
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



4

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.



Okres Stropkov
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Svoju rodnú obec vnímam ako 
úspešnú s  veľkým potenciálom 
rozvoja v  mnohých oblastiach. 
Stabilizovali sme systém riade-
nia a  hospodárenia samosprá-
vy, vytvorili rezervy pre prípad 
núdze, vyriešili problémy, ktoré 
nás pálili a  nebojíme sa tých, 
ktoré nás čakajú. Koncept roz-
voja obce je veľmi obsiahly, 
čaká nás veľa práce pri vytváraní 
a  upevňovaní jej stability, kde 
obyvatelia budú zdieľať pokoj, 
pohodu, príjemnú atmosféru, 
priestor pre relax, kde deti budú 

vedieť tráviť zmysluplne čas. Kde 
mladé rodinky vychovajú ďalšiu 
generáciu a kam sa rodáci budú 
radi vracať. Uvažujme triezvo, 
pristupujme čestne k  ľuďom, 
riaďme transparentne a  uvážli-
vo, podporme kresťanské hod-
noty, dobré nápady a  záujmové 
skupiny. Vytvorme spolu domov.

Za uplynulé štyri roky sme zme-
nili chod obecného úradu, zača-
li prípravu projektov na rozvoj 
obce. Ako prví v  okrese sme 
vybudovali spoločné zariade-
nia - poľné cesty v hodnote vyše 
1,1 mil. eur, zrekonštruovali 
priestory v  budove aj pred bu-
dovou obecného úradu, vybu-
dovali altánok pri futbalovom 
ihrisku, postavili fi tnes ihrisko 
a  plážové volejbalové ihrisko. 
V súčasnosti dokončujeme šatne 
pri futbalovom ihrisku, dokonči-
li sme výstavbu mini futbalovej 

tribúny, fi nišujeme s  výmenou 
verejného osvetlenia za nové 
led osvetlenie, vyasfaltovali sme 
cestu na sídlisku, nakúpili sme 
pozemky, ktoré použijeme na 
ďalší rozvoj. Taktiež plánujeme 
dokončiť úpravu centra obce 
vybudovaním obecného parku, 
ukončiť rekonštrukciu miestne-
ho vodovodu, vybudovať kanali-
záciu a zrealizovať opravu miest-
nych komunikácií. Ak dostanem 
dôveru našich občanov, budem 
sa usilovať o zachovanie nastú-
penej cesty rozvoja obce.

Počas doterajšieho obdobia 
sme postavili 43 nových obec-
ných bytov pre mladé rodiny, 
obecnú kanalizáciu a  tým sme 
sa zaradili medzi obce s  plnou 
technickou infraštruktúrou. 
Zrekonštruovali sme budovu 
obecného úradu a  športového 
klubu, vybudovali automatickú 
závlahu ihriska a  v  najbližších 
dňoch dokončíme multifunkč-
né ihrisko. Rekonštrukciou 
prešlo aj verejné osvetlenie, 
obecný vodovod a dokázali sme 
udržať stabilnú cenu vody. To 
je len stručné zhrnutie úspe-

chov našej obce. Opätovne sa 
uchádzam o  dôveru voličov 
a  chcem pokračovať v  nastú-
penom trende rozvoja obce. 
Medzi moje priority patrí zria-
denie zberného dvora, nového 
detského ihriska, vybudovanie 
protipovodňovej ochrany obce, 
výstavba a  rekonštrukcia všet-
kých miestnych komunikácií. 
V  nadchádzajúcom volebnom 
období ponúkam všetkým na-
šim občanom svoje skúsenosti, 
odbornosť a tvrdú prácu pri na-
plňovaní cieľov pre všestranný 
rozvoj našej malebnej dedinky.

Stanislav Viňarský
starosta obce Havaj

Miroslav Mojsej
starosta obce Miňovce

Ing. Jozef Kačmár
starosta obce Tisinec
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Ing. Oľga Kurucová

Miroslav Danko

Ing. Valentína Burcáková

Gabriel Foťko

Róbert Fatľa

Mgr. Miroslav Malina

Mgr. Alfonz Veselý

Ing. Miroslav Dankanin

Jaroslav Kaščák

52 rokov, vydatá 

70 rokov, dôchodca

50 rokov, vydatá

56 rokov, ženatý 

43 rokov, ženatý

59 rokov, slobodný 

49 rokov, ženatý 

62 rokov, ženatý

54 rokov, ženatý

Mojím cieľom je prispieť k tomu, aby bolo naše 
mesto otvorenejšie, efektívnejšie a krajšie pre ži-
vot. Chcem spájať tých, čo majú nápady, chuť pra-
covať a môžu pomôcť v rámci svojich možností. 

