
Peter Pellegrini
Vážení priatelia,
pred našou stranou stojí ďalšia 
veľká skúška, a tou sú novembro-
vé komunálne voľby. Dovoľte mi 
preto poďakovať sa všetkým obe-
tavým predstaviteľom samosprá-
vy, ktorí každý deň riešia prob-
lémy ľudí v  obciach a  mestách, 

ktoré spravujú. Viem, že dôveru, 
ktorú od nich dostali, nie je ľah-
ké napĺňať. Každý deň im prináša 
nové úlohy a požiadavky, ktorých 
riešenie neznesie odklad. Niekde
je treba opraviť školské budovy, 
inde kanalizáciu či vybudovať no-
vé komunikácie. Ak k tomu pripo-
čítame celý rad byrokratických 
požiadaviek zo strany úradov, 
ich poslanie sa mení doslova 
na rehoľu. Preto mám veľký reš-
pekt k  práci všetkých poctivých 
starostov a  primátorov, ktorí 
sa každý deň prebíjajú týmito 
skúškami, aby pozitívne zmenili 
život okolo nich. Aj na základe 
tohto poznania som presvedče-
ný, že povinnosťou nás, vládnych 
predstaviteľov, je im túto neľah-
kú prácu zjednodušiť. Vo vláde 
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Robert Fico
Strana SMER – sociálna demokracia 
pomáha ľudom. Prostredníctvom 
sociálnych opatrení – či už to boli 
vlaky zadarmo, rast minimálnej 
mzdy alebo v súčasnosti pripravo-
vané obedy pre deti v školách za-
darmo – sa snažíme zvýšiť životnú 
úroveň ľudí na Slovensku. Ak túto 
politiku chcete robiť dlhodobo 
a hlavne poctivo, nemôžete zostať 
zavretí v Bratislave alebo v minis-
terských kanceláriách. Urobili sme 
všetko pre to, aby sme mali svojich 
členov, starostov aj poslancov na 
celom Slovensku a priamo od ľudí 
sme tak zbierali nápady na zlep-

šenie. A  išli sme ešte ďalej. Vlády 
strany SMER - SD začali pravidelne 
zasadať v  rôznych kútoch Sloven-
ska. Ministri mali možnosť stretnúť 
sa priamo v  regiónoch s  problé-
mami, ktoré tam treba riešiť a do-
volím si tvrdiť, že to bolo správne 
rozhodnutie. Práve preto, že sme to 
považovali za prioritu, je dnes stra-
na SMER - SD najväčšou politickou 
stranou na Slovensku.
Aj vďaka ľuďom z  regiónov tak 
vznikli na celom Slovensku stovky 
multifunkčných ihrísk, veľké hoke-

presadzujem ideu „priateľského 
štátu“, ktorý uľahčuje výkon nie-
len volených zástupcov, ale aj ži-
vot tých, ktorí im dali dôveru. Na 
úrovni vlády sme prijali a chystá-
me sa realizovať celý rad opatre-
ní. Z  hľadiska motivácie a  rastu 
kvality považujem za dôležité, 

že sa dosiahla dohoda o  zvýše-
ní platov vo verejnej a  štátnej 
službe na úrovni 20 % v priebe-
hu dvoch rokov. Rovnako chceme 
zmeniť zákon o verejnom obsta-
rávaní, aby fl exibilne reagoval na 
potreby obce či mesta. Opravy 
budov či infraštruktúry potrebujú 
okamžité rozhodnutie a zbytočné 
prieťahy sú neprípustné. Želám 
si, aby tieto opatrenia vytvorili 
nový impulz pre prácu zvolených 
starostov a primátorov. Bez nich 
nemožno budovať moderný a dy-
namicky sa rozvíjajúci štát.
Chcem zaželať všetkým našim 
kandidátom úspešný výsledok 
v komunálnych voľbách, aby sme 
sa mohli aj v  nasledujúcom ob-
dobí výrazne podieľať na zmene 
našej krajiny k lepšiemu.

