
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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Podpora rozvoja športu

Rekonštrukcia ciest

Bratislavský kraj

Cestné komunikácie denne vyu-
žívajú desiatky tisíc automobilov 
z  celého Slovenska. Z dôvodu 
opotrebovanosti a  zabezpečenia 
bezpečnosti a  plynulosti chodu 
dopravných komunikácií v  hlav-
nom meste, ktoré tvorí pomy-
selnú vstupnú bránu ako aj do-
pravný uzol spájajúci Slovensko 
s  okolitými štátmi, vlani vláda 
Slovenskej republiky poskytla 
mestu Bratislava 13 miliónov Eur 
na opravu ciest. Opravili sa tak 
najvýznamnejšie spojnice mesta. 
Bratislave schválila vláda Slo-
venskej republiky v  uplynulom 
období v decembri 2015 aj dotá-
ciu 15 miliónov Eur, a  to na za-
bezpečenie príprav predsedníc-
tva Slovenska v  Rade EÚ v  roku 
2016. Časť peňazí išla taktiež na 
rekonštrukcie cestných komuni-
kácií. Vláda Slovenskej republiky 
sa modernizáciou infraštruktúry 
snaží integrovať do európskeho 
dopravného systému a  zabezpe-
čiť prepojenie hlavných sídelných 
útvarov a  eliminovať regionálne 
nerovnosti pri zachovaní princípu 
trvalo udržateľnej mobility.

K  rozvoju športových aktivít 
u  detí a  mládeže prostredníc-
tvom rekonštrukcie školských 
areálov prispela začiatkom roka 
2015 nemalou mierou Výzva na 
predkladanie žiadostí o poskyt-
nutie dotácie v programe „Pod-
pora rozvoja športu na rok 2015“ 
so zameraním na výstavbu mul-
tifunkčných ihrísk pre minimál-
ne dva druhy športu, určených 
predovšetkým pre deti a mládež.
Cieľom programu bolo pomôcť 
rozvoju športu v obciach a mes-
tách, v  ktorých nie je dostupné 
vyhovujúce športové ihrisko, 
ako aj vytvoriť podmienky pre 
aktívne trávenie voľného času 
a  zvýšiť dostupnosť športového 
vyžitia pre širokú verejnosť.
Investícia do vytvorenia takých-
to nových a  lepších podmienok 
pre skvalitnenie a  aktívne trá-
venie voľného času nielen špor-
tových nadšencov, ale aj širokú 
verejnosť, našla pozitívne uplat-
nenie a  odozvu vo viacerých 
obciach a  mestských častiach 
Bratislavského kraja. Jedným 

z nich je aj multifunkčné ihrisko 
v Malackách.
V  rámci podpory športu v  re-
giónoch po celom Slovensku 

bolo otvorených vyše 600 ihrísk 
z celkovej disponibilnej sumy vo 
výške 4 miliónov eur, ktorá bola 
určená na Program pre mládež 

a  šport pod záštitou splno-
mocnenca vlády SR pre mládež 
a šport.
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Mgr. Ivana Antošová

Som poslankyňou MČ Bratislava - 
Petržalka. Za moje 8 ročné pôso-
benie sa mi podarilo urobiť veľa 
lokálnych projektov, resp. splniť 
moje poslanecké priority, ktoré 
som spolu s obyvateľmi riešila od 
začiatku až do konca. Nie vždy sa 
všetko podarilo hneď a  na poč-
kanie.

1. Streetworkoutové ihrisko sa 
zrealizovalo na Medveďovej pri 
Alpinkách z  iných zdrojov a za 
pomoci Mladých sociálnych 
demokratov, odovzdané MČ 
Bratislava - Petržalka k  užíva-
niu. Vysadené stromy japon-
skej čerešne na Gessayovej uli-
ci boli vysadené tiež za pomoci 
MSD z vlastných zdrojov.

2. Moja poslanecká priorita, kde 
som bola od začiatku realizá-
cie až do ukončenia - revita-
lizácia okolia Medveďovej 32 
- 34, revitalizácia chodníkov 
v okolí Medveďovej.

3. Revitalizácia vnútrobloku Pan-
kuchova - Mamateyova. Zaned-
bané ihrisko, ktoré sa nachá-
dza pri ZŠ Pankuchova, sme-
rom k  Saleziánom. Bola to 
moja poslanecká aktivita, kto-
rá vzišla aj z  podnetu obyva-
teľov. Vznikla tam oddychová 
zóna pre všetkých obyvateľov.

