
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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Vláda SR pomáha Žilinskému kraju

Žilinský kraj je 
krajom prírodných 
krás

Žilinský kraj

Počas výjazdových zasadnutí 
vlády SR v  okresoch Kysucké 
Nové Mesto, Žilina a  Ružom-
berok boli uvoľnené fi nanč-
né prostriedky pre viac ako
130 projektov v oblasti občian-
skej infraštruktúry (Kotešová 
- Bukov, Klubina, Dunajov  – 
cesta do Ochodnice), rekon-
štrukcia miestnej komuni-
kácie, obecný rozhlas (napr. 
v  obci Čičmany, Ďurčiná, Po-
rúbka), výstavba chodníkov 
(napr. Bytča, Štiavnička, Lutiše).
Zvýšila sa energetická efektívnosť 
zateplením fasád, výmenou okien 
a  dverí na obecných budovách 
a kultúrnych domoch (napr. Hybe, 
Liptovská Sielnica, Partizánska 
Ľupča, Žiar, Hričovské Podhradie, 
Malá Čierna).
Obce uvítali výzvu na predklada-
nie žiadostí na rozšírenie kapacít 
materských škôl, nakoľko samo-
správy boli v posledných rokoch 
vystavené zvýšenému dopytu zo 
strany rodičov o  umiestnenie 
detí v  predškolských zariade-
niach (napr. Podhradie, Maršo-
vá - Rašov, Lietava, Ľubochňa, 
Lodno).

a  množstva kultúrnohistoric-
kých pamiatok, čo dokazuje 
aj zaradenie viacerých prvkov 
z  územia kraja do svetového 
zoznamu kultúrneho dedičstva 
UNESCO. Z  mnohých príkladov 
možno uviesť osadu Vlkolínec 
v  okrese Ružomberok, kde bola 
s  fi nančným prispením vlády SR 
zrekonštruovaná budova infor-
mačného centra na hlavnej vl-
kolínskej ulici, povyše drevenej 
zvonice.
Žilinský kraj je najnavštevovanej-
ším krajom Slovenska, čo dokazu-
je počet prenocovaní návštevní-
kov na našom území. Členitý reliéf 
kraja v  kombinácii s  bohatými 
zdrojmi termálnych vôd už viedli 
k  vybudovaniu významných stre-
dísk cestovného ruchu v jednotli-
vých historických regiónoch kraja.

Máme už viac ako 2 400 kilomet-
rov značených cyklistických trás 
a  cieľom je pokračovať v  skva-
litňovaní tejto cyklosiete. Vybu-
dovaná je Bystrická cyklomagis-
trála, ktorá je spojnicou medzi 
Krásnom nad Kysucou a  Novou 
Bystricou. Trasa je situovaná po 
telese bývalej lesnej úvraťovej 
železničky, ktorá premávala od 
prvej polovice minulého storočia 
z Novej Bystrice až po Oščadnicu. 
Medzi najkrajšie miesta na Lip-
tove patrí cyklochodník vedúci 
okolo Liptovskej Mary. Na výle-
te v  oblasti Horného Liptova je 
možné navštíviť Múzeum bitky pri 
Vavrišovej či Múzeum liptovskej 
dediny v  obci Pribylina. V  Žiline 
je vybudovaný nový úsek cyklot-
rasy, ktorý spája hrady Budatín 
a Strečno.

Modernizácia a revitalizácia cen-
tier obcí priniesla obciam zlepše-
nie ich vzhľadu. Námestia a par-
číky získali na atraktivite (napr. 
Bobrov, Rabča, Rudina, Kolárovi-
ce, Sučany, Liptovská Kokava, Vy-
soká nad Kysucou, Veľké Rovné, 
Liptovská Teplá, Jasenové).
V obciach pribudli kamerové sys-
témy (Čimhová, Dlhá nad Oravou, 
Klin, Lietavská Lúčka, Ľubochňa, 