jové a futbalové štadióny. Opravili 
sa významné kultúrne pamiatky 
a vzniklo napríklad aj múzeum ho-
lokaustu, aby sa nikdy nezabudlo 
na chyby minulosti. Zlepšila sa 
doprava a pribudli nové pracovné 
miesta. A  to nie len v  Nitre, kam 
smeruje jedna z najväčších investí-
cií v Európe za posledné roky, ale 
aj v menších mestách, kde sme so 
starostami vybudovali priemyselné 
parky.
Kľúčové pre všetky tieto úspechy 
bolo, že strana SMER - SD vždy ve-
dela hľadať riešenia v  spolupráci 
s  komunálnymi poslancami, sta-

rostami alebo primátormi. Spo-
ločne s Petrom Pellegrinim sme sa 
zhodli, že v  tejto politike chceme 
obaja pokračovať aj naďalej. Pre-
to Vás chceme poprosiť, aby ste 
v  nadchádzajúcich komunálnych 
voľbách do samosprávy veľmi zod-
povedne rozhodli o  tom, kto Vás 
bude ďalšie roky zastupovať. Aj 
v obecnej politike sa totiž rozhodu-
je o tom, či má štát ľudom pomáhať 
alebo ho v ťažkých chvíľach opustiť 
a či sa má starosta s vládou hádať 
alebo s ňou spolupracovať.

          Vo vláde presadzujem ideu „priateľského štátu“,
     ktorý uľahčuje výkon nielen volených zástupcov,
  ale aj život tých, ktorí im dali dôveru.

P. Pellegrini, predseda vlády SR

   Strana SMER - SD vždy vedela hľadať riešenia v spolupráci
s komunálnymi poslancami, starostami alebo primátormi.

R. Fico, predseda strany SMER - SD



„V  podpore stravovania pre deti 
vidíme obrovskú príležitosť na vy-
rovnanie sociálnych rozdielov, lep-
šej životosprávy detí a  zlepšenia 
fi nančnej situácie rodičov. Ak sa 
opatrenie osvedčí, sme pripravení 
rozšíriť bezplatné obedy aj pre štu-
dentov stredných škôl. Stále platí 
a bude platiť, že ak SMER - SD niečo 
sľúbi, tak svoje slovo drží,“ uviedol 
predseda strany Robert Fico.

OBEDY ZADARMO 
OD 1. JANUÁRA 2019
 všetky deti v poslednom (predškolskom) 

ročníku materských škôl
 všetci žiaci základných škôl*

 rodiny s dvomi deťmi môžu ušetriť až 500 € ročne

* platí pre štátne, súkromné a cirkevné základné školy
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„Výhodu tohto opatrenia  – v  šir-
šom kontexte – vidím v zabezpeče-
ní zdravej, vyváženej, pravidelnej 
a čerstvej stravy, a tým aj vo vplyve 
na žiakov a ich stravovacie návyky. 
Priaznivý fi nančný efekt pre rodiny, 
zvlášť pri väčšom počte detí, či v ro-
dinách zo znevýhodneného prostre-
dia, môže byť pre rodiny zaujímavý 
a mohli by sme to využiť ako príleži-
tosť pre lepšiu socializáciu ohroze-
ných skupín.“
PaedDr. Alžbeta Chamillová
riaditeľka ZŠ Komenského 6,
Stará Ľubovňa

„Na túto tému sa chcem vyjadriť 
cez optiku riaditeľa školy, a  tak-
tiež rodiča. Mnohé opatrenia, ktoré 
v poslednom období vláda poskytla 
školám, mali aj svojich neprajníkov. 
Boli to napr. príspevky na lyžiarske 
kurzy, či školy v prírode. Po uplynutí 
troch rokov si už nevieme predsta-
viť, že by sa tieto príspevky mali 
zrušiť. Podobne vnímam aj opat-
renie obedov zadarmo  – myslím si, 
že bude mať pozitívne ohlasy tak zo 
strany rodičov, ako aj pedagógov. 
Doposiaľ sa prispievalo na stravu 
len žiakom v hmotnej núdzi, pričom 
paušálny príspevok bude podporo-

vať nielen sociálne slabšie rodiny, 
ale aj mladé rodiny a  mnohopo-
četné rodiny. Som presvedčený, že 
každé opatrenie, ktorého cieľovou 
skupinou je podpora mladých rodín 
je dobrý nápad a osobne takéto rie-
šenia podporujem.“
PaedDr. Ján Lazor
riaditeľ ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, 
Bardejov

