
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 

Spoločne pre ľudí

KOMUNÁLNE VOĽBYTOP OPATRENIA AKO NÁS ASI
NEPOZNÁTE3 5 8str. str. str.

OBČASNÍK,  JESEŇ 2018

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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Výsledky Bardejovčanov hovoria 
za všetko

Dynamický rozvoj v Stropkove 
a Giraltovciach počas 

vlády strany SMER - SD

Prešovský kraj

Už viac ako pätnásť rokov 
prebieha v  Bardejove proces 
systematickej rekonštrukcie 
jedinečného komplexu his-
torických pamiatok. Proces 
obnovy mestskej pamiatko-
vej zóny v  Bardejove prinie-
sol v  tomto roku jeden z  naj-
významnejších prelomových 
momentov rekonštrukčných 
prác za ostatné desaťročie. Po 
viac ako 500 rokoch nadobud-
ne autentickú podobu lokalita 
južného vstupu do historické-
ho centra. Ide o doposiaľ naj-
zložitejší projekt novodobých 
rekonštrukčných prác, kedy 
dochádza k  obnove doposiaľ 
nepoznanej podoby tejto časti 
historickej pamiatkovej zóny. 
Celkové náklady na realizá-
ciu unikátnej obnovy lokality 
„Horného hradu“ predsta-
vovali čiastku 1,047 mil. eur, 
ktoré sa podarilo samospráve 
mesta Bardejov získať pro-
stredníctvom priamej dotácie 

Stropkov
V  rokoch 2006  – 2010 a  2012 po 
súčasnosť došlo v okrese Strop-
kov k  rekonštrukcii ciest a mos-
tov I., II. a III. triedy takmer v ce-
lom okrese. Boli zrekonštruované 
školské zariadenia, námestie, di-
vadelná sála, postavené multi-
funkčné ihrisko a mnoho ďalších 
vecí.

Giraltovce
Z fondov Európskej únie v objeme 
1,6 mil. eur a  z  vlastných fi nanč-
ných zdrojov vo výške 200 tis. eur, 
bola zrekonštruovaná mestská 
poliklinika Dr. Goldbergera. Zaria-
denie s viac ako 25 ambulanciami 
slúži pre približne 17 tisíc občanov 
v spádovej oblasti Giraltoviec.

Amfi teáter v Parku mieru
Vďaka cezhraničnej spolupráci 
Slovenskej a  Poľskej republiky 
(INTERREG  V.) sa uskutočnila re-
konštrukcia amfi teátra - došlo 
k  jeho prekrytiu, k  rozšíreniu 
kapacity hľadiska na 2 500 miest 
a  k  rekonštrukcii administratív-
nej budovy pri amfi teátri. Záro-
veň sa vybudovala cyklotrasa 
s dĺžkou 700 m. Celkové náklady 
hradené z  prostriedkov EÚ boli 
vo výške 870 tis. eur.

Byty nižšieho štandardu
Realizovala sa výstavba bytov 
nižšieho štandardu v  meste 
Giraltovce - 24 b.j. s kompletnou 
infraštruktúrou pre mladé róm-
ske rodiny s rozpočtovým nákla-
dom cca 600 tis. eur. Kolaudácia 
prebehla v apríli 2018.

zo štátneho rozpočtu.
Samospráva mesta získala 
300 tis. eur ako dotáciu na fi-
nancovanie výstavby nového 
mosta v  Dlhej Lúke. Ten pô-
vodný bol výrazne poškodený 
povodňami a  prechod cezeň 
bol len pre peších, aj to na 
vlastné riziko. Samostatnou 
kapitolou bolo vybudovanie 
obchvatu Bardejova, prevádz-
ka Hnedého priemyselného 
parku, či vybudovanie atrak-
tívnych cyklochodníkov.
Finančné prostriedky získa-
né z  európskych zdrojov vý-
razným spôsobom prispeli 
i  k  modernizácii školských 
budov, kedy boli prostred-
níctvom projektov znižovania 
energetických nákladov zre-
konštruované budovy troch 
základných a  dvoch mater-
ských škôl. Zvolené znižovania 
energetickej náročnosti pri 
prevádzke verejného osvetle-
nia v meste má pozitívny do-

pad na životné prostredie a na 
úsporu prevádzkových nákla-
dov do budúcnosti. Slávnost-
ným osvetlením historických 

budov sa Bardejov zaradil 
medzi významné kultúrne lo-
kality v Európe i vo svete.
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Michal Vohar sa narodil v Snine, kde aj vyrastal. Svoje študentské roky zavŕšil na Technickej univerzite v Košiciach. V súčasnosti ako prednosta 
okresného úradu pomáha občanom, inštitúciám, spolkom a združeniam, športovcom či dôchodcom v celom okrese. Aktuálne riadi tiež rozvo-
jovú radu, kde spolu so starostami a podnikateľmi riešia rozvoj sninského okresu.