Chcem byť súčasťou vedenia mesta, pretože len z tejto pozície sa dá 
dosiahnuť a ovplyvniť veľa pozitívnych vecí. Som pripravená načúvať 
problémom ľudí a prispieť k ich riešeniu. Už 20 rokov pracujem s fi nan-
ciami a veľmi dobre viem, že mesto hospodári s rozpočtom, ktorý je 
tvorený z našich daní. Preto sa chcem podieľať na tom, aby fi nancie boli 
vždy efektívne využité na rozvoj a skrášlenie mesta.

Ako poslanec mestského zastupiteľstva v Stropko-
ve budem podporovať investície a výstavbu, ktoré 
nebudú poškodzovať životné prostredie.  Podpo-
rím a budem spolupracovať na každom projekte, 

ktorého cieľom bude vytvárať a zlepšovať priestor pre oddych a špor-
tovú činnosť obyvateľov mesta. Všetky aktivity chcem realizovať v úz-
kej spolupráci  s občanmi mesta, vedením mesta a ďalšími zvolenými 
poslancami.

Svojou činnosťou a aktivitami v poslaneckom zbo-
re by som sa chcela podieľať predovšetkým na tom, 
aby Stropkovčania mali viac pracovných príležitos-
tí za vyššie mzdy aj v meste Stropkov a nemuseli za 

prácou odchádzať od svojich rodín. Budem podporovať rovnoprávnosť 
a riešenie  nárokov občanov mesta v sociálnej oblasti a v zdravotnej 
starostlivosti. Chcem presadzovať výstavbu bytov pre mladé rodiny 
a vyčlenenie vhodných pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu.    
Ponúkam obetavý prístup a dlhoročné skúsenosti z práce v štátnej 
službe.

Ako poslanec mestského zastupiteľstva sa chcem 
sústrediť predovšetkým na podporu investičných 
zámerov v meste Stropkov súvisiacich s infraštruk-
túrou. Podporím projekty, ktoré zlepšia technický 

stav i vybavenosť budov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a to najmä 
školské zariadenia. Budem sa usilovať, aby sa skvalitnil aj doterajší stav 
športových zariadení, ktoré otvárajú možnosti na oddych a relaxáciu  
najmä pre deti a mládež. 

V rokoch 1998-2002, 2006-2010, 2014-2018 som bol  
poslancom Mestského zastupiteľstva v Stropkove 
za MČ Sitník. Vyše 24 rokov pôsobím vo výbore Fut-
balového oddielu Sokol Sitník, kde som sa podieľal 

na zveľaďovaní športového areálu. Mojím hlavným cieľom v nadchádza-
júcom štvorročnom období je dokončiť protipovodňové opatrenia na 
ulici Strečkovej a Družstevnej, pokračovať opravou budovy materskej 
školy, dokončiť vyasfaltovanie mestských komunikácií a prístupových 
ciest k rodinným domom, pokračovať v podpore futbalu,  doriešiť ma-
jetkoprávne vysporiadanie cesty k rodinným domom na ulici Rovnej.

Ponúkam skúsenosti z mojej vyše 30 - ročnej pe-
dagogickej praxe a to predovšetkým v oblasti 
školstva. Mojim cieľom je prispieť k zlepšeniu škol-
ských pomerov v meste Stropkov bezprostredne  

súvisiacich s podmienkami, ktoré priamo determinujú kvalitu vzdelá-
vania u poskytovateľov zriaďovaných mestom. Chcem sa podieľať aj na 
zlepšovaní a skvalitňovaní služieb v oblasti kultúry a osvety. 