4. Poslanecká priorita a  požia-
davka ZŠ Pankuchova - zre-
alizovaný projekt v  areáli ZŠ 
- streetworkoutové prvky, ping-
pongové stoly a športové prv-
ky na cvičenie v exteriéri.

5. Zrevitalizované ihriská v Ovsiš-
ti: basketbalové na Gwerkovej 
a multifunkčné na Medveďovej

6. Revitalizácia parčíka na Med-
veďovej 21

7. Oprava chodníka pri vchode do 
potravín Terno na Ovsištskom 
námestí 1, či oprava chodníka 
na Medveďovej 32,34, vyčiste-
nie a orezanie kríkov okolo DK 
Ovsište.

Veľa vecí riešim s ľuďmi osobne. 
Napríklad lavičky a  koše, orezy 
stromov v okolí, ako aj chodníky 
v  Ovsišti. Už 6. rok organizujem 
oslavu MDD v Ovsišti a tento rok 
to bolo v  spolupráci so ZŠ Pan-
kuchova, ktorá tento rok oslávila 
30. výročie založenia školy. Na 

podujatí boli ocenené Pankú-
chovské talenty. Deti mali mož-
nosť spoznať prácu policajtov, 
jazdeckej polície a kynológov ako 
aj požiarnikov.
Minulý školský rok som organi-
zovala Colnícky deň pre tri ZŠ 
v Petržalke v spolupráci s Finanč-
nou správou SR, kde predviedli 
svoju prácu colníci.
Za toto volebné obdobie boli zre-
konštruované hygienické zaria-
denia v MŠ a ZŠ.
Momentálne sa snažím dotiah-
nuť výstavbu nového basketba-
lového ihriska v  areáli školy na 
Hannovej. Podarilo sa mi získať 
časť fi nancií z  Prvej stavebnej 
sporiteľne a  napriek tomu, že 
mi túto aktivitu zmietli zo stola 
aj poslanci z obvodu 4. Verím, že 
sa mi podarí splniť požiadavku 
obyvateľov z Hannovej, ktorí ma 
oslovili. Veľmi si prajú, aby tam 
bolo obnovené basketbalové 
ihrisko, ktoré bolo kedysi veľmi 
využívané deťmi, ktoré tam pred 
rokmi chodili do školy. Z detí sú 
už dospelí ľudia, ktorí tam stále 
bývajú, už aj so svojimi deťmi.
Ďalšou mojou veľkou prioritou 
bolo rozšírenie jestvujúceho par-
koviska a to súčasne s revitalizá-
ciou okolia, ako je výsadba ze-
lene na ulici A. Gwerkovej a M.C. 
Sklodowskej. Je mi ľúto, že sme 
to nestihli skôr, ako tam bolo bez 
rozmýšľania umiestnené SW ih-
risko, a to rovno v blízkosti okien 
obyvateľov.
Nedá sa mi opomenúť aj priori-
tu a  to dobudovanie chodníka 
na Jankolovej ul. tak, aby mohol 
byť zrealizovaný priechod pre 
chodcov a  deti, ktoré tadiaľto 
každé ráno chodia do školy. Keď-
že to nedostalo od niektorých 
poslancov zelenú, tak som zatiaľ 
niekde pri príprave podkladov 
a informácií na projektovú doku-
mentáciu.
Okrem iného podarilo sa mi do-
cieliť rekonštrukciu zanedbané-
ho ihriska v  areáli ZŠ Černyšev-
ského, kde som predsedníčkou 
Rady školy za rodičov. Spolupra-
cujem so školou na rôznych pro-
jektoch pre zdravotne oslabené 
deti, ako je napr. projekt Zdravý 
život - hravo zdravo, ktorý je prá-

