Spoločne pre ľudí
Strana SMER - SD má dnes nový politický tandem – predsedu strany
a premiéra. Ako tento tandem z Vášho pohľadu funguje?
R. Fico: Významné personálne
zmeny sme urobili kvôli stabilizácii situácie na Slovensku. Cítime
zodpovednosť za krajinu a keď sa
pozrieme na našu opozíciu, nielen my, ale aj nezávislí odborníci
v nej nevidia alternatívu k súčasnej
vláde. Čas postupne ukazuje, že to

Čo je dnes hlavná úloha vlády SR a
čo je hlavná úloha strany SMER - SD
ako hlavnej vládnej strany?
R. Fico: Strana musí pokračovať
v presadzovaní silnej sociálnej
politiky, ktorá ju zdobí už niekoľko
rokov. Vždy, keď sme ľuďom niečo
sľúbili, tak sme to aj presadili. Určite si verejnosť ešte pamätá naše
balíčky sociálnych opatrení. Spomeniem napríklad príspevky pri
narodení dieťaťa, vlaky zadarmo

„Želám si Slovensko úspešné, moderné, ktoré
vytvára priestor na kreativitu a sebarealizáciu ľudí.“
P. Pellegrini, predseda vlády SR
bolo dobré rozhodnutie. Vláda sa
vrátila k plneniu programu. Nový
model prináša aj mnoho výhod.
Zatiaľ, čo Peter Pellegrini sa koncentruje na vládny výkon, ja sa
môžem konečne naplno venovať
strane a politickým témam.
P. Pellegrini: Pán predseda má ako
trojnásobný premiér obrovské
politické skúsenosti, ktoré prirodzene vniesli novú dynamiku do
práce poslaneckého klubu. Je to
cítiť v témach, ktoré sa nastoľujú,
ako aj v aktívnej komunikácii jednotlivých poslancov. Len priame
prepojenie medzi vládou, ministrami a poslancami môže priniesť
želaný politický výsledok, a tým je
formovanie sociálneho štátu, ktorý
vytvára novú kvalitu života.

pre študentov a dôchodcov, alebo
príspevky na lyžiarske zájazdy, či
školy v prírode. V novom balíčku
prichádzame s obedmi pre žiakov
základných škôl zadarmo, ale aj rapídnym zvýšením vianočného príspevku pre dôchodcov. Všetkými
týmito opatreniami odľahčujeme
pomyselnú rodinnú peňaženku
a ľudia môžu svoje ťažko zarobené
peniaze použiť na iné potrebné
veci.
P. Pellegrini: Výzvou všetkých zodpovedných politikov je, aby sme
voči vlne lacnej antipolitiky, ktorá
sa nesie na protestnej vlne vášní,
ale neponúka riešenia, postavili
program Priateľského štátu. Chcem
predstaviť pozitívnu víziu pre krajinu a napĺňať ju konkrétnymi skut-

Rodiny s dvomi deťmi
ušetria ročne až 500 eur
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str.

kami - odbúravaním byrokracie, najväčšou modernizáciou nemocníc
v našej histórii, masívnou finančnou
pomocou regiónom, silnými sociálnymi opatreniami, budovaním a obnovou cestných komunikácií.
Ako hodnotíte vstup prezidenta
A. Kisku do aktívneho straníckeho
zápasu?
R. Fico: Spôsob, akým to pán prezident robí, je veľmi nešťastný.
Hlava štátu musí totiž vystupovať nadstranícky, ale Andrej Kiska
v poslednom období poskytuje
najmä stranícke vyhlásenia. Pôsobí to už ako zneužívanie prezidentského úradu. Navyše pozíciu
morálnej autority, do ktorej sa tak
rád stavia, výrazne spochybnili medializované informácie o daňových
prešľapoch jeho firmy i pochybnom financovaní kampane.
P. Pellegrini: Vnímam ako istý ne-