Ako poslanec mestského zastupiteľstva budem 
podporovať výstavbu nájomných bytov v meste 
Stropkov. Chcem stáť pri vyriešení určenia lokalít a 
výstavby potrebnej infraštruktúry pre individuálnu 

bytovú výstavbu. Budem sa angažovať v prospech aktivít zamestnávateľov 
poskytujúcich prácu s dôrazom na ochranu životného prostredia. Budem 
podnecovať zriadenie mestskej neziskovej organizácie, ktorá dotáciami 
bude podporovať kultúru a šport.  Vo svojom volebnom obvode chcem 
spolu so svojím poslaneckým partnerom podporovať a presadzovať opra-
vu, údržbu a výstavbu infrakštruktúry a občianskej vybavenosti. 

Moja doterajšia pracovná činnosť bola sústredená 
na oblasť poľnohospodárstva a to priamo vo vý-
robe a v strednom článku riadenia. Ako poslanec 
mestského zastupiteľstva ponúkam svoje dote-

rajšie skúsenosti v rámci riadenia a manažovania či už aktivít zamera-
ných na výstavbu oddychových a relaxačných zón alebo infraštruktúry. 
Chcem byť subsidiárny pri kreovaní bytovej politiky ako aj v ďalších 
oblastiach, ktoré explicitne vplývajú na kvalitu života obyvateľov mesta.

O priazeň občanov mesta sa budem uchádzať naj-
mä tým, že ponúkam svoju osobnú účasť pri presa-
dzovaní zámerov smerujúcich k zlepšovaniu infraš-
truktúry, najmä rozširovaním parkovacích miest už 

pri vybudovaných blokoch. Budem sa zasadzovať o ďalšiu etapu rekon-
štrukcie ciest a chodníkov. Podporím všetky projektové aktivity vedúce 
k modernizácii a skvalitňovaniu vybavenia športových plôch a ihrísk. 
Chcem napomôcť realizácii všetkých opatrení, ktoré zlepšia životné 
prostredie mesta a budú vytvárať dôstojný priestor pre život všetkých 
občanov.

Kandidáti na poslancov 
do mestského 
zastupiteľstva 
v Stropkove za stranu 
SMER  -  sociálna demokracia
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Milan Čurilla

Mgr. Martin Blaško

Mgr. Daniel Lipka

Ing. Tibor Paňko

Jozef Lacko

Ing. Michal Malina

Ing. Štefan Polivčak

Ing. Gabriel Zajtko

61 rokov, ženatý 

39 rokov, ženatý 

36 rokov, ženatý 

54 rokov, ženatý

Narodil som sa v Stropkove, kde žijem dodnes.  
Mám stredoškolské stavebné vzdelanie. Vyše 
dvadsaťdva rokov som pracoval ako majster a ne-
skôr ako živnostník v stavebníctve. Od roku 2007 

som na Mestskom úrade v Stropkove pracoval na OVRRaŽP. Od roku 
2016 pôsobím na Okresnom úrade v Stropkove, odbor katastrálny. Ako 
poslanec mestského zastupiteľstva sa chcem spolupodieľať na zlepšo-
vaní životných podmienok našich občanov a byť nápomocný pri rea-
lizácii opatrení vo všetkých oblastiach, ktoré sa bezprostredne týkajú 
zlepšovania životnej úrovne obyvateľov nášho mesta.

Po ukončení štúdia na Filozofi ckej fakulte som 
od roku 1999 pracoval na rôznych pozíciách v CVČ 
v Stropkove. V rokoch 2014 až 2015 som pôsobil 
na ÚPSVaR v Stropkove ako štátny zamestnanec 

v Aktivačnom centre. V súčasnosti som hlavným vychovávateľom 
v Detskom domove vo Svidníku. Chcem ponúknuť občanom nové 
progresívne myšlienky, nápady a riešenia sociálno – spoločenských 
problémov, ktoré dnešná moderná doba prináša a vyžaduje. Ako  pe-
dagóg s bohatou praxou, blízkym vzťahom k mládeži a erudovanými 
organizačnými schopnosťami deklarujem podporu týchto, ale aj os-
tatných oblastí v samospráve.