„Myšlienku podávania obedov všet-
kým žiakom zadarmo vítam a pod-
porujem, nakoľko týmto opatrením 
sa vyrovnajú rozdiely vo fi nancovaní 
medzi rodičmi, ktorí žijú v  hmot-

nej núdzi a  nedoplácajú za obedy 
a  rodičmi, ktorí pracujú za mini-
málnu mzdu a za obedy doplácajú – 
a v mnohých prípadoch im potom na 
krytie ostatných životných nákladov 
ostáva menej fi nancií.“
Mgr. Július Slavkovský
riaditeľ ZŠ Slobody 2, Poltár

„Určite to pomôže aj zamestnanos-
ti a  vyťaženosti školských jedální 
a  zlepší sa celková fi nančná situá-
cia.“
Mgr. Emil Valko
riaditeľ ZŠ J. A. Komenského 7,
Revúca

ANKETA: Ako vnímate prínos pripravovaného opatrenia vlády
Slovenskej republiky súvisiaceho s obedmi pre žiakov zadarmo?

Ak sa ekonomike darí, prvý kto by 
to mal pocítiť sú ľudia, a to zvýše-
ním ich životnej úrovne. Slovensko 
dnes zažíva časy silného ekono-
mického rastu a  prosperity. Sme 
krajina s  kvalitným podnikateľ-
ským prostredím, pribúdajú nové 
pracovné miesta, rastie HDP, mzdy 
a  domáca spotreba. Toto všet-
ko naznačuje, že Slovensko píše 
úspešný príbeh a  povinnosťou 
nás, sociálnej demokracie, je po-
deliť sa o tento úspech so svojimi 
občanmi.
Nerobíme to prvýkrát. Zvyšovanie 
životnej úrovne Slovákov pro-
stredníctvom sociálnych opatrení 
je naša fi lozofi a a zároveň aj tradí-
cia, ktorej sa nemienime vzdať ani 
v budúcnosti. Stačí, ak si spolu spo-
menieme na zavedenie bezplatnej 

prepravy vlakom pre študentov 
a seniorov, podporu detí pri lyžiar-
skych výcvikoch či zníženie ceny 
liekov a základných potravín.
Dnes, vo výbornej ekonomickej 
kondícii Slovenska, prichádzame 
s  opatrením, ktoré je progresívne 
a vytvára rovnosť tam, kde je nao-
zaj potrebná, u detí. Rozhodli sme 
sa podporiť viac ako pol milióna 
detí tým, že na oboch stupňoch zá-
kladnej školy a  v  poslednom roč-
níku materskej školy preplatíme 
deťom a žiakom ich obedy.
Toto opatrenie má zároveň aj silný 
sociálny a  rodinný charakter, pre-
tože zabezpečenie každodenného 
obeda v škole pre svoje dieťa vyj-
de rodičov každý mesiac približne 
22 €, za 10 mesiacov – čo je trva-
nie školského roka  – tak rodičia 

za obedy svojho dieťaťa uhradia 
220 €. Ak má však rodina viac ako 
jedno dieťa, ich náklady sa náso-
bia a rodič takto platí ročne 440 € 
a  viac, čo už nie je zanedbateľná 
suma.
Zavedenie bezplatných obedov 
pre deti základných škôl a posled-
ného ročníka materskej školy má 
rovnako aj rozmer rovnosti. Už Pla-
tón, antický fi lozof a  mysliteľ, na-
vrhoval spoločné stravovanie ako 
prostriedok utuženia komunity. 
Rovnako tak k  tomu pristupujú aj 
škandinávske štáty, ktoré spoloč-
né obedy považujú za pedagogický 
nástroj. Deti sa lepšie socializujú 
v kolektíve, vytvárajú si nové pria-
teľstvá, budujú stravovacie návyky, 
ktoré pomáhajú zdravšiemu život-
nému štýlu. A čo je najpodstatnej-

Bezplatné obedy zvyšujú
rovnosť medzi deťmi

Opatrenia pre ľudí

šie, stierajú sa sociálne rozdiely 
medzi deťmi, keďže si za jeden stôl 
môžu sadnúť spolu, bez ohľadu na 
sociálne pomery.