ústavnými činiteľmi. Preto je veľmi
dôležité, aby si pán prezident udržal svoju nadstranícku pozíciu do
konca svojho mandátu.
Čo by ste zaželali Slovensku do
najbližších dvoch rokov?
P. Pellegrini: Želám si Slovensko
úspešné, moderné, ktoré vytvára
priestor na kreativitu a sebarealizáciu ľudí. Slovensko musí byť váženým partnerom v zahraničí, ktoré
sa svojou životnou úrovňou približuje vyspelým demokraciám. Často
chodím po Slovensku a vidím, ako
si neraz sami komplikujeme situáciu. Preto pozývam k spolupráci
všetkých ľudí dobrej vôle, aby sme
rýchlejšie menili Slovensku k lepšiemu.
R. Fico: Aby sa mu naďalej ekonomicky darilo tak, ako doteraz.
Nezamestnanosť je na historicky
najnižších číslach, máme desať-

„Strana musí pokračovať v presadzovaní silnej
sociálnej politiky, ktorá ju zdobí už niekoľko rokov.“
R. Fico, predseda strany SMER - SD
súlad, že pán prezident na jednej strane odmietol pokračovať
vo funkcii kvôli svojej rodine, na
druhej strane vstupuje do straníckeho zápasu o moc, čo je časovo
oveľa náročnejšie. Ako predseda vlády si želám, aby existovala
aspoň minimálna národnoštátna
zhoda medzi tromi najvyššími

2

Platy porastú viac aj
vo verejnom sektore str.

tisíce voľných pracovných miest,
zvýšil sa záujem investorov o našu
krajinu a čo je najdôležitejšie ekonomiku ťahá domáca spotreba. To
všetko sú dobré správy. Ak budeme
pokračovať v nastavenom trende,
ľudia to budú cítiť stále viac a viac
a ja verím, že to napokon aj ocenia.

8

Ako nás asi
nepoznáte str.
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Rodiny s dvomi deťmi ušetria ročne
až 500 eur

N I K DY N E B O LO TA K M Á LO ĽU D Í
B EZ P R ÁC E

Slovenská ekonomika dynamicky
rastie, nezamestnanosť je najnižšia od roku 1993 a rastú aj priemerné platy. Úlohou sociálnej
demokracie je ale pracovať na
tom, aby z úspechu profitovalo čo
najviac ľudí, ktorí majú „hlbšie do
vrecka“. Preto strana SMER - SD
v ostatných týždňoch presadila
a predstavila viacero opatrení,
ktoré pomôžu práve týmto ľuďom. Okrem zvýšenia príplatkov za prácu v noci, cez víkendy
a sviatky, či výrazného zvýšenia
finančnej podpory ťažko zdravotne postihnutých občanov, bol
prijatý aj zákon o sociálnej ekonomike, ktorý má za cieľ zapojiť
do pracovného života aj ľudí, ktorí sú z neho dlhodobo vylúčení

alebo inak znevýhodnení.
Keďže stav verejných financií dovoľuje prijať rozhodnutia, ktoré
ešte výraznejšie pomôžu ľuďom,
predstavila strana SMER - SD v
ostatných dňoch 3  opatrenia v
prospech mladých rodín, dôchodcov a pacientov. Všetkým
mladým rodinám so školopovinnými deťmi (v základnej škole
a v poslednom ročníku materskej
školy), ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku, bude podľa strany SMER - SD štát plne preplácať
obedy v škole, ktoré dnes hradia
rodičia. Rodina s dvomi školopovinnými deťmi tak môže ročne
ušetriť až 500 eur. Súčasne chce
strana SMER - SD zdvojnásobiť
výšku vianočného príspevku pre

13,40%
9,64%
5,42%
apríl 2012

dôchodcov, aby tak najvyšší
predstavoval zhruba 170 eur.
Podľa R. Fica ide o krok smerom
k postupnej premene vianočného príspevku na 13. dôchodok.
Tretím predstaveným opatrením
je zdvojnásobenie počtu pacientov, ktorí sa dostanú na kúpeľnú
liečbu, čo je krok, ktorý pomôže

SMER - SD PRIN ÁŠA ZMENY
V P RO S PECH ĽU D Í

nielen samotným ľuďom, ale aj
kúpeľom na Slovensku. Ako zdôraznil predseda strany SMER - SD
R. Fico: „prvoradou úlohou strany
SMER - SD je vnášať do koaličnej vlády silný sociálny rozmer,“
prijaté a pripravované opatrenia
plnia práve tento politický cieľ.

20% zvýšenie platov vo verejnom sektore

zdvojnásobenie výšky vianočného
príspevku dôchodcom

500

minimálna mzda nad 500 eur

viac pobytov v kúpeľoch hradených
poisťovňou

viac na stravné lístky a diéty
zamestnancom

zdvojnásobenie príplatkov za prácu v noci,
cez sviatky, viac za prácu cez víkendy

do dôchodku v budúcnosti najneskôr
v 64 rokoch

Platy porastú
viac aj vo verejnom
sektore
MINIMÁLNA MZDA PRESIAHNE V ROKU 2019
500 EUR A BUDE RÁSŤ
480 €

2005

apríl 2018

výrazné zvýšenie podpory ťažko
zdravotne postihnutých občanov

obedy zadarmo pre deti v základnej
škole a v poslednom ročníku MŠ

252 €

apríl 2016

308 € 327 €
2010

2015

2020

Dynamický rast ekonomiky,
nové investície spolu s prijatými vládnymi opatreniami v oblasti minimálnej mzdy, príplatkov za prácu v noci, cez víkendy
a sviatky, či zverejňovania platov v pracovných ponukách
vedie k ďalšiemu zvyšovaniu
platov v SR. Tento by mal podľa
analytikov dosiahnuť 5%. Podľa
spoločnosti KPMG sa 86% spoločností na Slovensku chystá
v najbližšom roku zvýšiť platy.
Podľa personálnej agentúry
Grafton by mali mzdy vzrásť dokonca o 8%.
Aby rast platov neobišiel ani verejný sektor, rokuje vláda s odbormi o dohode na dvojroč-

nom raste platov vo verejnej
sfére, ktorý by mohol dosiahnuť až 20%. „Chceme zvyšovať
minimálnu mzdu. Chceme prísť
s našimi návrhmi medzi sociálnych partnerov a nájsť dohodu
s tým, že by sme privítali dvojročnú zmluvu. Teda urobiť dohodu, ktorá by garantovala, že
v roku 2019 a 2020 na základe
sociálneho dialógu bude presne dohodnuté, ako budú rásť
mzdy vo verejnom sektore, ako
bude rásť minimálna mzda, ako
si ľudia polepšia,“ uviedol na
adresu prípravy zvyšovania platov predseda strany SMER - SD
R. Fico.
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Viac za prácu v noci, cez víkendy
a sviatky, do dôchodku
v budúcnosti najneskôr
v 64 rokoch
Ľudia na Slovensku pracujú veľa,
často náročne, a to aj v noci a cez
sviatky. Úlohou sociálnej demokracie je zabezpečiť, aby platilo,
že ľudia si za náročnú prácu zaslúžia patričnú odmenu. Preto,
okrem tlaku na zvyšovanie miezd
a iných opatrení, strana SMER - SD
presadila a od mája tohto roku
platí zvýšenie príplatkov za prácu v noci, cez víkendy a sviatky.
Príplatok za prácu v noci sa viac
ako zdvojnásobil, príplatok za
prácu cez sviatky sa zdvojnásobil
na 100% priemerného zárobku a
po novom ľudia získajú aj príplatok za prácu cez víkendy.
S náročnou prácou, ktorú ľudia
na Slovensku vykonávajú, súvisí

aj snaha strany SMER - SD o získanie parlamentnej podpory pre
presadenie ústavného obmedzenia veku odchodu do dôchodku. Ten sa dnes pohybuje okolo
62. roku života, avšak automaticky sa postupne navyšuje. Pre
SMER - SD je neprijateľné, aby ľudia v budúcnosti išli do dôchodku v 70-tich rokoch a viac, preto
predložil návrh novely ústavy,
kde sa vek odchodu do dôchodku stanoví, tzv. zastropuje na
64. rokoch u mužov a u žien o niečo skôr, podľa počtu vychovaných
detí. Ukazuje sa, že v parlamente
je vôľa na túto zásadnú zmenu
v prospech ľudí na Slovensku.