Lutiše, Oščadnica, Povina, Stará 
Bystrica, Zborov nad Bystricou).
Prebehla modernizácia obec-
ných rozhlasov, ktoré sú dopo-
siaľ jednou z  najdôležitejších 
ciest šírenia informácií (napr. 
Liptovská Štiavnica, Malatíny, 
Turík).
Vo viac ako 100 obciach Žilinské-
ho kraja otvorili multifunkčné 
ihriská a prispelo sa na športové 

potreby, čím sa výrazne vylepši-
la športová vybavenosť (napr. 
Rosina, Veľké Rovné, Diaková, 
Turany, Mošovce, Kraľovany, Prí-
bovce, Rudina, Vitanová, Kala-
meny, Ludrová, Vyšný Kubín).
Na riešenie havarijných situácií 
na majetku obcí, rekonštrukciu, 
modernizáciu a  údržbu budov, 
použili samosprávy dotácie pre 
individuálne potreby obcí.
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Stanislav Bobrovnický

Kamil Kiša

Pavol Litvaj

Roman Maťko

Roman Maťko

Ing. Jaroslav Hlavatý

Ing. Anna Kuková

Mgr. Soňa Mišutová

kandidát na poslanca MZ v Turanoch

kandidát na poslanca MZ v Turanoch

kandidát na poslanca MZ v Turanoch

kandidát na poslanca MZ v Turanoch

kandidát na primátora mesta Turany

kandidát na poslanca MZ v Turanoch

kandidátka na poslankyňu MZ v Turanoch

kandidátka na poslankyňu MZ v Turanoch

Mám 33 rokov a  pracujem ako zamest-
nanec ŽSR. Som členom Dobrovoľného 
hasičského zboru v  Turanoch. Z  tejto 
pozície som v častom kontakte s občan-
mi mesta, ktorí mi zdieľajú svoje názory 
a želania. Ako poslanec MZ by som chcel 

prispieť k  ich riešeniu. Som tiež členom komisie školstva, športu, 
kultúry a  informovanosti občanov a  v týchto komisiách by som 
chcel pracovať aj v ďalšom období.

Mám 43 rokov a  pracujem ako inštruk-
tor autoškoly. Mojou záľubou je rozvíjať 
vedomosti ohľadom motorizmu, ku kto-
rému mám veľmi blízko a  šport ako je 
cyklistika. Preto by som chcel aktívne 
pracovať v komisii školstva a podieľať sa 

v informovanosti občanov, pretože rozhodujúce sú nielen znalosti 
ale aj skúsenosti. Z toho dôvodu budem podporovať aj rozšírenie 
cykloturizmu v našom regióne.

Mám 54 rokov a pracujem ako prevádz-
kový elektrikár ŽSR. Mám veľmi blízko 
k  športu, a  záleží mi na tom, v  akých 
podmienkach sa športové akcie v našom 
meste organizujú. Preto by som sa chcel 
ako poslanec podieľať na ich zlepšení 

a aktívne pracovať v komisii školstva, športu, kultúry a informova-
nosti občanov. Z  toho dôvodu budem podporovať aj revitalizáciu 
futbalového štadióna v Turanoch.

Uplynulé 4 roky som pracoval ako vice-
primátor mesta Turany. Chcem pokra-
čovať v  rozvoji mesta ktorý sa pred 4 
rokmi naštartoval, presadzovať volebný 
program strany SMER-SD v  Turanoch, 
budovať, zveľaďovať, komunikovať s ob-

čanmi, organizáciami, podnikateľmi, rozvíjať všetky oblasti nášho 
mesta.

Mám 43 rokov a som ženatý. Pracoval som v podniku Drevina, neskôr ako živnostník v oblasti PO a staveb-
níctva, uplynulé 4 roky ako viceprimátor mesta Turany. Chcem pokračovať v rozvoji mesta – rekonštruk-
ciou ciest objektov v majetku mesta, podporou novej IBV, podporovať rozvoj turizmu. Vybudovať domov 
dôchodcov, vytvoriť podmienky a pritiahnuť všeobecných lekárov a špecialistov, pokračovať v rozvoji MŠ, 
ZŠ a UŠ, športového areálu. Viac podporovať rozvoj kultúry, športu, aktivity dôchodcov, kresťanských a ná-
boženských spoločností a všetkých záujmových organizácií v meste. Usporiadať viacej koncertov, poduja-
tí, jarmokov a trhov. Zlepšiť život občanov mesta vhodnou krajinotvorbou. Získavať fi nančné prostriedky 
z eurofondov a iných zdrojov. Reagovať na potreby a problémy občanov, komunikovať s miestnymi podni-
kateľmi, farmármi, podporovať ich činnosť.