TOP OPATRENIA 
za 10 rokov vlády strany SMER – sociálna demokracia

A TO VŠETKO PRI ZACHOVANÍ 
ZDRAVÝCH VEREJNÝCH FINANCIÍ

do Schengenského priestoru a môžeme 
voľne cestovať v rámci krajín EÚ 

minimálnu mzduminimálny dôchodok

vianočný príspevok pre dôchodcovvlaky pre študentov a dôchodcov 
zadarmo

materskú dávkulacný bankový účet pre každého

príspevok na starostlivosť o dieťapríspevok na školy v prírode a na 
lyžiarske kurzy

príspevok pre zdravotne ťažko 
postihnutých (ZŤP)

štátne pobyty pre sociálne slabšie 
rodiny zadarmo

platy učiteľovpríplatky za prácu v noci, cez víkendy 
a sviatky

počet nových pracovných miestpríspevok na bývanie pre študentov 
a na rekonštrukcie internátov

VSTÚPILI SMEpríspevok na rekonštrukcie nemocníc 
a obnovu ich technického vybavenia

do eurozóny - prijatím jednotnej 
európskej meny EURO 

jasnú a nemennú protimigračnú 
politiku

odvody pre ľudí s nízkymi 
a so strednými príjmami

bezplatné autobusy k vlakom zadarmo

DPH na 10 % na vybrané základné 
potraviny

obedy zadarmo pre deti posledného 
ročníka MŠ a všetkých žiakov ZŠ

doplatky na lieky pre dôchodcov 
a pre deti

20 % navýšenie platov zamestnancov 
verejnej a štátnej správy

evidovanú mieru nezamestnanosti 
na historické minimum

zastropovanie veku odchodu 
do dôchodku

ZVÝŠILI SMEZAVIEDLI SME

PRIPRAVUJEMEZNÍŽILI SME

3Opatrenia pre ľudí
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Výsledky Bardejovčanov hovoria 
za všetko

Dynamický rozvoj v Stropkove 
a Giraltovciach počas 

vlády strany SMER - SD

Prešovský kraj

Už viac ako pätnásť rokov 
prebieha v  Bardejove proces 
systematickej rekonštrukcie 
jedinečného komplexu his-
torických pamiatok. Proces 
obnovy mestskej pamiatko-
vej zóny v  Bardejove prinie-
sol v  tomto roku jeden z  naj-
významnejších prelomových 
momentov rekonštrukčných 
prác za ostatné desaťročie. Po 
viac ako 500 rokoch nadobud-
ne autentickú podobu lokalita 
južného vstupu do historické-
ho centra. Ide o doposiaľ naj-
zložitejší projekt novodobých 
rekonštrukčných prác, kedy 
dochádza k  obnove doposiaľ 
nepoznanej podoby tejto časti 
historickej pamiatkovej zóny. 
Celkové náklady na realizá-
ciu unikátnej obnovy lokality 
„Horného hradu“ predsta-
vovali čiastku 1,047 mil. eur, 
ktoré sa podarilo samospráve 
mesta Bardejov získať pro-
stredníctvom priamej dotácie 

Stropkov
V  rokoch 2006  – 2010 a  2012 po 
súčasnosť došlo v okrese Strop-
kov k  rekonštrukcii ciest a mos-
tov I., II. a III. triedy takmer v ce-
lom okrese. Boli zrekonštruované 
školské zariadenia, námestie, di-
vadelná sála, postavené multi-
funkčné ihrisko a mnoho ďalších 
vecí.

Giraltovce
Z fondov Európskej únie v objeme 
1,6 mil. eur a  z  vlastných fi nanč-
ných zdrojov vo výške 200 tis. eur, 
bola zrekonštruovaná mestská 
poliklinika Dr. Goldbergera. Zaria-
denie s viac ako 25 ambulanciami 
slúži pre približne 17 tisíc občanov 
v spádovej oblasti Giraltoviec.