„Toto krásne mesto si zaslúži, aby o ňom
konečne rozhodovali občania.“

kandidát na primátora mesta SNINA - Michal Vohar

Aký vlastne je Michal Vohar, ktorý 
sa rozhodol venovať svoj život 
mestu Snina?
V prvom rade som človek, ktorý vy-
rastal a žije v Snine. Vnímam dianie 
v meste nielen s pozície prednostu 
okresného úradu, ale aj ako soci-
álne mysliaci človek. Pozerám sa 
na Sninu nielen ako občan, ale aj 
ako otec sedemročnej dcéry. Mám 
39 rokov. Som v najlepšom produk-
tívnom veku a mám chuť aj energiu, 
pracovať na rozvoji Sniny a bojovať 
za všetkých Sninčanov. Je medzi 
nami veľa múdrych ľudí, ktorí sa 
nezapájajú do diania v meste, lebo 
im nik nedal príležitosť. Plánujem 
túto príležitosť ponúknuť všetkým 
prostredníctvom verejných pravi-
delných zhromaždení či prezentácií. 
Ponúkam novú príležitosť mestu, 
v ktorom žijeme a pracujeme, mes-
tu ktoré naši dedovia a  otcovia 
budovali, v  ktorom som sa narodil, 
a v ktorom žijem.
Mladý a energický človek má určite 
plnú hlavu nápadov. Aké budú vaše 
prvé kroky v čele mesta, ak dosta-
nete dôveru občanov a stanete sa 
primátorom Sniny?
Áno, mám veľa myšlienok a  nápa-
dov, ako sa mnohé veci dajú riešiť. 
Nechcem však v  tejto chvíli prezra-
diť viac. Samospráva je v  prvom 
rade služba ľuďom a  primátor je 
vlastne len prvý medzi rovnými. Ne-
budem preto bezdôvodne kritizovať 
doterajšie vedenie mesta. Budem 
v  prvom rade kritický voči sebe. 

Od ostatných očakávam nielen kri-
tiku, ale aj konštruktívne riešenia 
a  prijmem všetky rozumné nápady. 
Budem aktívne vyzývať všetkých 
obyvateľov k  spolupráci. Budem 
občanom venovať čas a  preberať 
s  nimi každý projekt, načúvať bu-
dem ich potrebám, ktoré sú pre mňa 
záväzne.
Snina, čo toto mesto znamená pre 
Michala Vohara?
Snina je mojím domovom, ľudia kto-
rí tu žijú, sú dôležití a mojím snom 
bolo vždy urobiť čo najviac pre náš 
okres, preto som ostal v Snine pra-
covať ako reprezentant vlády SR, 
ako prednosta okresného úradu, aj 
keď som mal možnosti odísť na pre-
stížnejšie pozície. Ostal som v tom-
to krásnom meste s  ľuďmi, ktorí tu 
žijú, pretože vždy som chcel pre rod-
ný región spraviť čo najviac.
Priniesla vaša aktívna spolupráca 
so stranou SMER – SD nové príleži-
tosti pre sninský región? Kde vidíte 
najväčšie úspechy?
Ľuďom, ktorí to potrebujú, treba 
pomáhať. To je moje životné krédo. 
Som členom SMERu – SD a  presa-
dzujem sociálnu politiku aj v  okre-
se, a  to nielen kvôli členstvu, ale 
najmä z  osobného presvedčenia. 
Vďaka strane SMER - SD sa podarilo 
presadiť množstvo projektov zame-
raných na zlepšenie života v okrese. 
Čo považujem za najväčší úspech 
je, že sa nám na zasadnutí vlády SR 
v obci Ubľa podarilo získať od vlády 
443 tisíc eur na prestavbu mest-