Tak ako Vám, ani mne nie je ľahostajný osud nášho 
krásneho mesta, v ktorom spolu žijeme. Ak chce-
me, aby náš krásny Stropkov bol skutočným do-
movom pre jeho obyvateľov, tak sa musíme snažiť 

urobiť pre to všetko, čo je v našich silách. V nadchádzajúcom volebnom 
období sa chcem venovať udržaniu dobrej kvality života v našom mes-
te a jeho ďalšiemu všestrannému rozvoju.  Budúcnosť nášho krásneho 
mesta a našich detí je hodnota, pre ktorú má zmysel prekonať všet-
ko a ísť za našim spoločným cieľom. Ponúkam pre Stropkov úprimnú 
a čestnú spoluprácu. Ide nám predsa o spoločnú vec.

V komunálnej politike mesta Stropkov som už 25 
rokov a preto ponúkam svoje skúsenosti v tejto 
oblasti. Počas doterajšieho pôsobenia v mestskom 
zastupiteľstve som mal dostatok príležitostí spo-

znávať životné podmienky našich občanov, analyzovať problémy a vy-
vodzovať vhodné opatrenia. V nasledujúcom období sa chcem prioritne 
sústrediť na ekológiu a riešiť problémy súvisiace s parkovaním v našom 
volebnom obvode.
Spätná väzba z osobných stretnutí s voličmi je najlepším odpočtom 
mojej práce.

Kandidujem na poslanca do MsZ v Stropkove, vo-
lebný obvod č. 6, za stranu SMER - SD. Od roku 2007 
som pracoval v Mestskej nemocnici s r.o. v Stropko-
ve ako technický pracovník. Svojou osobnou účas-

ťou a skúsenosťami som sa podieľal na realizácii projektov rekonštruk-
cie budovy polikliniky a rozostavanej stavby. To považujem za jeden
z mojich veľkých úspechov v prospech občanov mesta Stropkov. V danej 
oblasti ponúkam svoje skúsenosti, ktoré som nadobudol aj ako posla-
nec MsZ v Stropkove, kde som pôsobil v rokoch 2011-2014.  

Profesne sa zaoberám stavebníctvom, mojou špe-
cializáciou sú pozemné stavby a v danom odbore 
som aj súdnym znalcom. V známej stavebnej spo-
ločnosti som sa zaoberal prípravou stavieb KBV 

v okolitých okresoch. Od roku 1991 pracujem v štátnej správe na úse-
ku životného prostredia. Aktívne sa venujem športu a som predsedom 
stolnotenisového klubu. V úlohe poslanca sa chcem zaoberať ochranou 
životného prostredia, výstavbou, čistotou, poriadkom a skrášľovaním 
nášho mesta, aby sa stalo dôstojným priestorom pre plnohodnotný ži-
vot všetkých jeho obyvateľov.

Záleží mi na budovaní zdravého mesta, ktoré má aj 
v súčasnosti na čom stavať a rozvíjať sa. Za kľúčový 
považujem jeho ďalší rozvoj smerom k spokojnosti 
jeho obyvateľov, ale aj návštevníkov nášho mesta 

a šírenie jeho dobrého mena navonok. Vo svojej praxi som zastával aj 
riadiace a vedúce funkcie a chcem svoje vedomosti a skúsenosti efek-
tívne využiť v prospech a rozvoj nášho mesta. Môj program vnímam 
ako iniciatívu otvorenú námetom, návrhom a nápadom, ktoré môžu 
a dokážu pozitívne posunúť rozvoj mesta Stropkov.

Ako kandidát na poslanca do mestského zastupi-
teľstva sa uchádzam o dôveru občanov a ponúkam 
svoje doterajšie skúsenosti najmä v oblasti infraš-
truktúry, ekológie a výstavby. Chcem sa zamerať  

najmä na oblasť údržby a výstavby miestnych komunikácií, naklada-
nia s komunálnym odpadom, správou verejného osvetlenia a verejnej 
zelene. Podieľal som sa na plánovaní a výstavbe ekologických stavieb 
s ochranou zložiek životného prostredia. Chcem presadzovať podporu 
športového rybárstva v regióne. Riadiace skúsenosti som získal na ve-
dúcich pozíciách okresného úradu a 12 rokov aj ako riaditeľ podniku 
Služba. 

64 rokov, vdovec

57 rokov, ženatý

47 rokov, ženatý 

51 rokov, ženatý 



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
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