SMER - SD presadzuje zdvojnásobenie výšky vianočného
príspevku a plánuje do roku 2020 jeho zmenu
na plnohodnotný 13. dôchodok

Ekonomicky slabšie okresy získavajú
masívnu podporu

NA JUH STREDNÉHO
SLOVENSKA MIERIA
INVESTÍCIE ZA VIAC AKO
110 MILIÓNOV EUR.

Podpora ekonomicky najslabších
regiónov Slovenska a znižovanie
regionálnych rozdielov sa dostali
na vyššiu politickú úroveň. Zodpovednosť za túto oblasť prevzal

od júna tohto roka podpredseda vlády R. Raši. Podľa premiéra
P. Pellegriniho musí mať táto
téma jasného politického lídra
a podpredseda vlády R. Raši, ktorý

OKRES
TREBIŠOV
OKRES
BARDEJOV
OKRES
SVIDNÍK

OKRES
KEŽMAROK
OKRES
ROŽŇAVA

OKRES
MEDZILABORCE

OKRES
GELNICA

OKRES
REVÚCA
OKRES
LUČENEC

OKRES
POLTÁR

OKRES
RIMAVSKÁ
SOBOTA

OKRES
SOBRANCE
OKRES
SABINOV

OKRES
VRANOV
NAD TOPĽOU

OKRES
VEĽKÝ
KRTÍŠ

koordinuje aj čerpanie eurofondov, má všetky predpoklady túto
agendu výrazne posunúť dopredu.
„Čerpanie peňazí z akčných plánov musíme absolútne zjednodušiť. Keď sú akčné plány schválené,
musíme poslať peniaze a skontrolovať výsledok,“ rázne vysvetlil
R. Raši. Vďaka postupnému napĺňaniu akčných plánov napríklad
v okrese Trebišov bolo vytvorených
1 339 pracovných miest, v okrese
Vranov nad Topľou klesla nezamestnanosť o tretinu, vo Veľkom
Krtíši dokonca o polovicu. Vláda
takisto absolvovala tento rok výjazdové rokovania vo Fiľakove, Veľkom Krtíši, Sabinove, Prakovciach
a ďalších regiónoch, kde vyčlenila
milióny eur na projekty ako dostavby športových hál, rekonštrukcie obecných budov, školských zariadení, kultúrnych domov, cestnej
infraštruktúry. Tieto investície nielen podporujú potrebné projekty
v mestách a obciach, ale tvoria
v týchto regiónoch pracovné miesta a zvyšujú životnú úroveň ľudí.
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Vláda pre ľudí

Nové tváre vo vláde

RICHARD RAŠI

podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu

ANDREA KALAVSKÁ

ministerka zdravotníctva SR
Ako osobne hodnotíte stav slovenského zdravotníctva, jeho plusy a mínusy?
Na Slovensku máme veľmi dobrú
zdravotnú starostlivosť, realizujeme unikátne operácie a v oblasti starostlivosti o detských onkologických pacientov patríme
k špičke. Uvedomujem si však, že
musíme adekvátne investovať aj
do obnovy a vybavenia nemocníc.
Pacienti nedokážu posúdiť samotný operačný výkon, ale ak niekde
opadáva omietka či ležia na starej
posteli, tak to vidia.
Čo budete považovať za úspech svojho pôsobenia na poste ministerky
zdravotníctva?
Intenzívne pracujeme na tom, aby
sme čo najskôr začali stavať novú
špičkovú nemocnicu na Rázsochách. Veľmi intenzívne pracujeme
aj v oblasti onkológie. Napríklad
do detského kardiocentra sme inštalovali najmodernejší prístroj,
aký na svete vôbec existuje. Tých
vecí je samozrejme viac, ale toto
je pre mňa ako pre lekárku ľudsky
obrovské zadosťučinenie.