skej športovej haly v  Snine. Vďaka 
tomuto príspevku sa môže mládež 
ale aj starší ľudia v  Snine aktívne 
venovať športu, súťažiť a  rozvíjať 
svoje schopnosti. Vláda podporila 
aj opravy obecných budov, vrátane 
rekonštrukcie škôl, vybudovanie 
autobusových čakární a  prispela aj 
dvom cirkvám  – gréckokatolíckej 
a  pravoslávnej na záchranu sakrál-
nych pamiatok a predmetov. Taktiež 
poskytla fi nancie na opravu zdra-
votného strediska v obci Ulič. Pred-
stavitelia strany SMER - SD a  pred-
seda strany osobne niekoľkokrát 
navštívili naše mesto.
Rozvoj okresu sa má riadiť tzv. akč-
ným plánom. V čom spočíva jeho 
podstata?
V  roku 2015 vláda SR vyhlásila boj 
s  chudobou a  nezamestnanosťou 
v  najzaostalejších regiónoch. Pre 
okresy zaradené do tejto kategórie 
sú pripravené rôzne zvýhodnenia 
pri poskytovaní investičných stimu-
lov, alebo pri čerpaní eurofondov. 
Podmienkou však je, aby každý 
okres mal vypracovaný akčný plán, 
ktorý bude prerokovaný a  schvále-
ný vládou SR. Okres Snina bol dňa 
25.  4.  2018 zapísaný do zoznamu 
NRO. Ako prednosta okresného 
úradu som priamo zodpovedný za 
vypracovanie a  následne plnenie 
tohto plánu. Akčný plán sa teda 
stane nástrojom na to, aby sme 
prostredníctvom zvýhodnených in-
vestícií mohli zvýšiť ekonomickú 
silu okresu a  zároveň znížiť mieru 

nezamestnanosti v  okrese. Tento 
plán vypracujeme u  nás v  okrese 
v  spolupráci s  podnikateľmi, ve-
rejným sektorom a  mimovládnymi 
organizáciami, za výdatnej pomoci 
vlády SR. Akčný plán bude obsaho-
vať aj návrh modelových projektov, 
ktoré sa budú postupne prehodno-
covať a posúvať na realizáciu podľa 
harmonogramu vyhlásených výziev 
na čerpanie prostriedkov z jednotli-
vých fondov. Dôležité je, aby budúci 
žiadatelia fi nančných prostriedkov 
predložili vlastné zámery ekonomic-
kého rozvoja svojich spoločností, 
ktoré po posúdení v rozvojovej rade 
okresu budú zapracované do akčné-
ho plánu, čo bude základným pred-
pokladom pre možnosť čerpania fi -
nančných prostriedkov z príslušných 
fondov. Rozvojové zámery je možné 
orientovať do oblasti priemyslu, sta-
vebníctva, poľnohospodárstva a vo-
dohospodárstva, školstva, služieb, 
prípadne iných odvetví s  podmien-
kou využitia pracovnej sily z  nášho 
okresu. Realizácia spracovaných zá-
merov v akčnom pláne bude rozlože-
ná na obdobie piatich rokov.
Vráťme sa teda ku komunálnym 
voľbám. Čo bude patriť medzi Vaše 
dôležité kroky v úrade, ak získate 
dôveru občanov?
Mojou víziou je mesto, ktoré nestar-
ne, ale opäť ožíva, mesto, v ktorom 
sa oplatí dôstojne žiť a mesto, v kto-
rom môžu a chcú ostať mladí ľudia. 
Mojím cieľom je, aby sa ľudia spolu-
podieľali na riadení mesta. S týmto 
zámerom vytvorím tri nové poradné 
orgány: Radu seniorov, Radu mla-
dých a  Radu podnikateľov. Tieto 
budú úzko spolupracovať s  primá-
torom a  mestským zastupiteľstvom 
a zároveň budú tvoriť svoju vlastnú 
agendu a  navrhovať priame rieše-
nia.

Ak chceme novú, prosperujúcu, 
živú a sociálnu Sninu nesmieme 
sa rozdeľovať, ale musíme sa 
spájať.
Poďme vrátiť život mestu, poď-
me vrátiť mesto ľuďom.
Aby som mohol naplniť tieto ví-
zie, potrebujem najmä vašu pod-
poru.

