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V sobotu 21. marca od 7.00   do 
22.00 hod. sa otvoria brány 
volebných miestností, aby si 
občania po štvrtýkrát v histórii 
samostatného Slovenska zvolili 
svojho prezidenta.

Prezidentské voľby sú jednodňové a ak 
ani jeden z kandidátov na prezidenta 
Slovenskej republiky nezíska v prvom 
kole nadpolovičnú väčšinu platných 

hlasov oprávnených voličov, deň kona-
nia druhého kola voľby prezidenta 
Slovenskej republiky je stanovený na 
sobotu 4. apríla 2009.

Zoznam zaregistrovaných 
kandidátov

Dagmar Bollová, občianska kandidátka 
na prezidenta

Ivan Gašparovič, občiansky kandidát na 

prezidenta s podporou SMER-SD a SNS 

Zuzana Martináková, občianska kan-

didátka na prezidenta s podporou SF 
Milan Melník, občiansky kandidát na 
prezidenta s podporou ĽS – HZDS

František Mikloško, občiansky kandi-
dát na prezidenta s podporou KDS

Iveta Radičová, občianska kandidátka na 
prezidenta s podporou SDKÚ-DS, KDH a SMK

Milan Sidor, občiansky kandidát na prezi-
denta s podporou KSS

(pokračovanie na str. 11)

8. marec patrí ženám
Ten pocit je hlboko vo mne a nikto 
ho nevymaže. Aj keď prichádzajú nové 
trendy, nové sviatky, nové časy... 
8.marec pre mňa vždy bude patriť 
ženám. Naozaj si neviem predstaviť, 
že by som v tento deň nedoniesol kvet 
najdôležitejším ženám môjho života. 
Nehľadajte v tom žiadnu ideológiu. Je to 
o úcte, láske a vďačnosti. Lebo,  aj keď 
o tom často nehovoríme, uvedomujeme 
si, že bez žien by náš život vyzeral úplne 
inak. Veď žena vytvára z bytu domov, 
stará sa o tisíce maličkostí, na ktoré  
prídeme až keď pár dní nie je doma, je 
matkou našich detí, oporou, keď máme 
pocit, že je toho na nás priveľa. Zvláda 
oveľa viac ako my a nesťažuje sa. A ešte 
stihne aj dobre vyzerať....
Ženy sú tiež výborné kamarátky. Majú 
pochopenie a úplne iný pohľad na veci.  
Všímajú si zdanlivé maličkosti, ktoré 
nám mužom občas uniknú. Preto sa 
s nimi rád poradím.
Ženy sú aj dobré spolupracovníčky. Majú 
zmysel pre poriadok a sú zodpovedné. 
Preto s nimi pracujem rád.
Takto by sa dalo pokračovať ešte veľmi 
dlho. Hovoriť o tom, že sú večnou inšpi-
ráciou, našou lepšou polovicou, múzami 
umelcov... Ja chcem len veľmi úprimne 
povedať, že to, že som sa oženil, bola 
najlepšia vec, ktorú som v živote urobil. 
A určite by so mnou potichu súhlasila 
väčšina mužov. 
A za to všetko Vám úprimne ďakujeme!

Ing. Rudolf Podoba
primátor mesta Handlová

VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY


