
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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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.
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Ladislav Vanko - Boľkovce, kandidát SMER - SD, 46 rokov

Mgr. Viera Rubintová
Veľké Dravce, kandidátka strán
SMER - SD, Most-Híd, SMK-MKP
56 rokov

Mám ukončené stredoškolské 
vzdelanie s maturitou. Som žena-
tý, mám dvoch dospelých synov. 
V  Boľkovciach žijem dvadsať ro-
kov. Od roku 1996 pracujem v ob-
lasti poisťovníctva ako manažér 
obchodnej skupiny. Posledné vo-
lebné obdobie som bol poslan-
com obecného zastupiteľstva 
a  zároveň zástupcom starostu 
obce, kde som získal mnohé po-
znatky z komunálnej politiky, ale 
hlavne som sa presvedčil o tom, 
že pri aktívnejšom prístupe 
k rozvoju a zveľaďovaniu obce by 
mohla byť naša obec ešte krajšia 
a modernejšia.
Som presvedčený o  tom, že sa 
v nej dajú vytvoriť také podmien-

ky pre život, aby naši občania boli 
na ňu hrdí a žili v nej spokojne.
Na uskutočnenie týchto zámerov 
je potrebné vynaložiť veľké úsilie.
Som si vedomý, že sám ako sta-
rosta to nedokážem, a  preto do 
nastávajúcich komunálnych vo-
lieb idem spolu s  kandidátmi 
na poslancov do obecného za-
stupiteľstva za stranu SMER - SD, 
s  p.  Radovanom Gombalom, 
p. Lukášom Kmeťom, s p. Máriou 
Veszelkovou, p.  Tomášom Ka-
pinaiom, p.  Pavlom Kapinaiom, 
ktorí majú tiež záujem, aby sa 
naša obec modernizovala a  roz-
víjala, chcú sa taktiež podieľať 
na pozdvihnutí kultúrno-spolo-
čenského života v obidvoch čas-

tiach našej obce, a tak našu obec 
zaradiť medzi tie obce, veľakrát 
aj s menším počtom obyvateľov, 
ktoré to už berú ako samozrej-
mosť a tradíciu.
V prípade môjho zvolenia za sta-
rostu a so zvolenými poslancami 
obecného zastupiteľstva chcem 
urobiť všetko čo bude v  mojich 
silách na zlepšenie v každej jed-
nej oblasti života našich obča-
nov.
Svoje schopnosti chcem využiť 
pre naplnenie našich predsa-
vzatí. Urobím všetko preto, aby 
občania obidvoch častí obce 
Boľkovce boli na svoju obec hrdí 
a aby sa nám v nej všetkým dobre 
žilo.

Som absolventkou Vysokej školy 
zdravotníctva a  sociálnej práce 
sv.  Alžbety v  Bratislave. Do roku 
2010 som pôsobila na Mestskom 
úrade v  Lučenci - oddelenie ži-
votného prostredia. V  roku 2010 
som úspešne kandidovala na 
post starostky obce Veľké Dravce, 
funkciu zastávam už druhé vo-
lebné obdobie.
Tak ako mnohým, nie sú mi ľaho-
stajné životné, kultúrne či soci-
álne podmienky občanov nášho 
štátu, aj mojím cieľom je prispieť 
k zveľaďovaniu našej malej obce 
a zlepšeniu života všetkých oby-
vateľov.
Ani v  ďalšom volebnom období 
mi nechýba odhodlanie a  odva-

ha pokračovať v dobrých veciach 
a nachádzať riešenia, nové nápa-
dy pre rozvoj v ktorejkoľvek ob-
lasti života našej obce. Budem sa 
usilovať, aby naša obec bola „do-
movom“ nielen pre súčasných 
obyvateľov, ale urobím všetko 
preto, aby sa k nám radi vracali aj 
„bývalí Dravčania - rodáci“, ktorí 
z  rôznych príčin sa presťahovali 
do iných kútov sveta.
Chcem prispieť k  zviditeľneniu 
a  budovaniu našej obce aj vďa-
ka rôznym projektom, pre radosť 
a spokojnosť miestnych obyvate-
ľov, a  tiež návštevníkov či turis-
tov. Verím, že za podpory obyva-
teľov a spoločným úsilím sa nám 
to aj podarí!

Vážené obyvateľky, vážení obyvatelia
okresu Lučenec!

V sobotu 10. novembra si budeme vyberať našich zástupcov na komunálnej úrovni – nových primátorov,
starostky, starostov a poslancov mestských a obecných zastupiteľstiev. Strana SMER – sociálna demokracia
vybrala najlepších kandidátov, ktorí sa budú uchádzať o Vašu priazeň. Aj keď nie vždy a všade podporujeme

vlastných kandidátov. Niekde podporujeme koaličných kandidátov a niekde aj nezávislých, ktorí
vo svojom okolí úspešne preukázali svoje ľudské a profesionálne kvality.

Na ďalších stranách nám dovoľte predstaviť niektorých našich kandidátov z nášho regiónu.

Aj v mene kandidátov Vám vopred ďakujeme za dôveru, podporu a Vašu účasť na voľbách dňa 10. novembra 2018!
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Ján Uhrin - Lovinobaňa
kandidát koalície SMER-SD, SNS, 50 rokov

Marta Šuleková - Mýtna
kandidátka koalície SMER-SD, SNS, 
MOST-HÍD, 51 rokov
Už v  mladosti som viedla mla-
dých ľudí k rôznym kultúrnospo-
ločenským aktivitám. Od roku 
1987 pracujem v oblasti módy.
Od roku 2002 zastávam funkciu 
poslankyne obecného zastupi-
teľstva a od roku 2010 som vyko-
návala funkciu zástupkyne sta-
rostu obce. Keďže z tejto pozície 
sa nedalo zmeniť všetko tak, ako 
som si to predstavovala, preto 

som sa rozhodla kandidovať. Mo-
mentálne sa aktívne venujem re-
alizácii rozpracovaného projektu 
pre dobudovanie materskej ško-
ly a školskej jedálne.

Moje špecifi cké ciele v jednotli-
vých oblastiach sú:
• hospodárenie obce, obecný 
majetok

• zvýšiť príjmy obce čerpaním 

Lovinobaňa je obec, s  ktorou je 
môj osud spojený od narodenia už 
viac ako 50 rokov. Vyštudoval som 
na Strednej odbornej škole elek-
trotechnickej v  Lučenci. V  roku 
1986 som začal pracovať ako elek-
trikár v  SSE Žilina, kde pracujem 
dodnes ako majster SU VN NN 
Lučenec. Moje vedomosti a skúse-
nosti z riadenia chcem určite vyu-
žiť v prospech a rozvoj našej obce. 
Komunálnej politike sa venujem 
od roku 2006 ako poslanec obec-
ného zastupiteľstva, člen obecnej 
rady, člen školskej rady, predseda 
kultúrnej komisie a  komisie pre 
obec Uderiná.

VOLEBNÝ PROGRAM:
VÝSTAVBA A ROZVOJ OBCE:
• pokračovať v projekte a urýchliť 

začatie výstavby materskej 
školy,

• rekonštrukcia cestných komu-
nikácií a chodníkov,

• výstavba bytov pre mladých, 
príprava pozemkov na výstavbu 
rodinných domov a rozšírenie 
obce do extravilánu,

• rekonštrukcia cintorína – ob-
nova plotu, vstupnej brány, 
schodišťa a chodníkov, osvetle-
nie cintorína

• využitie eurofondov, fi nančných 
prostriedkov z VÚC na výstavbu 
domu smútku,

• vybudovanie oddychových 
lavičiek,

• rekonštrukcia detského ihriska 

pri Dome služieb a vybudova-
nie ďalšieho podľa potreby,

• rekonštrukcia futbalového 
ihriska, tak aby slúžilo nielen 
športovcom, ale aj verejnosti.

ŠKOLSTVO, ŠPORT A MLÁDEŽ:
• zvýšiť spoluprácu so ZŠ a MŠ, 

nielen vo využívaní rôznych 
fondov, ale aj pri kultúrnych, 
spoločenských a športových 
podujatiach,

• oživenie dobrej tradície futbalu 
v Lovinobani,

KULTÚRA A ODDYCH:
• zvýšenie počtu organizova-

nia kultúrno-spoločenských 
podujatí,

SPOLOČENSKÁ A SOCIÁLNA 
OBLASŤ:
• na internetovej stránke obce 

zriadiť diskusné fórum, na 
ktorom budú môcť občania 
obce verejne vyjadriť svoj názor 
ako k veciam verejným, tak aj 
k ostatným záležitostiam obce,

• zabezpečiť rozvoz stravy dô-
chodcom,

• podpora klubu dôchodcov,
• zlepšiť komunikáciu starostu 

obce s poslancami, ako i ob-
čanmi našej obce,

• vytvorenie odborných komisií, 
ktoré naozaj budú aj pracovať,

• zvýšiť záujem občanov o ko-
munálnu politiku a zapojiť ich 
do zlepšovania života v našej 
obci.