ve pre tieto deti a je fi nancovaný 
z  iných zdrojov ako je rozpočet 
MČ Petržalka. S  istotou viem, že 
zdravotne znevýhodnené deti 
ocenia čokoľvek, čo im prinesie 
informáciu ako si zlepšiť život. 
Cieľom tohto projektu je ukázať 
deťom cestu ako sa hýbať, zdra-
vo sa stravovať, motivovať deti 
so zdravotnými problémami po-
hybového aparátu a  ich rodičov 
v rámci záujmovej činnosti v spo-
lupráci s odborným lekárom a fy-
zioterapeutom.
V sociálnej oblasti bola pred ro-
kom spustená prepravná služ-
ba, pre zdravotne postihnutých 
občanov. Ide o  terénnu sociálnu 
službu poskytovanú občanom 
s  ťažkým zdravotným postihnu-
tím odkázaným na individuálnu 
prepravu osobným motorovým 
vozidlom alebo občanom s  ne-
priaznivým zdravotným stavom 
s obmedzenou schopnosťou po-
hybu po rovine alebo po scho-
doch a  obmedzenou schopnos-
ťou orientácie.
Ako sobášiaca poslankyňa sobá-
šim ľudí a  uvítavam petržalské 
detičky do života. Je to taká veľmi 
milá poslanecká práca.
V  tomto volebnom období sa 
nám podarilo celoplošne zrekon-
štruovať hygienické zariadenia 
a  vyriešiť havarijné stavy v  MŠ 
a ZŠ. Dokončili sme plaváreň, kde 
s  realizáciou prišlo predošlé za-
stupiteľstvo, ktorého som bola 
tiež súčasťou. No a  celkom mo-
jou srdcovkou je zrevitalizované 
Ovsištské námestie (v  minulom 
volebnom období), kde sa mi mi-
nulý rok podarilo doriešiť vybu-
dovanie studne s prípojkou, aby 

sa podľa potreby dalo námestie 
polievať a  aby vysadená zeleň 
nevyschla. Tomuto námestiu ve-
nujem veľa času, keďže nie každý 
obyvateľ si to vie vážiť a  často 
tam riešim rozbité koše, či dlažbu 
a podobne.
Už takmer 14 rokov bojujem proti 
výstavbe bytového domu na lúke 
na A. Gwerkovej ulici, čo sa mi 
úspešne darí a verím, že to aj tak 
ostane.
Venujem sa aj seniorom v  Petr-
žalke, zúčastňujem sa ich aktivít, 
usporadúvam prednášky o  zdra-
ví, som členkou oblastnej orga-
nizácie Slovenského červeného 
kríža v  Petržalke a  držiteľkou 
bronzovej plakety za darovanie 
krvi. Spolupracujem s občiansky-
mi združeniami, ktoré sa venujú 
ŤZP občanom a deťom aj športo-
vým aktivitám.
Športové kluby v Petržalke sú mi 
tiež blízke, a preto som bola spo-
lupredkladateľkou Všeobecne zá-
väzného nariadenia o  poskyto-
vaní fi nančných dotácií pre veľké 
športové kluby, ktoré sa s  vyso-
kým nasadením venujú deťom na 
území Petržalky.
Ak dostanem dôveru obyvateľov 
Petržalky, budem pokračovať v re-
alizácii a podpore všetkých dob-
rých projektov, revitalizácii vnú-
troblokov a detských ihrísk.
Mojou prioritou bude aj:
• nové zariadenie sociálnych slu-

žieb,
• príspevok pri narodení dieťaťa,
• nájomné bývanie pre mladých,
• parkovanie, výsadba zelene, 

ochrana životného prostredia.

Kandidátka na poslankyňu do mestského
a miestneho zastupiteľstva Bratislava-Petržalka
volebný obvod 4

„Som tu s vami,
som tu pre vás!“

Bratislava V
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Ing. Eduard Kačík

Ing. Bronislav Weigl
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Petržalka - miestne zast. volebný obvod 4

Petržalka - miestne zast. volebný obvod 2

Petržalka - miestne zast. volebný obvod 5

Petržalka - miestne zast. volebný obvod 3

Petržalka - miestne zast. volebný obvod 6

Petržalka - miestne zast. volebný obvod 6

Skúsenosti s  prácou zástupcu starostu 
chcem využiť v  prospech obyvateľov Petr-
žalky v  miestnom a  mestskom zastupiteľ-
stve. Medzi ciele, ktoré chcem naplniť ako 
poslanec Petržalky patria kvalitnejšie služby 

pre seniorov, osvetlenie chodníka Chorvátskeho ramena, budova-
nie oddychových zelených zón s  lavičkami, hracími prvkami. Ako 
poslanec do mesta zastupujúci obyvateľov Petržalky chcem presa-
diť najmä dobudovanie a skvalitnenie MHD v Petržalke a podieľať 
sa na riešení parkovacej politiky, budovania nových cyklotrás na 
území Petržalky, ochrana Petržalky pred necitlivým zahusťovaním 
na úkor zelene.

