
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
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Podporujeme infraštruktúru

Zdravie a vzájomný dialóg

Banskobystrický kraj

Za 10 rokov vlády strany SMER - SD 
sme zabezpečili prílev mnohých 
investícií a  dotácií pre Bansko-
bystrický kraj. Išlo naozaj o veľké 
peniaze - spolu v desiatkach mi-
liónov eur.

Sústredili sme sa najmä na in-
fraštruktúru a výsledky sú vidieť 
v podobe rýchlostnej komuniká-
cie R1 a  jej prepojenia s  Brati-
slavou. Snažíme sa o  urýchlenú 
výstavbu aj rýchlostnej cesty R2 
smerom od Zvolena na juhový-
chod. Nie vždy to ale ide ľahko. 
Niekedy sa „musíme dohodnúť“ 
s prírodou, inokedy brzdí výstav-
bu regionálny spor.

Okrem diaľnic, rýchlostných ciest 
a  ciest prvej triedy sa snažíme 
pomáhať aj infraštruktúre vyššie-
ho územného celku, ktorý sa sta-
rá o cesty druhej a  tretej triedy. 
Výsledkom výjazdových rokovaní 
vlády v našom kraji je prerozde-
lenie veľkých súm peňazí na pod-
poru regionálnych ciest.

Schválili sme investície na re-
konštrukcie alebo dobudovania 
nemocníc (napr. v  Banskej Bys-
trici  – Rooseveltovej nemocni-
ce, Detskej fakultnej nemocnice 
s  poliklinikou), či zdravotníckeho 
vybavenia (napr. nákup CT pre ne-
mocnicu v  Brezne), pretože zdra-
vie je to najdôležitejšie, čo máme.
V rámci dobrej spolupráce s pred-
staviteľmi z  komunálnej politi-
ky vedieme dialóg o  potrebách 
miest a obcí. Či už ide o veľké ale-
bo malé investície revitalizujeme 
naše okolie tak, aby sa nám v na-
šom krásnom kraji žilo všetkým 
lepšie. Snažíme sa pomáhať tam, 
kde pomoc treba najviac. Vláda, 
v ktorej je strana SMER - SD, počas 
posledného roka uskutočnila ro-
kovania priamo v  piatich najme-
nej rozvinutých okresoch nášho 
kraja, kde pomohla miliónmi eur 
na konkrétne projekty.
S  Vašou podporou budeme po-
máhať aj naďalej! Ďakujeme Vám 
za ňu.



5Okres Banská Bystrica

Na primátora Banskej Bystrice podporí
SMER - SD nezávislého kandidáta Jána Noska

V  stredu, 5. septembra 2018 
po rokovaní vlády navštívil 
rodnú Banskú Bystricu pred-
seda vlády Slovenskej repub-
liky Peter Pellegrini. V  rámci 
svojho pracovného programu 
navštívil dve stavby v  mest-
skej časti Radvaň, ktoré boli 
dotované vládnymi prostried-
kami. Vyjadril tu tiež podporu 
súčasnému primátorovi Jáno-
vi Noskovi v  novembrových 
komunálnych voľbách.

Vláda Slovenskej republiky vy-
členila na výstavbu nového 
športového areálu ZŠ Radvanská 
sumu 450 tis. eur. Už v roku 2015 
sa tu z vládnych zdrojov postavi-
lo multifunkčné ihrisko s umelou 
trávou, ku ktorému teraz pribud-
nú bežecký tartanový ovál s dos-
kočiskom, vrhačským sektorom 
a  priestorom pre technické at-
letické disciplíny, minifutbalové 
ihrisko a  ďalšie športoviská aj 
s fi tnesscentrom.

„Som presvedčený, že nový špor-
tový areál nebude slúžiť len de-

ťom zo školy, ale celému sídlisku 
Radvaň a bude otvorený aj v po-
poludňajších hodinách všetkým, 
ktorí budú mať záujem si zašpor-
tovať,“ povedal predseda vlády 
Pellegrini.

Druhou zo spomínaných stavieb, 
ktorú si prezrel Peter Pellegrini 
v sprievode primátora Jána Nos-
ka, bol historický kaštieľ Radvan-
ských. Na jeho rekonštrukciu sa 
pred dvomi rokmi podarilo získať 
viac ako milión eur z  vládnych 
zdrojov, aby mohla začať pre-
stavba strechy kaštieľa nad se-
verným krídlom aj s  vytvorením 
podkrovných priestorov. Násled-
ne boli vyčlenené ďalšie dva mi
lióny, ktoré umožnia pokračovať 
v  rekonštrukcii južného krídla 
kaštieľa.

