu s cieľom
tvorby nových pracovných miest.
Dôležitou súčasťou finančnej pomoci štátu sú zároveň projekty
výstavby či rekonštrukcií cestnej
a inej dopravnej infra
štruktúry,
keďže táto je prirodzene kľúčovým predpokladom ekonomického rozvoja daných regiónov.

Opatrenia,
ktoré sme
prijali:
»» zníženie DPH na vybrané
základné potraviny
o polovicu
»» dvojciferné zníženie ceny
plynu

R. Fico:

Do  regiónov  smeruje
miliónová  pomoc  štátu
12 okresov Slovenska s naj
vyššou mierou nezamestna
nosti (Rimavská Sobota, Revúca, Kežmarok, Rožňava, Poltár,
Lučenec, Veľký Krtíš, Sabinov,
Svidník, Vranov nad Topľou,
Sobrance, Trebišov) má podľa
zákona schváleného druhou
vládou Roberta Fica v roku
2015 nárok na špeciálnu sys
témovú podporu štátu. S týmto cieľom absolvovala vláda
v závere augusta a v prvej
polovici septembra výjazdové
rokovania v okresoch Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja.
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Ekonomika  rastie,  opatrenia
pre  ľudí  budú  pokračovať
50-tisíc nových
pracovných miest
v tomto roku

188 % nárast
zahraničných
investícií v prvom
polroku 2016

Obdobie prosperity, ktoré Slovensko zažíva, bude pokračovať. Rast ekonomiky sa udrží
vysoko nad 3 %, v prvom pol
roku 2016 sme zaznamenali
rekordný nárast zahraničných
investícií o 188 %, čo zna
mená ďalší rast ekonomiky
a prírastok pracovných miest,
ktorých tento rok pribud
ne viac ako 50-tisíc. Rásť
budú ďalej aj mzdy. Zo štatistík sa však ľudia nenajedia

– to uznáva aj predseda vlády
R. Fico. „Dobré ekonomické
výsledky v žiadnom prípade
neznamenajú, že všetkým sa
na Slovensku žije ľahko. Naopak, pre najsilnejšiu vládnu
stranu SMER – SD to znamená, že treba urobiť maximum,
aby z rastu ekonomiky profitovalo čo najviac ľudí,“ hovorí
premiér. „Dodržali sme slovo,
keď sme sľúbili, že vláda bude
pomáhať ľudom. Minimálnu

HDP + 3,6 %
– najvyšší rast
ekonomiky
v eurozóne
mzdu pravidelne zvyšujeme,
držíme stabilné ceny energií,
nezamestnanosť klesá a prichádzajú aj veľké zahraničné
investície,“ dodáva. Vláda rozhodla o výraznom daňovom
odľahčení živnostníkov, porastie materská dávka, schválila model výraznejšieho zvyšovania dôchodkov a pripravuje
ďalšie sociálne opatrenia, ako
napríklad výraznejšiu podporu
nájomného bývania.

Tvrdý  zákon  proti  schránkovým
firmám  prijatý!
KONEČNE UVIDÍME, S KÝM ŠTÁT OBCHODUJE.
Na pôde NR SR bol 25. októbra
2016 schválený zákon, aký nemajú nikde v Európe. „Naša krajina
je prvá, ktorá sa na niečo také odhodlala. Vláda týmto významným
protikorupčným opatrením zavádza systém, keď so štátom môžu
obchodovať iba tie firmy, u ktorých
je transparentné, kto ich vlastní,“
hovorí predseda vlády R. Fico.

Schránkovým firmám teda odzvonilo. Tento zákon je dôležitým
opatrením proti korupcii a nadväzuje tak na kroky z minulých rokov, ktoré významne zúžili priestor
na korupciu. Po obmedzení výšky
platieb v hotovosti, ochrane oznamovateľov korupcie, nakupovaní
cez elektronické trhovisko, ktoré už
ušetrilo 179 mil. eur, po dôslednom

boji proti daňovými únikom, ktorý
priniesol viac ako 2 mld. eur, pribudol ďalší protikorupčný nástroj.
Slovensko si v ostatných rokoch
významne zlepšilo svoje postavenie v rebríčku Transparency International a zároveň sa umiestnilo
v prvej desiatke krajín sveta v oblasti otvorenosti vládnych dát, teda
v transparentnosti vládnutia.