Amfi teáter v Parku mieru
Vďaka cezhraničnej spolupráci 
Slovenskej a  Poľskej republiky 
(INTERREG  V.) sa uskutočnila re-
konštrukcia amfi teátra - došlo 
k  jeho prekrytiu, k  rozšíreniu 
kapacity hľadiska na 2 500 miest 
a  k  rekonštrukcii administratív-
nej budovy pri amfi teátri. Záro-
veň sa vybudovala cyklotrasa 
s dĺžkou 700 m. Celkové náklady 
hradené z  prostriedkov EÚ boli 
vo výške 870 tis. eur.

Byty nižšieho štandardu
Realizovala sa výstavba bytov 
nižšieho štandardu v  meste 
Giraltovce - 24 b.j. s kompletnou 
infraštruktúrou pre mladé róm-
ske rodiny s rozpočtovým nákla-
dom cca 600 tis. eur. Kolaudácia 
prebehla v apríli 2018.

zo štátneho rozpočtu.
Samospráva mesta získala 
300 tis. eur ako dotáciu na fi-
nancovanie výstavby nového 
mosta v  Dlhej Lúke. Ten pô-
vodný bol výrazne poškodený 
povodňami a  prechod cezeň 
bol len pre peších, aj to na 
vlastné riziko. Samostatnou 
kapitolou bolo vybudovanie 
obchvatu Bardejova, prevádz-
ka Hnedého priemyselného 
parku, či vybudovanie atrak-
tívnych cyklochodníkov.
Finančné prostriedky získa-
né z  európskych zdrojov vý-
razným spôsobom prispeli 
i  k  modernizácii školských 
budov, kedy boli prostred-
níctvom projektov znižovania 
energetických nákladov zre-
konštruované budovy troch 
základných a  dvoch mater-
ských škôl. Zvolené znižovania 
energetickej náročnosti pri 
prevádzke verejného osvetle-
nia v meste má pozitívny do-

pad na životné prostredie a na 
úsporu prevádzkových nákla-
dov do budúcnosti. Slávnost-
ným osvetlením historických 

budov sa Bardejov zaradil 
medzi významné kultúrne lo-
kality v Európe i vo svete.



JUDr.
René Pucher
právnik
47 r.

Mgr.
Margaréta Čišková
odborná referentka
verejnej správy
33 r.

Mgr.
Jaroslava
Kutajová
odborná referentka
35 r.
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Kandidáti na poslancov do MsZ v meste Prešov (SMER - SD, SNS, MOST-HÍD)
Volebný obvod č. 1: Sídlisko III., sídlisko Mladosť, Rúrky

Volebný obvod č. 2: Sídlisko II., Kalvária Kamenná Baňa, pod Wilec hôrkou, Borkút, Vydumanec, 
Kyslá voda a Cemjata

Volebný program:

Volebný program:

Okres Prešov

Kandidát na primátora
mesta Prešov
Miroslav BENKO
www.mirobenko.sk

Už 12 rokov patrím k aktívnejším 
Prešovčanom, ktorí sa priamo 
podieľajú na správe nášho mes-
ta. Pracujem na Okresnom úrade, 
na odbore starostlivosti o život-
né prostredie a som predsedom 
Komisie územného plánovania, 
ochrany a tvorby ŽP pri PSK. No 
nielen ekologické a  environ-
mentálne témy sú mi blízke. Po-
znám náš kraj a jeho metropolu 
ako málokto. Zažil som niekoľko 
primátorov s  rôznymi víziami, 
z ktorých väčšina zostala víziami 
dodnes. Ale musím férovo pri-
znať, že väčšina z  nich strosko-
tala na politike a  neochote, či 

skôr neschopnosti dohodnúť 
sa. Máme tu oblasti, ktorým sa 
darí, no naše mesto má aj mno-
ho problémov, ktoré si vyžadujú 
riešenia, na ktoré Prešovčania už 
nechcú a  nemôžu čakať ďalších 
25 rokov. A  preto, ako kandidát 
na primátora Prešova, chcem dať 
zelenú dobrým nápadom v mes-
te, širokej spolupráci, zrealizo-
vať úspešné projekty rýchlejším 
tempom. Je nevyhnutné vrátiť 
do Prešova vrcholový šport. 
Úspešný futbal, hokej, či hádza-
ná boli vždy pýchou Prešova. Je 
potrebné zapojiť do života v Pre-
šove hlavne našich mladých ľudí 