ĽUBICA LAŠŠÁKOVÁ

ministerka kultúry SR

DENISA SAKOVÁ

ministerka vnútra SR

Čo je Vaším hlavným cieľom na poste
podpredsedu vlády?
V pozícii podpredsedu vlády mám
dva veľké ciele. Prvým je odbyrokratizovanie krajiny, aby už ľudia
nechodili po úradoch s papiermi,
ktoré úradníci majú. Okrem vojny
proti byrokracii chcem bojovať za čo
najväčší balík eurofondov pre Slovensko, aby sme sa vďaka európskym peniazom čo najviac priblížili
najvyspelejším krajinám. Veď sme
členmi EÚ a každý Európan, či žije
v Paríži, alebo v Medzilaborciach,
má právo na rovnako kvalitný život,
vzdelanie či zdravotnú starostlivosť.
Vo vojne proti byrokracii ste už dosiahli
jedno víťazstvo. Aké?
Od septembra už ľudia nebudú no-

siť na úrady výpisy z obchodného
a živnostenského registra a z katastra nehnuteľností. Od nového
roka ani výpisy z registra trestov.
Aby sme to docielili, museli sme
zmeniť 167 zákonov, 68 vyhlášok
a 12 nariadení vlády. Ale – ľuďom
ušetríme 620 000 hodín chodenia
po úradoch a vyše 13 miliónov eur
na poplatkoch, cestovnom a strate
času. A pôjdeme ešte ďalej.
Ako zvláda srdcom východniar presun
do Bratislavy?
Keď v pondelok ráno prídem do
hlavného mesta, mám toľko roboty,
že sa ani nenazdám a už je piatok.
A počas víkendov sa snažím cestovať za manželkou Máriou a mojimi
tromi krásnymi dcérami.

S akými ambíciami ste sa po pôsobení v regionálnej politike a zastupiteľstve v Banskej Bystrici, ale aj viac
ako 24 ročnej praxi v médiách, ujali
funkcie?
Myslím si, že minister kultúry nemusí byť hviezda plátna, či divadelného javiska. Predovšetkým by
mal byť manažérom, ktorý zabezpečuje, aby umelci mali slušné
podmienky na tvorbu a aby neboli
finančne diskriminovaní v žiadnom regióne. A to je moja ambícia,
ktorú by som rada postupnými
krokmi dosiahla.
Aké sú teda Vaše konkrétne

priority, oblasti, ktorým sa chcete
najmä venovať, či zlepšiť?
Rozvoj kultúry a zlepšenie podmienok pre ňu aj v regiónoch Slovenska stojí na čele môjho zoznamu.
Chcem priniesť do kultúry súkromné investície a podporiť jej ekonomický potenciál - potenciál kultúry
ako investičného priestoru.
V súčasnosti pracujeme na koncepte kultúrnych atašé pre jednotlivé
kraje. Tí budú nielen zbierať podnety, ale aj prispievať k riešeniam
konkrétnych problémov na mieste,
nie z budovy úradu v Bratislave.

Čo je vaša priorita na poste ministerky vnútra?
Mojou najväčšou prioritou je, aby
dočasne menovaný policajný prezident a jeho tím prinavrátili dôveru v políciu. Druhou prioritou
je rómska problematika a treťou
oblasť verejnej správy - dobudovanie klientskych centier tam,
kde chýbajú a ďalšie zefektívnenie
a uľahčenie kontaktu občanov či
podnikateľov s úradmi.
Ako chcete odpolitizovať tému polície?
Prinášame dvojkolovú voľbu

prezidenta PZ. V prvom kole
komisia vyhodnotí kandidátov
a posunie užší výber do druhého kola - pred branno-bezpečnostný výbor. Ten vyberie kandidátov a mal by ich posunúť
ministrovi vnútra, ktorý jedného
z nich vyberie. Takto predídeme
pochybnostiam pri výbere policajného prezidenta. Podobne
dvojkolovo bude volený aj šéf
policajnej inšpekcie, ktorého po
výbere komisiou a branno-bezpečnostným výborom menuje
vláda SR.