»» zníženie odvodov
a zvýšenie príjmov ľudí
s nižšími mzdami
»» vlaky zadarmo pre
dôchodcov a pre študentov
»» zvýšenie materskej dávky
»» zníženie doplatkov za lieky
pre dôchodcov
»» zvýšenie počtu miest
v škôlkach

SMER – SD plánuje:
»» výraznejšie podporiť
nájomné bývanie
»» zvýšiť materskú dávku
»» výraznejšie podporiť
lokálnu ekonomiku
v regiónoch aj družstevné
podnikanie

Proti korupcii
sme prijali:
»» obmedzenie platieb
v hotovosti
»» štátne elektronické
trhovisko
»» ochranu oznamovateľov
korupcie
»» desiatky opatrení proti
daňovým únikom
»» najtvrdší protischránkový
zákon v Európe
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NAJVYŠŠÍ RAST HDP V EUROZÓNE
POKLES NEZAMESTNANOSTI NA 9,42 %

Živnostníci  si
výrazne  polepšia

FOTO: Európska únia

50-TISÍC NOVÝCH PRACOVNÝCH
MIEST ZA ROK

Bratislavský  samit  posilnil
pozíciu  Slovenska  v  EÚ

REKORDNÝ RAST INVESTÍCIÍ
SKOKAN ROKA
V KONKURENCIESCHOPNOSTI

P.  Kažimír:
„VEĽMI DOBRÉ EKONOMICKÉ
POČASIE, KTORÉ DNES
NA SLOVENSKU MÁME, NÁM
DOVOĽUJE ÍSŤ S DAŇAMI, NAJMÄ
PRE ŽIVNOSTNÍKOV, DOLE.“

„SLOVENSKO PODALO ORGANIZÁCIOU NEFORMÁLNEHO SAMITU, ALE AJ POLROČNÝM
PREDSEDNÍCTVOM RADY EÚ PROFESIONÁLNY VÝKON,“ HOVORÍ PREDSEDA VLÁDY R. FICO.

Vyvrcholením slovenského pred
sedníctva Rady EÚ bol neformál
ny samit EÚ v Bratislave v polo
vici septembra. Už skutočnosť,
že sa stretnutie lídrov štátov EÚ
konalo mimo Bruselu, bola vý
nimočná. Neformálne stretnutie

v Bratislave inicioval predseda
vlády SR R. Fico ako potrebnú
odpoveď na britské referendum
a na rast protieurópskych nálad
v krajinách Únie. „Situácia, v ktorej sa nachádza Európa, a výsledok referenda vo Veľkej Británii
boli dostatočným dôvodom na to,
aby sme sa v EÚ zamysleli. Samit
mal byť prvou odpoveďou a myslím, že bol odpoveďou správnou.
Lídri mali úprimnú diskusiu o stave, v ktorom sa nachádza EÚ,“
uviedol po samite premiér.
Výsledkom rokovaní na Bratislavskom
hrade,
ako
aj

neformálneho obeda lídrov počas plavby po Dunaji bolo prijatie dokumentu Bratislavská de
klarácia a bratislavská cestovná
mapa EÚ na najbližšie mesiace,
kde si lídri stanovili priority,
ktorým sa bude Únia venovať.
Kľúčovými témami boli migrá
cia, kde lídri potvrdili absolútnu p
rioritu ochrany vonkajších
hraníc a nemožnosť opakovania
nekontrolovanej migračnej vlny
z roku 2015, ale aj otázka podpo
ry ekonomiky a zamestnanosti.
Lídri EÚ podporili zdvojnásobenie objemu investičného plánu
predsedu Európskej komisie

J. C. Junckera, z ktorého sa budú
financovať veľké infraštruktúrne
a iné projekty generujúce nové
pracovné miesta a ekonomický
rast.
Úspešný priebeh samitu, ako
aj
samotného
polročného
predsedníctva Rady EÚ, počas
ktorého sa podarilo napríklad
schváliť postoj EÚ k parížskej
dohode o klimatických zmenách,
rozpočet EÚ či posunúť riešenie
migračnej krízy, pomohol Slo
vensku ešte viac posilniť jeho
pozíciu v EÚ, čo je pre budúcnosť
našej krajiny kľúčové.

Povinné kvóty sú mŕtve, Slovensko
predloží vlastné riešenie migračnej krízy
DLHODOBÉ DIPLOMATICKÉ ÚSILIE SLOVENSKA, NAJMÄ SPOLU S KRAJINAMI V4, PRINIESLO VÝSLEDOK
Pôvodný návrh Európskej komisie na povinné rozdelenie
migrantov, ako aj sankcie za ich
neprijatie, stráca podporu viacerých krajín Únie, čo s veľkou
pravdepodobnosťou
znamená, že napokon návrh nebude
prijatý. „Dnes konštatujeme, že

povinné kvóty ako také sú mŕtve,“ uviedol na pôde NR SR premiér R. Fico, pričom zopakoval,
že Slovensko povinné kvóty
od začiatku odmietalo.
Ako
predsednícka
krajina
EÚ chce však Slovensko byť

konštruktívnym
partnerom,
preto plánuje na decembrovom
samite EÚ predložiť vlastný plán
riešenia migračnej krízy. „Na čo
sa najviac sústreďujeme v tomto
okamihu, je decembrový samit,
kde chceme ponúknuť alternatívu, pokiaľ ide o to, ako naložiť

s migrantmi, ktorí sa nachádzajú
na území EÚ,“ uviedol R. Fico.
Dôležitou súčasťou tohto plánu
bude už prezentovaný koncept
„flexibilnej solidarity“, v rámci
ktorého si krajina zvolí spôsob,
ako je najlepšie schopná prispieť k riešeniu migračnej krízy.

Minimálna mzda
pôjde k 500 eurám
J.  Richter:
„AK NÁM DLHODOBO RASTIE
PRODUKTIVITA PRÁCE AJ
EKONOMIKA AKO TAKÁ,
JE PRIESTOR NA ĎALŠÍ RAST
MIEZD.“
Vláda od januára 2017 zvýši
la minimálnu mzdu, ktorá je
po Poľsku už druhá najvyššia
v krajinách V4, na 435 eur.
Premiér vyjadril želanie, aby
na konci volebného obdobia
začínala minimálna mzda číslom 5. „SMER – SD vždy považoval inštitút minimálnej

mzdy za nedotknuteľný. Pokiaľ
budeme súčasťou akejkoľvek
vládnej koalície, budeme trvať
na tom, aby bol inštitút minimálnej mzdy zachovaný, ale
aj na tom, aby bol nastavený
mechanizmus jej pravidelného
zvyšovania,“ povedal predseda
vlády.

Nezamestnanosť klesá
13,69 %
MAREC 2012

9,42 %
SEPTEMBER 2016

(mesačná miera evidovanej
nezamestnanosti, ÚPSVaR)

Polročné predsedníctvo Rady
Európskej únie prebralo Slo
vensko v zlomovom období
pre EÚ, bezprostredne po rozhodnutí obyvateľov V. Británie
o odchode z Únie. Zvládnutie
predsedníctva teda vyžadovalo
od Slovenska maximálne profesionálny výkon.

Výrazné zlepšenie čaká živnostníkov od januára 2017. Zostane im
viac peňazí vďaka výraznému zvýšeniu limitov na paušálne výdav
ky. Zvýšia sa zo 40 na 60 percent príjmov a ich maximálny strop
sa zvýši z 5 040 eur na 20-tisíc eur. V súčte pôjde podľa odhadov
o sumu 59 mil. eur, ktoré ostanú najbližšie tri roky u živnostníkov.
V roku 2017 si daňovo polepšia
aj firmy. Od 1. januára budúceho
roku sa zníži sadzba dane z príjmu právnických osôb z 22 na 21 %,
čím ostane v budúcom roku vo firmách podľa odhadov o 141 mil. eur
viac. Ešte výraznejšie zlepšenie
však čaká živnostníkov. Im totiž zníži dane výrazné zvýšenie
limitov na paušálne výdavky.
Zvýšia sa zo 40 na 60 percent
príjmov a ich maxi
málny strop
sa zvýši zo súčasných 5 040 eur
na 20-tisíc eur. V súčte pôjde podľa odhadov o sumu 59 mil. eur
za roky 2017 – 2019, ktoré ostanú
u živnostníkov.

Výpadok v príjmoch štátu z týchto opatrení chce vláda zmierniť
dočasným zvýšením osobitného
odvodu pre veľké firmy, ktoré pôsobia v regulovaných odvetviach.

141 MIL. EUR

ostane firmám vďaka zníženiu
dane z príjmu právnických
osôb v budúcom roku

59 MIL. EUR

ostane živnostníkom vďaka
zvýšeniu limitu paušálnych
výdavkov v rokoch 2017 – 2019

Štát ušetrí vďaka
kontrole výdavkov
Vláda spustila prvú fázu hĺbkovej
kontroly svojich výdavkov, vďaka
ktorej má usporiť v nasledujú
cich troch rokoch 400 mil. eur.
Výdavky štátu na zdravotníctvo,
dopravu a informatizáciu, ktoré
spolu tvoria bezmála 40 % výdavkov štátu na verejné služby, prejdú hĺbkovou kontrolou

vďaka projektu „Hodnota za
peniaze“. Ako uviedol minister
financií, cieľom projektu nie je
znížiť objem peňazí, ktoré štát
dáva na zdravotníctvo či do
pravu, ale ich lepšie, hospodár
nejšie a efektívnejšie využitie,
teda skvalitnenie služieb štátu
pre občanov.
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Spoznajte a vyskúšajte tradičné štedrovečerné zvyky našich regiónov!

dobrá správa
pre mamičky
MATERSKÁ DÁVKA
A ZVÝŠI SA
AJ RODIČOVSKÝ
PRÍSPEVOK.