Som presvedčený, 
že to spoločne 

dokážeme!

nenávratných dotácií, pro-
striedkov z Európskych fondov,

• zvýšiť hodnotu majetku 
rekonštrukciami a opravami 
obecného majetku.

Sociálna, zdravotná starostli-
vosť
• získať fi nančné prostriedky na 
zriadenie denného stacionára 
pre občanov vyžadujúcich 
osobitnú starostlivosť,

• dokončiť projekt na komunitné 
centrum.

Školstvo
• rozšíriť kapacity MŠ a školskej 
jedálne dobudovaním prístav-
by k budove ZŠ,

• podporovať udržanie MŠ a ZŠ 
v obci skvalitnením mate-
riálneho a technologického 
vybavenia.

• šport, kultúra, voľnočasové ak-
tivity, spoločenské organizácie

• získať fi nančné prostriedky na 
vybudovanie multifunkčného 
ihriska, tak aby slúžilo nielen 
športovcom, ale aj verejnosti,

• vyriešiť problémy týkajúce 
sa telocvične a futbalového 
ihriska,

• podporovať športové kluby, 
ktoré reprezentujú našu obec,

• doriešiť problematiku kultúr-
neho domu, aby sa tam mohli 
plnohodnotne uskutočňovať 
akcie (oslavy, svadby) a poveriť 
osobu, ktorá by bola zodpo-
vedná za kultúrny dom,

• vytvoriť podmienky pre deti 
a mládež na organizovanie 

rôznych aktivít a podujatí,
• naďalej rozvíjať spoluprácu 
so všetkými spoločenskými 
organizáciami a občiansky-
mi združeniami v obci, ako 
aj podporovať vznik nových 
spoločenských a občianskych 
združení.

Bezpečnosť, výstavba a vzhľad 
obce
• zabezpečiť protipovodňovú 
a protipožiarnu ochranu obce 
a získať nové protipožiarne 
vozidlo,

• v plnej miere využiť možnosti 
na skvalitnenie údržby verej-
ných priestranstiev,

• nadviazaním spolupráce 
s úradom práce v maximálnej 
miere využiť nezamestnaných 
na zabezpečenie starostlivosti 
a údržby obce,

• dobudovať a zrekonštruovať 
cestné komunikácie v obci,

• dobudovať vodovodné potru-
bie vedúce k novostavbám,

• vyriešiť problematiku cintorína 
a domu smútku v obci zvole-
ním správcu cintorína a vy-
riešiť problémy s parkovacími 
miestami pri cintoríne.

Komunikácia s občanmi
• zabezpečiť pravidelné vydáva-
nie obecného spravodaja,

• včas informovať občanov o ko-
naní obecného zastupiteľstva 
a tým zabezpečiť ich účasť na 
nich.
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Andrej Barcík - Trenč, kandidát SMER - SD, 41 rokov

Miroslav Malatinec - Buzitka, nezávislý s podporou SMER-SD, 38 rokov

Ing. Ján Mičuda - Tomášovce, kandidát SMER - SD, 46 rokov

Dovoľte mi predstaviť výsledky 
mojej práce v  pozícii starostu za 
posledné roky.

Rok 2015
rekonštrukcia autobusovej zastáv-
ky a chodníku v obci Buzitka
Rok 2016
• osadenie lavičiek v časti Nový 

Sad
• vybudovanie detského ihriska 

v časti Dóra
• otvorenie jedálne obce pre 

dôchodcov aj verejnosť
• zamestnávanie občanov obce
• poskytnutie hasičského auta 

a protipovodňového vozíka
Rok 2017
• vybudovanie autobusových zá-

staviek v častiach Krásna a Ipeľka
• vybudovanie chodníka s autobu-

sovou zastávkou v našej obci
• rekonštrukcia futbalových šatní – 

interiér
• vybudovanie prístrešku pre 

hasičské autá
• modernizácia verejného osvet-

lenia
Rok 2018
• Rekonštrukcia sály kultúrneho 

domu
• Rekonštrukcia parku v obci 

Buzitka
• Rekonštrukcia multifunkčného 

ihriska
• Modernizácia Materskej školy – 

výmena plastových okien, maľby 
na budove MŠ, úprava areálu MŠ

• Vybudovanie detského doprav-
ného ihriska

• Oprava hlavnej asfaltovej cesty 
cez obec Buzitka a časti

• Založenie detského hasičského 
zboru

V budúcnosti sa chcem zamerať 
na:
• Vybudovanie hasičskej zbrojnice
• Vybudovanie verejného vodo-