Policajný zbor si plní svoje úlohy: Kriminalita je
na historickom minime

Nekončiaca snaha škandalizácie
a politizácie polície nemá na Slovensku našťastie vplyv na samotné výsledky policajného zboru
na poli zvyšovania bezpečnosti
v našej krajine. Štatistické údaje
jednoznačne dokazujú, že na Slo-

vensku žijeme najbezpečnejšie
obdobie existencie našej krajiny.
POČET KRÁDEŽÍ ÁUT
5 225

POČET KRÁDEŽÍ VLÁMANÍM
19 044

1 525

2006

2017

Úroveň kriminality neustále klesá, úroveň bezpečnosti stúpa.
POČET LÚPEŽÍ
1 594

5 720

2006

2017

469

2006

2017
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Najväčšia obnova nemocníc
v histórii Slovenska

Nové prístroje, nové postele či
dôstojnejšie priestory pre pacientov, zmodernizované urgentné
príjmy. Pred časom premiérom
P. Pellegrinim a ministerkou zdravotníctva A. Kalavskou ohlásené
miliónové investície do modernizácie slovenských nemocníc sa
začínajú pretavovať do praxe.

Vymeníme tretinu všetkých
postelí v slovenských
nemocniciach
Ministerstvo zdravotníctva plánuje vymeniť lôžka za nové moderné, ktoré zvýšia komfort pre

pacientov. Každá nemocnica má
možnosť vybrať si presný typ
lôžka, aký potrebuje pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
V priebehu roka sa vymení takmer 7-tisíc nových lôžok, ktoré
sa budú do nemocníc dodávať
postupne.
Zlepšenie v slovenskom zdravotníctve neprinesú len masívne
investície do rekonštrukcií priestorov a prístrojov. Významné
úspory prináša zavedenie centrálneho obstarávania, od roku
2022 by mala slúžiť nová štátna nemocnica Rázsochy a štát

bude takisto poskytovať tzv. základný hygienický balíček, ktorý
bude obsahovať všetko nevyhnutné pre hospitalizovaných
pacientov. Ako zdôraznil predseda vlády pri ohlasovaní investícií
do slovenského zdravotníctva,
ak chceme mať kvalitnú zdravotnú starostlivosť a kvalitný zdravotnícky personál, nie je to len
o plate, ale aj o priestoroch,
o modernom technickom vybavení a o celkovom komforte
pre pacienta. Na tieto oblasti
sa sústredí rezort zdravotníctva
v nasledujúcich mesiacoch.

KRÁTKE SPRÁVY
50 mil. eur na
rekonštrukciu
internátov

Vízia
Slovenska
do roku 2030

Slovenské vysokoškolské internáty sa po desiatkach rokov
dočkajú zásadnej modernizácie.
Z 50 mil. eur, ktoré pôjdu na ich
rekonštrukcie, už bolo 20 mil.
vyčlenených. Ďalších 30 mil.
bude poskytnutých akonáhle
budú mať školy pripravené príslušné projekty.

Zodpovední politici musia mať
víziu, ako bude krajina vyzerať
o 10 či 20 rokov. Moderná krajina, akou Slovensko je, nemôže
fungovať len od volieb do volieb.
A práve preto podpredseda strany SMER - SD Richard Raši v júli
vystúpi pred Valným zhromaždením OSN a predstaví víziu Slovenska do roku 2030. Slovensko
musí byť krajina, ktorá nepozná
chudobu, v ktorej seniori prežijú
dôstojnú jeseň života, ktorá má
vzdelaných ľudí a vie sa postarať
aj o tých, ktorým osud neprial.
Musí byť bez čiernych skládok,
recyklovať čo najviac odpadu
a jej ekonomika musí každým rokom rásť.

Baníctvo
na hornej Nitre
má stále
podporu strany
SMER  -  SD
Predseda strany SMER - SD R.
Fico, ako aj ďalší poslanci strany
podpisom podporili petíciu za
zachovanie ťažby uhlia na hornej Nitre. “Raz možno príde deň
D, keď budeme musieť uvažovať
o iných riešeniach pre hornú Nitru, ale kým nie je jasné, čo konkrétne Európska komisia ponúka
tomuto regiónu, ľudia musia mať
svoju prácu,” zdôvodnil R. Fico
svoj podpis pod petíciou.