Vzhľadom k  tomu, že v  Banskej 
Bystrici sa našla optimálna spo-
lupráca samosprávy a  vlády SR, 
dal premiér Peter Pellegrini ve-
rejný prísľub, že sa pre Banskú 
Bystricu bude snažiť aj v  budú-
com roku získať ďalšie dodatočné 

vládne fi nancie na dokončenie 
rekonštrukcie kaštieľa Radvan-
ských v kombinácii s ďalšími mi-
morozpočtovými zdrojmi.

Predseda vlády a  podpredseda 
strany SMER - SD sa pri tejto prí-
ležitosti vyjadril aj k  opätovnej 
kandidatúre Jána Noska na pri-
mátora mesta:

„Teraz hovorím nielen ako pred-
seda vlády, ale aj ako Bansko-
bystričan. Máme primátora, 
ktorému ide o to, aby mesto na-
predovalo. Som rád, že nachádza 
podporu zastupiteľstva pre všet-
ky svoje projekty. Ako podpred-
seda strany SMER - SD považujem 
za veľmi správne, že sme sa roz-
hodli pred štyrmi rokmi podporiť 
nezávislého kandidáta Jána Nos-
ka a napomôcť mu k zvoleniu za 
bystrického primátora.“

Ďalej premiér Pellegrini pokra-
čoval:
„Preto chcem z  tohto miesta 
oznámiť, že strana SMER - SD ofi -
ciálne podporuje ako kandidáta 

na primátora nezávislého kandi-
dáta Jána Noska. Budeme veľmi 
radi, ak našu podporu prijme, 
držíme mu palce a  tešíme sa na 
našu ďalšiu spoluprácu.“

Primátor Ján Nosko reagoval slo-
vami:
„Chcem sa poďakovať pánovi 
premiérovi za tie štyri roky našej 
spolupráce. Som presvedčený, že 
ako Banskobystričan a člen vlá-
dy dopomohol s  dotáciami pre 
mesto, či už ide o  rekonštrukciu 
kaštieľa Radvanských, dobudo-
vanie športovej infraštruktúry 
v  rámci Banskej Bystrice ako 
Európskeho mesta športu 2017. 
Treba ale spomenúť aj korčuliar-
sku dráhu alebo parkovisko na 
Rudohorskej ulici, lebo všetky 
tieto investície boli riešené z do-
tácií vlády SR. Zdroje z vlastného 
rozpočtu tak môžeme použiť na 
iné potrebné investície. Ďakujem 
za podporu vo voľbách a  pokiaľ 
budem v  nich úspešný, teším sa 
na našu ďalšiu spoluprácu.“
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Primátor Ján Nosko predstavil volebný program 
2018 - 2022 so svojimi podporovateľmi
Súčasný banskobystrický pri-
mátor Ján Nosko v stredu 26. 
septembra 2018 na tlačovej 
besede v  kruhu svojich pod-
porovateľov predstavil kom-
plexný volebný program 
na ďalšie funkčné obdobie
2018 – 2022.

Jána Noska prišli podporiť súčas-
ní poslanci za stranu SMER – SD, 
SNS, Klub nezávislých poslancov, 
Srdcom Bystričania a nové tváre 
z  radov občianskych kandidá-
tov – osobností mesta.

„Našou spoločnou ambíciou 
v  prípade úspešnej kandidatúry 
bude tvorba predpokladov pre 
ďalší rozvoj nášho mesta, s  reš-
pektovaním nadobudnutých skú-
seností a  požiadaviek občanov. 
Môj volebný program sa rozhodli 
podporiť mienkotvorné a  mes-
totvorné autority z Banskej Bys-
trice.“

Primátorovi sa v  spolupráci 
s mestským zastupiteľstvom po-
darilo rozhýbať projekty, ktoré 
v  meste dlhodobo spali. Začali 
sa rekonštruovať škôlky, budovať 
parkoviská, obnovovať povrchy 
súvislých úsekov ciest a chodní-
kov. Po 30 rokoch sa môžu v Ban-

skej Bystrici pýšiť novou auto-
busovou stanicou, výstavbou 
korčuliarskej dráhy sa podarilo 
vrátiť život do parku pod Pamät-
níkom SNP, začalo sa pracovať na 
prvej reálnej cyklotrase, stavajú 
sa multifunkčné ihriská.
K podpore kandidatúry Jána Noska 
sa za poslanecký klub SMER - SD, 