Narodil som sa v Bratislave. Do Petržalky sme 
sa nasťahovali, keď som išiel do prvej triedy 
ZŠ. Prežil som tu mladosť a celý život. Z ma-
lých sadeníc sú veľké stromy, z činžiakov sú 
krásne farebné paneláky. Ináč dokopy nič. Ja 

osobne zmenu nevidím. Že je viac zelene? Súhlasím. Niečo sa vy-
sadilo, ostatné vyrástlo. Doprava? Sami sa vozíte, tak načo o tom 
písať? Parkovanie? Katastrofa. Takže volebný program pre Vás? Ak 
dostanem hlas, každý má dvere otvorené. Moja úloha bude Vaše 
priania, želania a podnety premieňať na skutočnosť. Lebo toto celé 
je o Vás, spoluobčania, nie o mne.

Na prvom mieste by pre nás mala byť čistota 
životného prostredia. Preto som za to, aby sa 
v rámci Ovsišťa osadilo, čo najviac košov na 
psie exkrementy, nakoľko k dnešnému dňu je 
takýchto košov v celej Petržalke veľmi málo. 

Zvýšenie počtu odpadkových košov na komunálny odpad s mož-
nosťou separovať tento odpad. Vybudovanie viacerých menších 
oplotených parkov určených k voľnému pohybu psov. V rámci Ov-
sišťa vybudovanie malých stanovísk s fontánkami s pitnou vodou, 
ktoré by slúžili pre občanov najmä v letných mesiacoch. Zlepšenie 
parkovacej politiky. Výsadba zelene. Oprava chodníkov.

Som vydatá, mám 54 rokov, vzdelanie úplné 
stredoškolské s maturitou – strojnícke a som 
živnostníčka. Moje priority sú zlepšiť životné 
prostredie, vybudovať systém fontán na kaž-
dé námestie, viac lavičiek, viac semaforov na 

križovatky, obnoviť recykláciu PET fl iaš, lepšie parkovanie, funkčný 
kamerový systém.

Mám 41 rokov a mimo práce som matka na 
plný úväzok. Pracujem v oblasti, vďaka ktorej 
poznám problematiku mladých rodín a  ľudí 
v staršom veku.
Celý život žijem v  Petržalke, preto som sa 

rozhodla kandidovať za poslankyňu do miestneho zastupiteľstva. 
Petržalka je miesto, ktoré mi prirástlo k  srdcu a  nie je mi ľaho-
stajné. Žije tu moja rodina, priatelia, pracujem tu a urobím všetko, 
aby sa naša mestská časť modernizovala a rozvíjala. Aby naše deti, 
rodičia, starí rodičia boli hrdí na miesto kde žijú, aby sme mohli 
budúcim generáciám odovzdať krásne a bezpečné miesto na život 
so srdcom.

Priority, ktoré by som chcela podporiť: 
parkovanie zadarmo pre petržalčanov s  tr-
valým bydliskom, výstavba nájomných bytov, 
starostlivosť o  seniorov, denné stacionáre, 
dokončenie rekonštrukcií kultúrnych zaria-

dení, navýšenie kapacít v materských škôlkach, výsadba nealergic-
kej zelene, údržba a čistota, podpora športu a kultúry.

Ako projektant energetickej infraštruktúry 
miest a  obcí a  ako energ. audítor sa venu-
jem rozvoju miest a  obcí po celom Sloven-
sku. Vidím za posledné roky, že kvalita infra-
štruktúry a života v našej mestskej časti upa-

dá, stagnuje, preto sa budem snažiť, aby sme sa v Petržalke cítili 
bezpečne, mali zdravšie životné prostredie. Profesne sa venujem 
bezpečnosti dopravy a bezpečnosti na verejných priestranstvách, 
osvetleniu verejných priestorov a  komunikácii, elektromobilite, 
vývoju a implementácii Smart Cities služieb. Preto sú mojimi prio-
ritami doprava a bezpečnosť, verejné priestory a služby.

Naša Bratislava - Naša Petržalka. Kvalitnej-
šia a spoľahlivejšia verejná doprava. Lepšia 
dopravná obslužnosť MHD. Rozvoj verejnej 
dopravy a  jej preferencia. Parkovacia poli-
tika a  záchytné parkoviská. Elektromobilita 

vo verejnej doprave. Zelené parkoviská a parkovacie domy. Rozvoj 
cyklotrás.