a vnímať ich potreby. Hovorí sa, 
že kto chce, hľadá spôsoby, kto 
nechce, hľadá dôvody. Som pre-
svedčený, že Prešov má na viac 
ako stagnáciu, ktorej svedkami 
sme v  súčasnosti. Všetko je ve-
cou aktívneho prístupu k  prob-
lémom občanov mesta a hľada-
nia rozumnej dohody. Poznáte 
ma dlhé roky, mnohí ako roz-
hodcu, iní ako politika, poslanca 
a človeka, ktorý je stály vo svo-
jich názoroch a odhodlaný a pri-
pravený naplniť vízie Prešovča-
nov o prosperujúcom meste, na 
ktoré môžu byť právom hrdí.

• Výstavba nových a rekonštrukcia pôvod-
ných parkovacích plôch.

• Revitalizácia verejnej zelene.
• Budovanie verejných športovo-relaxačných 

zón v biokoridore Torysa.
• Osadenie lavičiek, rozširovanie a obnova 

detských ihrísk.
• Osadenie bezpečnostných prvkov a kamier.
• Budovanie cyklotrás.
• Prepojenie Rúrok so Sídliskom III. – 1. etapa 

chodník.
• Zdvihnutie enviromentálneho povedomia 

obyvateľov – recyklácia.
• Podpora športových a kultúrnych popoludní.
• Zavedenie internetovej stránky pre mestskú 

časť.

• Kvalitné rekonštrukcie ciest a chodníkov.
• Zníženie dane za psa a zriadenie ekologic-

kých toaliet pre psov na Sídlisku II.
• Dobudovanie cyklistických chodníkov a cyk-

lotrás, vytvorenie športovo-rekreačných 
priestranstiev na Kyslej vode a Borkúte.

• Podpora kultúrnych podujatí v mestskej 
časti a EKOPARKU.

• Vybudovanie nového zimného štadióna 
a multifunkčných ihrísk.

V Prešove ide do komunálnych volieb
vládna koalícia spoločne

Ing.
Juraj Hudáč
ekonón
55 r.

Bc.
Ivan Bobák
obchodný riaditeľ
27 r.

Mgr.
Jana Ciha
SZČO
52 r.

Mgr.
Renáta Kopilcová
manažérka
43 r.

PhDr.
Mikuláš
Komanický
futbalový tréner
67 r.

Mgr.
Štefan Šimočko
štátny zamestnanec
54 r.

Ing.
Svetlana
Pavlovičová, MBA
fi nančná manažérka
41 r.
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Okres Prešov6

Volebný obvod č. 3: sever mesta, Šidlovec, Dubrava, Surdok, Kúty, Nižná Šebastová

Volebný obvod č. 4: stred mesta, staré mesto

Volebný obvod č. 5: Solivar, Soľná Baňa, Šváby

Volebný obvod č. 7: časť sídliska Sekčov, stavba 5-7, Šalgovík

Volebný obvod č. 6: časť sídliska Sekčov – stavba 1-4

Volebný program:

Volebný program:

Volebný program:

Volebný program:

Volebný program:

• Súvislé opravy existujúcich ciest, chodníkov 
a parkovacích plôch, rekonštrukcie priestorov vo 
vnútroblokoch, riešenie problémovej dopravnej 
situácie a výstavba nových komunikácií.

• Obnova kaštieľa a futbalového ihriska v Nižnej 
Šebastovej pre širokú verejnosť.

• Zriadenie materskej školy a denného centra pre 
seniorov na Šidlovci.

• Podpora individuálnej bytovej výstavby a výstavby 
mestských nájomných bytov.

• Úprava chodníkov a riešenie parkovania.
• Viac zelene a úprava oddychových zón pri Toryse 

a v centre mesta.
• Ohradenie kontajnerov na odpad a zefektívnenie 

separovania odpadu.
• Vybudovanie ihrísk pre deti.
• Vybudovanie výbehov a osadenie košov na exkre-

menty pre psičkárov.

• Pokračovanie v revitalizácií NKP Solivar, námestia, 
okolia a objektov ťažby soli.

• Súvislá oprava a bežná údržba vybraných miestnych 
komunikácií, ciest a chodníkov.