Mám 56 rokov. Pracujem v  Slovenskom 
rybárskom zväze ako hospodár a tiež ako 
hlavný kontrolór obcí Turčianska Štiav-
nička a Turčianske Jaseno. Som predse-
da komisie pre ekonomiku a plán pri MZ 
v Turanoch. Ako poslanec chcem i naďa-

lej pracovať pre mesto a jeho občanov.

Mám 29 rokov. V súčasnom období pra-
cujem na ÚPSVaR v Martine na oddelení 
služieb pre občana. Z  toho vyplýva, že 
mám veľmi blízko k  ľuďom a  ich potre-
bám. Vyštudovala som Ekonomickú uni-
verzitu v Bratislave, odbor fi nancie, ban-

kovníctvo a investovanie. Vzhľadom na ukončené vzdelanie by som 
chcela pracovať v ekonomickej komisii v našom meste a tak prispieť 
k riešeniu ekonomických otázok.

Zamestnanie: Úrad pre reguláciu sieťo-
vých odvetví, na pozícii analytik regulá-
cie sieťových odvetví.
V  súčasnosti som členkou sociálno - 
zdravotnej komisie, kde sa snažím po-
môcť a vyhovieť občanom, ktorí potrebu-

jú pomoc a pozitívnym prístupom v tom pokračovať i naďalej. Mojou 
snahou je aktívne sa zapojiť do rozvoja mesta a zaistiť spokojnosť 
občanov.
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Ing. Róbert Gottlieb

MUDr. Marián Fedor, PhD

Michal Kuric

Ľudmila Beláková

Mgr. Lívia Gergišáková

MUDr. Slavomír Šuch

Arpád Čejka

Peter Sušienka

kandidát na poslanca MZ Martin VO č. 3

kandidát na poslanca MZ Martin VO č. 7

kandidát na poslanca MZ Vrútky

kandidátka na poslankyňu MZ Martin VO č. 1

kandidátka na poslankyňu MZ Martin VO č. 6

kandidát na poslanca MZ Martin VO č. 7

kandidát na poslanca MZ Vrútky

kandidát na poslanca MZ Vrútky

Mestská časť SEVER, jedno z  najväčších sídlisk 
mesta, za ktorú som sa rozhodol kandidovať, si 
zaslúži výraznú pozornosť pre svoj rozvoj, pre lep-
ší, zdravší a krajší spôsob života. Do budúcna by 

som sa zameral na výstavbu parkovacích miest, oddychových zón pre 
seniorov a mladé rodiny, promenády s prírodnou zeleňou, zamerať sa 
na stravovanie detí a  pomoc ľuďom v  sociálnej núdzi.Nevyhnutné je 
sa zamerať na zlepšovanie kvality v oblasti infraštruktúry, osvetlenia, 
moderných chodníkov a celkovej kvality bývania.

Mnohí ma poznáte ako lekára svojich detí. V súčas-
nosti pracujem ako primár Kliniky detskej anes-
teziológie a  intenzívnej medicíny v  Univerzitnej 
nemocnici v Martine. Aktívne pracujem tiež v so-

ciálnej oblasti. Zaoberám sa problematikou rodinného násilia a násilia 
na deťoch. Aktívne som sa zúčastnil na projekte výstavby domova so-
ciálnych služieb v Martine – Priekope. Ako poslanec chcem presadzo-
vať Vaše potreby a záujmy v oblasti sociálnej a v oblasti zdravotníctva. 
Chcem pracovať v oblastiach, ktorým najlepšie rozumiem a o ktorých 
mám vďaka rozhovorom s Vami reálne informácie zo života.