Ďakujem

PROGRAM
 SOM ZA SOCIÁLNU SNINU

Mesto, v ktorom aj najslabší budú cítiť 
podporu mesta, ktoré pomáha ľuďom 
s nepriaznivým osudom. Budem podpo-
rovať mladé rodiny aj mobilitu sociálne 
odkázaných ľudí. Navrhnem zvýšiť prí-
davok za novonarodené dieťa, vytvorím 
priestor na budovanie nájomných bytov 
pre rodiny.

 SOM ZA KULTÚRNU SNINU
Vypracoval som projekt na vybudovanie 
oddychového parku s letným kinom, 
ihriskom, s miestom na opekanie, či 
stretávanie rodín a priateľov. Snina 
totiž nemá multifunkčné miesto, kde 
by mladí ľudia, rodinky a dôchodcovia 
mohli tráviť čas a stretávať sa. Som za 
sezónnu ľadovú plochu na korčuľovanie, 
napríklad aj v centre - na námestí. 
Podporím výstavbu plavárne a budem 

reálne hľadať v záujme zodpovednosti aj 
iné zdroje ako mestský rozpočet.

 SOM ZA DÔSTOJNÝ ŽIVOT V SNINE
Pre našich seniorov, ktorí si zaslúžia 
rešpekt a úctu. Musíme zvýšiť podporu 
aktivitám seniorov v meste, organizovať 
pre nich viac aktivít a podporovať ich 
organizácie či spolky, ale tiež podporiť 
ich stravovanie. Opravíme a rozšírime 
sieť chodníkov a pokúsim sa o vybu-
dovanie priechodu cez koľaj smerom 
k Formule. Mamičky s kočíkmi alebo 
starší ľudia dnes nebezpečne prekračujú 
koľajnice, ktoré rozdeľujú mesto akoby 
na dva svety. Bude to symbolom, že 
spojíme Sninu bezpečne a zabudneme 
na pojem, že za koľajou Snina končí.

 SOM ZA ZDRAVÚ SNINU
Naša nemocnica potrebuje investí-
cie, aby mohla napredovať s dobou. 
Demografi cká kríza spôsobuje starnutie 

regiónu a preto musíme byť pripravení 
zabezpečovať zdravotnú starostlivosť. 
Chcem udržať všetky oddelenia v ne-
mocnici, vytvoriť dialyzačné centrum 
a zabezpečiť prístroj magnetickej 
rezonancie.

 SOM ZA SNINU AKO JEDEN CELOK
Nechcem počúvať, že Snina pred koľajou 
je uprednostňovaná pred Sninou za 
koľajou. Chcem, aby Snina bola jed-
notná. Budem venovať extra pozornosť 
okrajovým častiam Sniny a pokračovať 
v rekonštrukcii a výstavbe miestnych 
komunikácií. Budem venovať extra 
pozornosť Sídlisku I a to hlavne v otázke 
bezpečnosti obyvateľov. Podniknem 
rázne kroky v medziach zákona na 
ochranu slušných obyvateľov. Vytvorím 
stálu poriadkovú službu a zmiešane 
hliadky z mestských policajtov a zástup-
cov rómskej komunity.
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Okres Snina6

Jana
Buraľová

Jozef
Haburaj, Ing.

Jana
Vajanská

Jaroslav
Matis, Ing.

Miroslav
Suchý, MUDr.

Anna
Fariničová, Ing.

Martin
Šurina, Ing.

Anna
Volovská, Bc.

Ľubov
Reháková, Mgr.

Viliam
Latta, Bc.