Mladí sociálni
demokrati
navštívili
detský domov
Deťom priniesli lopty, knihy
a ovocie. Videli deti, ktoré nemajú svoj skutočný domov a svojou návštevou im urobili nesmiernu radosť. Deti boli šťastné
a usmievavé, a to aj napriek
všetkým okolnostiam, ktoré ich
v živote stretli. Človeka to prinúti zamyslieť sa aj nad svojím
vlastným životom.
Deti z detských domovov nám
ukazujú, že je dobré robiť radosť
aj tým, ktorí to na svojej ceste životom nemajú také jednoduché.
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Slovensko v Európskej Únii

Slovenské „nie“ kvótam na migrantov sa nemení,
nemecká kancelárka dala za pravdu Slovensku
Na Európu sa začali valiť vlny
migrantov a Európska únia (EÚ)
tento problém nezvládla. Už
v samotnom začiatku krízy strana
SMER – SD razantne odmietala
povinné kvóty (povinnosť krajiny prijať určitý počet migrantov),
ktoré ako riešenie ponúkla EÚ
a ostala v tejto veci konzistentná. Slovenská republika stála
na čele skupiny krajín, ktoré
boli proti povinným kvótam. Na
druhej strane sme vždy presadzovali princíp pružnej solidarity. „Naďalej trváme na tom, že
absolútna väčšina migrantov,
ktorí prichádzajú do Európy, sú
ekonomickí migranti. Len malé

percento z nich sú takí, ktorí
prichádzajú pod tlakom ohrozenia ich života a zdravia,“ uviedol
v tejto veci predseda strany Robert Fico. Závažnejšie je však to, že
vlny migrantov, ktorí bez akejkoľvek kontroly prichádzajú do EÚ,
so sebou prinášajú obrovské riziká negatívneho vplyvu na bežnú
kriminalitu, či dokonca teroristických útokov. Najväčším zadosťučinením a potvrdením správnosti nášho nekompromisného
postoja k povinným kvótam je,
že nám nemecká kancelárka Angela Merkelová dala za pravdu,
čo považujeme za veľký úspech
slovenskej diplomacie.

Rozpočet EÚ: Druhý
najväčší príspevok na
obyvateľa má Slovensko
Európska komisia predstavila
rozpočet Európskej únie na najbližších 7 rokov. Intenzívne rokovania, ktoré viedol predseda
vlády SR Peter Pellegrini a podpredseda vlády SR pre investície
a informatizáciu Richard Raši

priniesli úspech. Komisia totiž
Slovensku navrhla druhý najväčší balík eurofondov na obyvateľa
spomedzi 27 krajín Únie. Na Slovensko by malo prísť 310 eur na
obyvateľa, kým priemer Európskej únie je len 106 eur.

M. Šefčovič zabojuje
o post šéfa
Európskej komisie
Slovenský eurokomisár Maroš
Šefčovič by sa mal stať vo voľbách do Európskeho parlamentu
v roku 2019 hlavným kandidátom
sociálnodemokratických strán EÚ
na post šéfa Európskej komisie. Tento návrh, ktorý vzišiel zo
strany českej sociálnej demokracie, má podporu všetkých strán
z krajín V4 aj Bulharska. M. Šefčovič svoju kandidatúru potvrdil
a uviedol, že sa chce uchádzať
o podporu všetkých sociálnodemokratických strán EÚ. M. Šef-

čovič je služobne najstarší člen
komisie, s najviac skúsenosťami
a rešpektom naprieč Európou
a svetom. Predloženie jeho kandidatúry potvrdil aj generálny manažér strany SMER - SD V. Stromček. „Osobne si myslím, že by
bola škoda nevyužiť jeho potenciál a skúsenosti,“ doplnil. Kandidáta na post šéfa Európskej
komisie budú európske politické zoskupenia vyberať na jeseň,
pred začiatkom kampane volieb
do Európskeho parlamentu.