Poznáte ma ako podnikateľa, mám 42 rokov a celý 
život sa venujem kvetom.Máme prevádzky, ktoré 
pre občanov slúžia 365 dní v roku. Ako poslanec MZ 
Vrútky pôsobím už 8 rokov, počas ktorých som sa 

snažil aktívne presadzovať záujmy občanov nášho mesta. Aktívne pod-
porujem najmä našich seniorov, pre ktorých aj organizujem spoločenské 
podujatia.Moja hlavná priorita ako poslanca mesta Vrútky bude aktívna 
pomoc pri riešení všetkých problémov v našom meste, aby sa ďalej roz-
víjalo. Naďalej budem ako poslanec pracovať pre mesto bezplatne a svoj 
plat počas volebného obdobia znova odovzdám seniorom mesta Vrútky.

Mám 52 rokov a  pracujem ako viazaný fi nančný 
agent.
Pri svojej práci sa stretávam denne s martinčanmi 
a  častokrát si vypočujem ich problémy a  názory. 

Chcem aj takouto cestou pomôcť k  lepšiemu životu a  riešiť podnety 
všetkých v našom meste

Som zásadový človek, ctím si ľudské hodnoty. Vždy 
sa budem snažiť hľadať pozitívne riešenia a výcho-
diská z akejkoľvek situácie. Mojou ambíciou bude 
presadzovať zlepšenie sociálnych služieb pre na-

šich starších spoluobčanov, zabezpečiť im možnosť stravovania, opat-
rovateľskú starostlivosť v  domácnostiach a  organizovať spoločenské 
stretnutia. Chcem, aby sa na sídlisku, v ktorom žijeme niečo zmenilo: 
vybudovať detské dopravné ihrisko, športové ihrisko, oddychovú zónu 
pre rodiny s deťmi, zveľadiť kultúrny dom tak, aby slúžil všetkým ob-
čanom Záturčia.

Lekár internista, pracuje ako mestský poslanec už 
tretie volebné obdobie, okrem toho pracuje na Ur-
gentnom príjme v nemocniciach v Martine, v Trste-
nej a v Čadci. Vo voľnom čase závodne pláva, behá, 

cestuje, fotografuje. V politike chce dotiahnuť zalesnenie všetkých vhod-
ných plôch v intraviláne mesta, obnovenie vyrúbaných stromových alejí, 
ukončenie spolupráce s Brantnerom na údržbe zelene. V doprave v meste 
ukončiť dočasné dopravné riešenia a vniesť na Jilemnického ulicu sema-
fory, alebo kruhové objazdy.

Ako sympatizant sociálnej demokracie a kandidát 
na poslanca mesta Vrútky budem sociálne, demo-
kraticky a  ekonomicky pristupovať k  aktuálnym 
riešeniam problematiky mesta a podľa toho pra-

covať ako poslanec, keď budem zvolený.

Milí spoluobčania, skúsme urobiť Vrútky krajšie, 
čistejšie, bezpečnejšie, spravodlivejšie, turisticky 
atraktívnejšie, sociálnejšie. Vždy tu máme možnosť 
voľby, ako to dosiahnuť. Tak ako to kedysi povedal 

legendárny československý hokejový brankár Vlado Dzurilla:
„Stačí prešliapať jedinú novú stopu. Pokračovatelia k nej určite prida-
jú ďalšie – dokonalejšie, premyslenejšie…Pamäť nielenže robí človeka 
múdrejším a bohatším, ale dodáva mu aj silu. Silu, vôľu a túžbu rozbeh-
núť sa napriek všetkému za ďalšími cieľmi. Vrátane tých, čo sa mu zdajú 
nedosiahnuteľné.“

Kandidáti na poslancov
do mestského zastupiteľstva 
v Martine
za stranu
SMER - sociálna demokracia

Kandidáti na poslancov
do mestského zastupiteľstva 
vo Vrútkach
za stranu
SMER - sociálna demokracia
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Som rodáčka obce Karlová, mám 47 rokov, som sta-
rostkou už 3 volebné obdobie. Rada robím túto prácu. 
Mám dvoch synov a vnučku, ktorá mi robí radosť, trá-
vim s ňou voľný čas. Mám rada hory, zvieratá a teším sa 
z každej maličkosti.

V  našej obci bývam 30 rokov a  posledné 4 roky som 
pracovala aj ako poslankyňa OZ. Som komunikatívna, 
viem počúvať ľudí. Som empatická a mám soc. cítenie.
Nadšenie, nápady a chuť viac pracovať pre spoluobča-
nov a našu obec mám stále, lebo mi za to stojí.