• Dobudovanie ďalších cyklochodníkov a cykloželezničky.
• Cestné prepojenie ul. Zlatobanská - Jesenná – Šváb-

ska – Košická.
• Rekonštr. kultúrneho domu PKO na ul. Solivarskej č. 80.
• Vybudovanie detského ihriska na Šváboch a zabezpe-

čenie funkčnosti futbalového ihriska na Tajchu.

• Rozširovanie parkovacích plôch.
• Oprava existujúcich ciest a chodníkov, vybudovanie 

nových chodníkov.
• Výstavba a údržba športovísk a detských ihrísk.
• Dobudovanie cyklistického chodníka okolo rieky 

Sekčov.
• Zriadenie oddychovej zóny – parku pri rieke Sekčov.
• Zveľaďovanie škôl a ich okolia.
• Úzka spolupráca so zástupcami vlastníkov bytov pri 

monitorovaní potrieb a záujmov obyvateľov.

• Lepšia doprava a parkovanie.
• Podpora lokálnej kultúry a komunitného spolo-

čenstva, aby na sídlisku ľudia spoločne žili, nie iba 
prežívali.

• Rozvoj možností pre športové vyžitie všetkých 
vekových kategórií.

• Presadenie územného regulatívu pre tvorbu lokál-
neho územného systému ekologickej stability tejto 
obytnej zóny.

Mgr.
Michal Majdák
manažér
44 r.

JUDr.
Václav
Louma, MBA
právnik
37 r.

Mgr.
Peter Krajňák
štátny tajomník
37 r.

Ing.
Jozef Čokina
manažér
61 r.

MVDr.
Ľudovít Sabol
veterinárny lekár
63 r.

Ing.
Pavol Kleban
SZČO
39 r.

Ing.
Andrej Džugan
podnikateľ
53 r.

PaedDr. Miroslav 
Benko, MBA
vedúci odboru
starostlivosti o ŽP
44 r.

Ing.
Miroslav Barna
manažér v letectve
38 r.

doc. PaedDr.
Patrik Derfi ňák, 
PhD.
vysokoškolský učiteľ
48 r.

PhDr.
Martin Lipka, PhD.
manažér
43 r.

Mgr.
Emil Chlapeček
prednosta
okresného úradu
60 r.

Marta Fertaľová
odborná referentka
53 r.

Ing.
Lukáš Brehuv
ekológ, manažér
30 r.

PhDr.
Ružena Horváthová
odborná referentka
54 r.

Ing. Ľudmila
Nováková-Marcinčínová, 
PhD., MBA
vedecko-výskumná pracovníčka
48 r.

Ing.
Jozef Palša
podnikateľ
51 r.

Ing.
Ľudovít Malaga
technický pracovník
59 r.

Ing.
Zdenko Valášek
manažér
39 r.

Ing.
Štefan Szidor
letecký inžinier
63 r.