SNS vyjadril jeho predseda Jakub 
Gajdošík:
„Komunikácia s pánom primáto-
rom Noskom na úrovni poslancov 
bola za tieto štyri roky veľmi ľud-
ská, každý poslanec mal u  neho 
otvorené dvere. Všetky problé-
my v meste sme riešili dialógom 
a snažil sa hľadať konsenzus na-

prieč celým politickým spektrom. 
Myslím, že aj vďaka tomu bolo 
bystrické zastupiteľstvo jedno 
z najkultivovanejších na Sloven-
sku, za čo sa chcem poďakovať aj 
všetkým 31 poslancom, ale v pr-
vom rade pánovi primátorovi.“

Druhý zástupca primátora Martin 
Turčan dodal:
„Nepoznáme ľavicové a  pravico-
vé riešenia pre mesto, poznáme 
iba dobré alebo zlé riešenia. Ide 
o  to, aby sme nasledujúce štyri 
roky spolu s  primátorom Jánom 
Noskom zabezpečili ďalší rozvoj 
mesta. Verím že podporou jeho 
volebného programu sa to po-
darí.“

Andrej Refka z  Občianskej rady 
Rudlová – Sásová II. na záver do-
plnil podporovateľov Jána Noska 
slovami:
„Myslím, že môžem vysloviť plnú 
podporu Jánovi Noskovi za obi-
dve občianske rady, ktoré pô-
sobia v Rudlovej – Sásovej. Vždy 
nám vyšiel v  ústrety pri konaní 
kultúrnych a  športových akcií 
pre obyvateľov nášho sídliska, 
čo oceňujú aj občania, pre kto-
rých to robíme. Preto ho podpo-
rujem v  jeho kandidatúre a  ve-
rím, že bude opätovne zvolený.“
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Kandidáti na poslancov mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici
za koalíciu SMER – sociálna demokracia a Slovenská národná strana:

Volebný obvod č. 1 – centrum

Ludvik Nábělek, MUDr., PhD. lekár – prednosta kliniky

Marek Vyhnička podnikateľ

Volebný obvod č. 2 - Majer, Senica, Šalková, Uhlisko

Alexander Daško, Mgr. hudobník, pedagóg

Marcel Pecník, PhDr. historik, publicista

Volebný obvod č. 3 - Rudlová, Sásová

Jakub Gajdošík, Mgr. viceprimátor mesta

Michal Škantár, Ing. ekonóm

Andrej Refka, Bc. informatik

Július Ernek, Mgr. prednosta Okresného úradu v Banskej Bystrici

Volebný obvod č. 4 - Jakub, Kostiviarska, Podlavice, Skubín, Uľanka

Janka Kmeťová, JUDr. advokátka

Volebný obvod č. 5 – Fončorda

Ján Gereg, JUDr. advokát

Daniel Karas, Mgr. manažér

Marek Modranský, Mgr. predseda Inštitútu verejnej dopravy

Ľubomír Motyčka novinár

Volebný obvod č. 6 – Radvaň

prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. detský lekár

Volebný obvod č. 7 - lliaš, Kráľová, Kremnička. Pršianska Terasa, Rakytovce

Peter Handlovský, Ing. živnostník

Kandidáti na starostov obcí v okrese Banská Bystrica
za stranu SMER – sociálna demokracia

Čerín Pavel Kmeť starosta obce

Dolný Harmanec Alena Necpalová starostka obce

Dúbravica Ing. Janka Slobodníková starostka obce

Hrochoť Anna Čerhýňová starostka obce

Králiky Ivan Škamla starosta obce

Lučatín Bc. Pavel Kováč zástupca obchodného riaditeľa

Motyčky Maroš Lacko starosta obce

Oravce Anna Filipčová starostka obce

Pohronský Bukovec Igor Šagát starosta obce

Sebedín – Bečov Pavol Škamla SZČO

Slovenská Ľupča Mgr. Lýdia Baranová vedúca Robotníckeho domu

Strelníky Miroslava Lamperová starostka obce



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