Súčasný starosta obce Príbovce vedie obec k  rozvoju, 
lepšej občianskej vybavenosti, čistote. V jeho záujme je 
pokračovať v začatých projektoch, ale i vymýšľať nové 
nápady. Má záujem využívať racionalitu i kreativitu pri 
správe a pokroku obce.

V  tomto volebnom období chcem dokončiť úpravy 
okolo domu smútku a zvonice, vybudovať Workoutové 
ihrisko pre deti a  dospelých, dokončiť vysporiadanie 
pozemkov pod cintorínom, vybudovať nové oplotenie 
cintorína, dokončiť opravu miestnych komunikácií.

Moje priority: Podporovať tradičné akcie v obci, dokon-
čiť rekonštrukcie komunikácií, úpravu cintorína a Domu 
smútku – vybudovať chodníky a parkovisko, zapájanie 
miestnych fi riem do stavieb, údržby a opráv v obci, za-
medziť rodinkárstvu, klientelizmu.

Zrealizovali sme rozšírenie kapacity MŠ, postavenie no-
vého mosta do novej ulice, rozšírili miestny vodovod, 
natiahli nový asfaltový koberec, vybudovali oddychovú 
zónu… a v pláne máme ešte aj ďalšie projekty.

Som starostom už dvanásty rok. Počas môjho pôsobe-
nia sa vybudovala IBV, chodníky popri hlavnej ceste, 
materská škola, kultúrno spoločenský areál, detské 
ihrisko. V ďalšom období sa zameriam na rekonštrukciu 
miestnych komunikácií a zveľaďovanie obce.

Uchádzam sa o post starostu po tretí krát. Svoje skú-
senosti chcem i  naďalej využívať v  prospech rozvoja 
a  ekonomickej stability obce. V  tomto volebnom ob-
dobí bude mojou prioritou vytváranie IBV, dokončenie 
stavby nového OcÚ a kanalizácie.

Kandidujem za starostu obce v  2. volebnom období, 
v  ktorom sa chcem zamerať na realizáciu kanalizácie, 
opravu miestnych komunikácii, opravu objektu sta-
rej školy, výstavbu multifunkčného ihriska, hasičskej 
zbrojnice a dovybavenia miestnej časti Konské.

Mojím cieľom je dokončiť rozpracované projekty 
v prospech celej obce.

V r. 2014 som bol zvolený za starostu. Obec zrealizovala 
mnohé prospešné projekty a plánuje sa uchádzať o fi -
nančné prostriedky na rekonštrukciu miestnych komu-
nikácií, výstavbu chodníka, vybudovanie oddychovej 
zóny, rekonštrukciu budovy obecného úradu.

Urobili sme pre obec a občanov veľa, a ešte veľa toho 
chceme zvládnuť. Sú to skutky a nie len prázdne reči.
Ďakujem za dôveru.

Mám dlhoročné skúsenosti v  štátnej správe so zna-
losťou riadiacej práce. O dianie v obci a v  jej okolí sa 
zaujímam predovšetkým z  pohľadu občana, ktorý má 
oprávnené očakávania.

Adriana Malatová

Janka Skuhrová

Ing. Jaroslav Brzák

Ing. Božena Drobková

František Ďurica

Ivan Trimaj

Ing. Milan Remšík

Mgr. Jaroslav Kráľ

Ing. Bohuslav Bella

PhDr. Rastislav Frkáň

Ing. Marek Straka

Ľubomír Maďari

Mgr. Lenka Sláviková

súčasná starostka obce Karlová

kandidátka na starostku obce Necpaly

súčasný starosta obce Príbovce

súčasná starostka obce Sklabinský Podzámok

kandidát na starostu obce Sučany

súčasný starosta obce Trebostovo

súčasný starosta obce Benice

súčasný starosta obce Krpeľany

súčasný starosta obce Podhradie

súčasný starosta obce Ratkovo

súčasný starosta obce Slovany

súčasný starosta obce Šútovo

kandidátka na starostku obce Turčianske Kľačany

Kandidáti na starostov obcí 
za stranu
SMER - sociálna demokracia



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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