vodu
• Rekonštrukciu zastávky v časti 

Nový Sad
• Rekonštrukciu obecného úradu 

a kultúrneho domu – exteriér

Narodil som sa v  roku 1972 v  Lu-
čenci. Som absolventom Žilinskej 
univerzity v  Žiline. Na železnici 
som pracoval od roku 1990 v  rôz-
nych profesiách, naposledy ako 

prednosta železničnej stanice Fiľa-
kovo. V roku 2010 som bol zvolený 
za starostu obce Tomášovce, kde 
túto funkciu vykonávam už druhé 
volebné obdobie. Svoje skúsenosti 
nadobudnuté počas práci na želez-
nici, ako aj skúsenosti získané pri 
doterajšom výkone funkcie staros-
tu obce, by som chcel zužitkovať aj 
v ďalšom volebnom období v pro-
spech rozvoja obce.
Zamerať by som sa chcel najmä
na nasledovné oblasti:
1. organizačná oblasť - zefektív-
ňovať systém riadenia obecného 
úradu a  prostredníctvom elektro-
nizácie služieb priblížiť služby čo 
najväčšiemu počtu občanov,

2. investičná oblasť a  rozvoj 
obce  – hospodárnym naklada-
ním s majetkom obce v súčinnosti 
s efektívnym čerpaním eurofondov 
zabezpečiť trvalý a udržateľný roz-
voj obce,
3. oblasť životného prostredia 
a verejného poriadku – dobudova-
ním zberného dvora v obci a zefek-
tívnením zberu komunálneho od-
padu znižovať dopady na životné 
prostredie v obci,
4. sociálna oblasť – rozšíriť posky-
tovanie sociálnych služieb v  obci 
(zabezpečovanie opatrovateľskej 
služby, vybudovanie denného 
centra pre seniorov, skvalitnenie 
a  rozšírenie poskytovania služieb 

v zdravotnom stredisku)
5. oblasť kultúry a  športu - pod-
porovať činnosť všetkých organi-
zácií, záujmových združení, spolo-
čenstiev a krúžkov v obci, naďalej 
zvyšovať štandard obecnej kniž-
nice, venovať sa tradičným kul-
túrno-spoločenským podujatiam 
a dôstojne organizovať oslavy ako 
sú Oslobodenie obce, Deň matiek, 
Stavanie mája, Deň obce, Oslavy 
výročia SNP, rovnomerne podporo-
vať všetky športové odvetvia v obci 
- futbal, turistika, volejbal, fl orbal, 
stolný tenis, aerobik atď.
Verím, že moje doterajšie skúse-
nosti s riadením samosprávy zužit-
kujem aj pri jej ďalšom riadení.

Som ženatý, kresťan a  mám štyri 
deti. Vyštudoval som ako elektro-
mechanik na SOU v  Lučenci. Pred 
štyrmi rokmi som úspešne kan-
didoval na post starostu v  našej 
obci Trenč. Nakoľko sa mi podarilo 
naštartovať rozvoj obce pozitív-

nym smerom a mám ešte veľa vízií, 
uchádzam sa o  tento post znova. 
Ako príklad uvediem rekonštrukciu 
sály a fasády kultúrneho domu, au-
tobusovej zastávky, obnovu školy, 
interiéru kostola, nádvorie obecné-
ho úradu, zriadili sme centrum voľ-

ného času a fi tnes centrum, miest-
nu občiansku poriadkovú službu, 
zriadili sme aj sociálny podnik.
Do budúcna sa chcem ešte viac sú-
strediť na zamestnávanie obyvate-
ľov a výstavbu nájomného bývania, 
práce s mládežou a seniormi.

Som ženatý a  mám tri deti. Som 
riaditeľom a spolumajiteľom fi rmy 
na výrobu strešných krytín a záro-
veň v našej obci riadim farmu za-
oberajúcu sa chovom hovädzieho 
dobytka a oviec. Mojím cieľom je 
zabezpečiť rozvoj obce Ábelová 
s  maximálnym využitím všetkých 

podpôr určených na rozvoj vidieka 
a hlavne využiť poslednú možnosť 
na čerpanie eurofondov. Chcel by 
som tiež využiť moje skúsenosti 
s rozbehom a rozvojom viacerých 
úspešných projektov, ktoré som 
v  minulosti realizoval, pre pro-
spech života v obci Ábelová.

Jaroslav Maslen - Ábelová
kandidát SMER - SD, 48 rokov



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