SMER - SD v Bratislavskom kraji

Takto sa zlepšil život v Bratislavskom samosprávnom
kraji s podporou vládnej strany SMER - SD

Rekordná ﬁnančná podpora na opravu ciest v bratislavských mestských častiach. Žiadna vláda v doterajšej histórii Slovenskej republiky nedala na opravy ciest v hlavnom meste toľko, ako vládny kabinet pod
taktovkou strany SMER - SD.
25 miliónov eur na opravu
bratislavských ciest

Vláda podporila opravu ciest
v Bratislave investíciami za viac
ako 25 miliónov eur. Rekonštrukcie ciest pokračujú aj v roku 2018.
Zrekonštruovaných bude 100 kilometrov jazdných pruhov za viac
ako 16 miliónov. Rekonštrukcia
ciest je výsledkom spolupráce
vlády SR s magistrátom hlavného
mesta SR, pričom mimoriadnu
dotáciu pre Bratislavu vo výške
9 miliónov eur schválila vláda
ešte v decembri 2017.
Zmodernizovali sme električky –
pribudlo 60 kusov nových električiek a modernizovali sa električkové trate v celkovej dĺžke
okolo 10 kilometrov.
Kompletne sa obnovili trolejbusy – pribudlo 120 kusov nových
trolejbusov.
V celom Bratislavskom kraji jazdí
15 nových moderných vlakových
súprav.
Vďaka štátu sa zvýšil počet spojov, ktoré denne jazdia do hlavného mesta až o 56. Nové vlaky
pritom jazdia na železničné stanice Nové Mesto a Petržalka.
Obnovilo sa vlakové spojenie
s Rajkou a zvýšila sa kapacita
vlakov v smere na Komárno.
Naštartovala sa výstavba bratislavského obchvatu D4 a s ním
súvisiacej cesty R7, ktorý má
takmer 60 kilometrov.

Predĺži sa Galvaniho
ulica a pribudne
kruhový objazd

Predĺženie Galvaniho ulice pomôže zlepšiť dopravu v meste.
A vďaka vláde sa bude robiť aj
rozšírenie kruhového objazdu
a rozšírenie mosta v mestskej časti Vrakuňa.

Rekonštrukcia Slovenskej národnej galérie
(SNG)

Najviditeľnejším prvkom v rámci
rekonštrukcie SNG bude dokon-

čenie nového Depozitárneho
domu, ktorý bude mať sedem
nadzemných podlaží a dve suterénne podlažia. Plánovaný termín
ukončenia modernizácie galérie má byť v roku 2020. Výsledkom bude kultivovaný a moderný verejný priestor s rozlohou
5 383 metrov štvorcových výstavnej plochy.

363 tisíc eur na rekonštrukciu
základnej školy pre potreby materskej školy. Viac ako 400 tisíc
eur vláda vyčlenila tiež na rekonštrukciu materskej školy na
Vyšehradskej ulici v bratislavskej Petržalke. Moderná škôlka
má byť otvorená už tento rok
v septembri.

Podpora smerovala aj do rozšírenia kapacít materských škôl a revitalizácie ihrísk. Na Turnianskej
ulici v Petržalke bolo vyčlenených

Vysokoškolské internáty v hlavnom meste získajú podstatnú
časť z peňazí, ktoré pre študentov
vyčlenila vláda.

Ihriská a materské školy

Študentom sa bude žiť
lepšie
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Peter Pellegrini

Robert Fico

Maroš Šefčovič

Ako
nás asi
nepoznáte
Oddych v krásnej slovenskej prírode

Ranné plávanie v Dunaji

Jaroslav Baška
Viktor Stromček
Otváranie Vážskej cyklotrasy

Juraj Blanár
Fotka s najvyšším zo slovenských končiarov nechýba
ani v albume Juraja Blanára

Richard Raši
Richard Raši pravidelne beháva
a nevynechal ani charitatívny beh Farbám neujdeš

Peter Kažimír

Robert Kaliňák
Robert Kaliňák svoje nadšenie pre
bezpečnostné a záchranné zložky
zdieľa aj doma

Peter Žiga
S mojím labradorom Rafaelom

Z výstupu na Ďumbier