Bratislava V



7

Ing. Lucia Kóšová Karol Petržílka

JUDr., Mgr. Slavomíra Husárová

Ing. Augustín Arnold

Štefan Taragel

Denisa Sadloňová

Mgr. Ján Mažgút

Petržalka - miestne zast. volebný obvod 1 Rusovce - miestne zastuupiteľstvo

Petržalka - mestské/miestne zast. volebný obvod 3

Petržalka - mestské/miestne zast. volebný obvod 2

Petržalka - mestské/miestne zast. volebný obvod 2

Petržalka - miestne zast. volebný obvod 1

Petržalka - mestské/miestne zast. volebný obvod 5

Mám 65 rokov, som absolventkou Stavebnej 
fakulty STU v  Bratislave, odbor Ekonomika 
a  riadenie stavebníctva. 24 rokov som pra-
covala v  energetickej spoločnosti, kde som 
bola neustále v  kontakte s  klientmi, keďže 

som pracovala na oddelení správy domov a neskôr na oddelení 
starostlivosti o zákazníkov. Vo svojej praxi som riešila požiadavky 
svojich klientov v  oblasti dodávky služieb spojených s  užívaním 
bytov a nebytových priestorov.
 

Som Petržalčan, ktorý zažil obdobie starej 
Petržalky a  začiatky budovania súčasnej. 
Moje pracovné povinnosti ma zaviedli do MČ 
Rusovce, kde som pôsobil na úseku verej-
ného poriadku a bezpečnosti. Bol som úzko 

spätý s občanmi tejto časti mesta ako poľovný hospodár poľovné-
ho združenia. Stretávam sa s občanmi, ochranármi a funkcionármi 
miestneho zast., kde spoločne riešime vážne problémy v oblasti 
životného prostredia. Ak dostanem dôveru vo voľbách od Rusov-
čanov, mojou najväčšou prioritou v  MČ Bratislava-Rusovce bude 
poriadok, bezpečnosť a  riešenie problémov v  oblasti životného 
prostredia.

Som absolventkou dvoch vysokých škôl, 
pracujem na MPSVR SR. Som sluchovo po-
stihnutá osoba so zdravotným postihnutím 
(ZP), poznám problematiku podmienok ži-
vota, v  ktorých žijú osoby so ZP, chcem sa 

venovať prioritne oblasti života znevýhodnených občanov. Moju 
kandidatúru zdôvodňujem nasledovne. Problematika osôb so ZP 
so zameraním na osoby onkologické a so sluchovým postihnutím, 
podpora rozvoja dopravy v MHD, štruktúry električky v Petržalke, 
dobudovanie kompletnej siete, podporím zmysluplné aktivity tý-
kajúce sa životného prostredia, zdravého životného štýlu, rozvoja 
kultúry a spoločnosti.

Mojimi prioritami sú prehľadné hospodáre-
nie s verejnými peniazmi, pravidelná oprava 
ciest v  Bratislave, parkovanie, väčší počet 
autobusov v  mestskej hromadnej doprave, 
vytvorenie nových autobusových trás s pria-

mym prepojením lokalít, revitalizácia školských a detských ihrísk.

Ako poslanec za Petržalku by som sa chcel 
venovať témam, čo zlepšia život všetkým 
obyvateľom Petržalky. Som zástupcom od-
borov a denne sa stretávam s problémami 
bežných ľudí, či v zamestnaní alebo v mieste 

bydliska. Preto chcem byť nápomocný všade a vo všetkom.

Som obyčajný občan Petržalky a  ponúkam 
jednoduché riešenia. Ako poslankyňa MČ 
Bratislava - Petržalka by som sa chcela ve-
novať oprave detských ihrísk, vybudovaniu 
verejného osvetlenia v parku na Lenardovej 

ulici, osvete pri separácii odpadu, parkovaniu a riešeniu problé-
mov občanov ŤZP.

V komunálnych voľbách sa uchádzam o Vašu 
dôveru ako kandidát na poslanca mestské-
ho zastupiteľstva vo volebnom obvode Pe-
tržalka. Rovnako kandidujem aj na poslanca 
miestneho zastupiteľstva v  mestskej časti 

BA - Petržalka. Mojím cieľom je skvalitnenie života občanov mesta 
a aj najväčšej mestskej časti - Petržalky.

Bratislava V



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