Okres Prešov

Obec Meno a priezvisko Povolanie Politická strana/
koalícia politických strán

Abranovce František Štofko starosta obce SMER - SD, MOST-HÍD
Bajerov Vladimír Mrúz starosta obce SMER - SD
Bertotovce Ing. František Marinica stavebný inžinier SMER - SD, SNS
Brestov Jozef Šoltés starosta obce SMER - SD
Bretejovce Ing. Rastislav Varga starosta obce SMER - SD, SNS
Čelovce Ján Kožlej starosta obce SMER - SD
Červenica Marta Pavlinská starosta obce SMER - SD, SNS, MOST-HÍD
Demjata Ing. Vladislav Bašista starosta obce SMER - SD
Drienov Marián Jurek technik SMER - SD
Gregorovce Marek Golodžej živnostník SMER - SD
Hermanovce Mgr. Lukáš Grejták samostatný radca – ÚPSVaR SMER - SD, SNS
Hrabkov Jaroslav Hovančák starosta obce SMER - SD, SNS
Chmeľovec Pavol Vojtek živnostník SMER - SD
Chmiňany Cyril Miškuf starosta obce SMER - SD, SNS, MOST-HÍD
Chminianske Jakubovany Mgr. Jozef Lukáč, Msc. starosta obce SMER - SD
Janov František Harčár starosta obce SMER - SD, SNS
Janovík Marián Žec starosta obce SMER - SD
Kapušany Ing. Jozef Pribula starosta obce SMER - SD
Kojatice Dušan Katrenič vedúci predaja vozidiel SEAT SMER - SD
Kokošovce Ing. Mária Ňakat Spišáková, LL.M ekonómka SNS, SMER - SD
Križovany Cyril Harničár starosta obce SMER - SD, SNS, MOST-HÍD
Kvačany Pavel Veteráni starosta obce SMER - SD
Lada Ján Katica konateľ SNS, SMER - SD
Lažany Emília Miškufová starosta obce SMER - SD, SNS
Ličartovce Andrej Jurko konateľ s ručením obmedzeným SMER - SD, SNS
Lipníky Jozef Plančár dôchodca SMER - SD
Lipovce Mgr. Peter Miženko starosta obce SMER - SD
Ľubotice Katarína Klebanová umelecká dizajnérka SNS, SMER - SD, MOST-HÍD
Malý Slivník JUDr. Jozef Javorský, MBA starosta obce SMER - SD
Malý Šariš Ing. Miroslav Palenčár starosta obce SMER - SD
Nemcovce František Bača SZČO SNS, SMER - SD
Ondrašovce Jozef Lopuchovský starosta obce SMER - SD, SNS
Ovčie Ján Farkáš starosta obce SMER - SD
Radatice Ondrej Kalata dôchodca SMER - SD, SNS
Rokycany Miloš Jaš opatrovateľ SMER - SD
Šarišská Poruba Dominik Ďurana vodič SMER - SD
Šarišská Trstená Jaroslav Fogáš starosta obce SMER - SD
Šarišské Bohdanovce Peter Merkovský starosta obce SMER - SD, SNS
Šindliar František Gajdoš strojár SMER - SD, SNS
Štefanovce Ján Juščák robotník SMER - SD
Teriakovce Miroslav Angelovič starosta obce SMER - SD, SNS
Tulčík Ing. Danka Dobranská ekonómka SMER - SD, SNS, MOST-HÍD
Varhaňovce Ing. René Dancák vedúci oddelenia prevádzkových činnosti SMER - SD
Víťaz Pavol Magda SZČO SMER - SD
Záhradné Róbert Tkáč starosta obce SMER - SD, SNS, MOST-HÍD
Zlatá Baňa Vladimír Pulík SZČO SNS, SMER - SD
Žehňa Slavomír Lipták starosta obce SMER - SD, SNS
Žipov Jozef Štofanko starosta obce SMER - SD, SNS
Župčany PhDr. František Novotný starosta obce SMER - SD, SNS, MOST-HÍD

Volebný obvod č. 1
Marián Balog pedagóg 53 r.
Rastislav Beran svetelný technik 43 r.
Slavomír Kožár odborný referent 41 r.
Mgr. Ján Kubánek súkromný podnikateľ 42 r.
Rastislav Pištej súkromný podnikateľ 40 r.
Mgr. Marek Platko súkromný podnikateľ 53 r.
František Sabol SZČO 53 r.
Volebný obvod č. 2

Ing. Stanislav Talian odborný referent 46 r.

Kandidáti na starostov obcí v okrese Prešov
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Vo Veľkom Šariši sa v  nadchá-
dzajúcich komunálnych voľbách 
o  hlasy voličov uchádza kandi-
dát na post primátora za stra-
nu SMER - SD, mestský poslanec 
Ing. Stanislav Talian.
Zároveň spolu s  ním sa rozhodli 
na poslancov do mestského za-
stupiteľstva kandidovať aj:

Aj mesto Veľký Šariš má svojho
kandidáta z našich radov



Ako nás asi
nepoznáte

Peter Kažimír

Ranné plávanie v Dunaji Centrum sociálnych služieb Jesienka na Myjave

Peter Pellegrini

Jaroslav Baška

Cez Sorošku jazdím pravidelne

Juraj Blanár

Kontrolný deň v elektrárňach

Robert Kaliňák

Richard Raši

Sobášny palác v Bytči

Robert Fico

V kroji z Horehronia na „Slovenskom dni kroja“ v Banskej Bystrici

S mojím labradorom Rafaelom Saxofón je pre mňa hlavne relax

Peter Žiga

8 SMER – sociálna demokracia