Potom, čo predchádzajú
ca vláda R. Fica v rámci so
ciálnych
balíčkov
zvýšila
materskú dávku na 70 %
z vymeriavacieho základu,
plánuje aj jeho súčasná vláda
zvýšiť ju na budúci rok opäť,
a to na 75 % zo základu. „Toto
zvýšenie bude predstavovať

Platy  učiteľov
šli  opäť  hore
Učitelia na základných, stredných
a vysokých školách majú od sep
tembra vyšší plat o šesť percent.
Vláda prijatím tejto novely splnila
dva záväzky z Programového vyhlásenia vlády na roky 2016 až 2020.
Od 1. januára 2018 by sa platy mali
zvyšovať každoročne o rovnakú
mieru, a to za predpokladu realizácie zásadných vnútorných zmien
v systéme výchovy a vzdelávania.
Zvyšovať platy sa vláda zaviazala aj
v prípade pedagógov na vysokých
školách. Tretia vláda Roberta Fica
tak pokračuje v trende, ktorý za
viedla už jeho druhá vláda – v ro
koch 2012 – 2016 šlo na zvýšenie
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Materská  takmer  v plnej
výške  príjmu

BUDE VYŠŠIA
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vianočné zvyky a tradície

platov učiteľov o 22 % percent
úhrnne 480 miliónov EUR. Aj to
je dôkazom skutočnosti, že si vlá
da pod vedením Roberta Fica vy
soko váži prácu učiteľov a snaží
sa v rámci možností robiť všetko
preto, aby mali na výkon svojho
pre spoločnosť a pre budúcnosť
krajiny kľúčového povolania čo
najdôstojnejšie podmienky. Preto
boli ich mzdy upravené o bezkon
kurenčne najvyššiu sumu v rámci
verejného sektora a vláda naďalej
hľadá spôsoby, ako vyjsť v ústrety
ich potrebám a zároveň prehlbovať kvalitu vzdelávacieho procesu
na Slovensku.

takmer 100 percent čistého
príjmu v predchádzajúcom zamestnaní matky,” uviedol minister práce J. Richter. U matky,
ktorá napríklad zarábala pred
materskou zhruba 680 eur, pôjde o zvýšenie materskej dávky
o približne 50 eur. V niektorých
prípadoch može výška tejto

dávky dokonca prekročiť predchádzajúci čistý príjem. Do pripomienkového konania 
minister
posunul aj predbežnú informáciu o zvyšovaní rodičovského
príspevku. Ten by sa mal zvýšiť
o 10 eur na 213,20 eura mesač
ne; pravdepodobne s platnosťou
od 1. mája 2017.

Dôchodky  porastú
výraznejšie
Starobným a invalidným dôchodcom, ako aj vdovám a sirotám vláda v roku 2017 zvýši
dôchodkové dávky. Kabinet
Roberta Fica prijal zmenu, ktorou upravil valorizačný vzorec
tak, aby sa dôchodková dávka
zvyšovala o pevnú sumu a zvýšenie dôchodkov bolo výraznejšie. Pokiaľ by ostal v platnosti
pôvodný zákon, dôchodky by
v roku 2017 vzhľadom na pokles
medziročného rastu spotrebiteľských cien stúpli len o 1,40 EUR

mesačne. Na zmenu výpočtu dôchodkov o pevnú sumu
vyčlenila vláda 110 mil. eur.
„Vzhľadom na programové vyhlásenie vlády som mal záujem
riešiť výšku valorizácie dôchodkov,“ vyhlásil minister práce,
sociálnych vecí a rodiny SR
Ján Richter, upozorňujúc však,
že toto je len dočasné riešenie a jeho rezort pripravuje
systémovú zmenu valorizácie
dôchodkov, ktorá bude pre dôchodcov ešte výhodnejšia.

Bratislavský kraj
BRATISLAVA
Pod obrus
na štedrovečernom
stole sa vloží
rybia šupina, aby
zabezpečila dosť
peňazí v novom
roku.

Trenčiansky kraj

Žilinský kraj

TRENČÍN

TURIEC

Na štedrovečernom
stole nesmie byť
okrúhla torta,
aby sa z domu
neodkotúľalo
šťastie.

Slobodná dievčina
si kúsok z každého
slávnostného jedla
vloží do orechovej
škrupiny a dá
na noc pod vankúš,
aby sa jej prisnil
ženích.

Banskobystrický kraj

Trnavský kraj
MYJAVA
Do kútov
miestnosti aj pod
stôl sa rozhodia
orechy – pre šťastie
a na ochranu proti
zlým silám.

Nitriansky kraj
TOPOĽČANY
Slobodná dievčina
vyjde po večeri
vyhodiť von šupy
z ovocia, a z ktorej
strany zašteká prvý
pes, odtiaľ bude jej
budúci ženích.

RIMAVSKÁ
SOBOTA
Počas Štedrej
večere nesmie
od stola nikto vstať,
aby rodina neprišla
v novom roku
o žiadneho člena.

Prešovský kraj
PREŠOV
Nohy stola sa
oviažu reťazou, aby
bola v ďalšom roku
rodina súdržná.

Košický kraj
MICHALOVCE
Pred večerou
sa rodina umyje
vodou, v ktorej
ležia mince, aby
boli všetci zdraví
a bohatí.

Príjemné prežitie vianočných sviatkov,
do nového roka veľa zdravia, šťastia,
pokoja, rodinnej pohody a úspechov
želá strana SMER – sociálna demokracia
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Vylúštite  si  novoročné  prianie!
Zistite z tajničky, čo vám do roku 2017 srdečne praje strana SMER – SD.
Správnu odpoveď (znenie tajničky) zašlite spolu so svojimi
kontaktnými údajmi na e-mail tajnicka@strana-smer.sk alebo
na poštovú adresu SMER – SD, Súmračná 25, 821 02 Bratislava,
obálku označte heslom TAJNIČKA.
Vilas, izo,
Lotar, Atos,
Ian, Ašanti

výrazne
porazili
vo futbale

505 (rím.)

elektrická
energia
(skr.)

1. časť
tajničky

patriaci
Anke

francúzsky
člen

rcu, ktorý získa
Zo všetkých správnych odpovedí vyžrebujeme 1 výhe
Robertom Ficom!
pozvanie na osobné stretnutie a večeru s premiérom
kovový
chemický
prvok
(značka V)

ozvena

patriaci
Ivanovi

popevok

české mesto

argentínsky
tenista
Slov. olympij.
výbor

spojka

ejej

atol
v Polynézii

ruský veľtok
Chaplinova
manželka
typ auta
Hyundai

pokľaknutie

opotrebovanie trením

škodlivý
motýlik
meno Gotta
EČV Bratislavy
kopaním
zakryl

vetrík

týkajúca
sa lane

modla
otázka,
po česky
súprava
nádob

obyvatelia
Ghany

Olympia
(dom.)

EČV Žiaru
n. Hronom
štátni
úradníci

postava

vrcholný
výkon

patriaci Ale

slonie zuby
nemecké
muž. meno
predpona
(rovnaký)

ligot
vpil

zotrvaj
v spánku

kniha
s mapami

52 (rím.)

4. časť
tajničky

anglické
mužské
meno (Ján)

rybie
vajíčko

ý
Skvelpt
rece

handra,
po česky

prístavok
budovy
asanačný
podnik

predložka

obchodná
akadémia

žrde
na vozoch

predložka

3. časť
tajničky

ako

2. časť
tajničky

na toto
miesto

darovali

okrasný vták

lekárska
komora

doktor (skr.)

keď

dravý vták

Vianočné  medovníčky
POTREBUJETE:
• 500 g hladkej múky
• 125 g masla
• 200 g práškového cukru
• 3 polievkové lyžice medu
• 2 vajcia
• 1 kávovú lyžičku sódy
bikarbóny
• 15 g perníkového korenia
+ žĺtok
• zdobenie

POSTUP:
Všetky suroviny spolu vymiesime na cesto, odložíme do chladničky. Na druhý deň cesto rozvaľkáme na hrúbku cca 1 cm,
vykrajujeme z neho rôzne tvary, potrieme žĺtkom a prípadne
ozdobíme orechom či mandľou.
Rozmiestnime na vymastený
plech a krátko pečieme do zlatista (cca 8 – 10 min).

Praktický tip:
Upečené medovníčky skladujte v mikroténových vrecúškach spolu
s kúskami nakrájaného jablka – ostanú vláčne a mäkké!