Ing. Michal Vohar

kandidátka na poslankyňu MsZ v Snine
volebný obvod č. 1

kandidát na poslanca MsZ v Snine
volebný obvod č. 1

kandidátka na poslankyňu MsZ v Snine
volebný obvod č. 1

kandidát na poslanca MsZ v Snine
volebný obvod č. 2

kandidát na poslanca MsZ v Snine
volebný obvod č. 2

kandidátka na poslankyňu MsZ v Snine
volebný obvod č. 1

kandidát na poslanca MsZ v Snine
volebný obvod č. 1

kandidátka na poslankyňu MsZ v Snine
volebný obvod č. 1

kandidátka na poslankyňu MsZ v Snine
volebný obvod č. 2

kandidát na poslanca MsZ v Snine
volebný obvod č. 2

kandidát na poslanca MsZ v Snine - volebný obvod č. 1
prednosta okresného úradu (39 rokov)
Prax a získané skúsenosti zo štátnej správy ma naučili, že občania Sniny, mesta, ktoré je centrom regiónu môžu 
mať a aj si zaslúžia lepši život. Chcem, aby sme boli na naše mesto hrdí, a preto musíme my všetci pre Sninu 
spraviť maximum. Ja osobne chcem, aby mesto myslelo na ľudí, aby podporovalo mladé rodiny a investície najmä 
malých domácich podnikateľov. Mesto musí vytvoriť také podmienky, aby tu všetci, vrátane seniorov, žili dôstojný 
život, lebo si to zaslúžia. Ako prednosta okresného úradu som zodpovedný za rozvoj okresu. Absolvoval som spolu 
s členmi rozvojovej rady, množstvo pracovných stretnutí, pričom sme pomáhali v celom okrese. Nepotrpel som si 
na propagovanie každej aktivity v médiách. Pre mňa je dôležité, aby boli starostovia či obyvatelia obcí spokojní. 
Nič viac som od práce pre sninský okres neočakával ani neočakávam.

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

ekonómka
vek: 41 rokov

dôchodca
vek: 70 rokov

predavačka
vek: 47 rokov

štátny zamestnanec
vek: 51 rokov

lekár
vek: 71 rokov

riaditeľka detského domova
vek: 63 rokov

ekonóm
vek: 37 rokov

vedúca zariadenia Gabriela n.o.
vek: 39 rokov

pedagogička - dôchodkyňa
vek: 63 rokov

dôchodca
vek: 65 rokov
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Program kandidátov SMER - SD a MOST - HÍD
na poslancov mestského zastupiteľstva v Snine
1. Zabezpečíme stabilizáciu lekárskych tímov na jednotlivých oddeleniach nemocnice a zmodernizujeme materiál-
no technické vybavenie najmä operačných oddelení (chirurgia, gynekológia). Dokončíme rekonštrukčné práce na bu-
dove nemocnice a skvalitníme služby pre pacientov. Budeme bojovať za zriadenie dialyzačného centra a pracoviska 
magnetickej rezonancie.
2. Zabezpečíme zvýšenie fi nančných dotácií z mestského rozpočtu pre športové organizácie na území mesta s ich 
následným spravodlivým rozdelením. Budeme pozorne sledovať, aký reálny počet detí je v jednotlivých kluboch. Bu-
deme podporovať športy atraktívne pre občanov a športy, ktoré majú v Snine tradíciu. Podporíme aj individuálnych 
športovcov, ktorí robia dobre meno Snine doma aj vo svete.
3. Budeme podporovať kultúrny a spoločenský život národnostných menšín a spoluprácu s cirkvami pôsobiacimi 
v  našom meste. Podporíme zachovanie národnostných kultúrnych podujatí a  národnostného školstva. Posilníme 
spoluprácu s Jednotou dôchodcov, Úniou žien, Spolkom zdravotne ťažko postihnutých a iných organizácií v meste. 
A veľký dôraz budeme klásť na základnú umeleckú školu.
4. Vytipujeme lokality v blízkosti mesta vhodné na odkúpenie pre možných budúcich investorov. Zasadíme sa v spo-
lupráci s vládou SR o vytvorenie výhodných a atraktívnych podmienok pre zamestnávateľov, v rámci akčného plánu 
rozvoja okresu Snina.
5. Podporíme oživenie odboru regionálneho rozvoja a to s dôrazom na jazykovo zdatných manažérov, ktorí budú 
mať úlohu hľadať investorov, a tak im vytvoriť možnosti etablovania sa v Snine a okolí.
6. Pre zabezpečenie dodržiavania verejného poriadku na Sídlisku I. zriadime stálu poriadkovú službu a zmiešané 
verejné hliadky. Zameriame extra pozornosť na okrajové časti mesta a budeme pokračovať v rekonštrukcii a výstavbe 
miestnych komunikácií.
7. K  zlepšeniu kvality života obyvateľov nášho mesta, konkrétnymi opatreniami v  oblasti životného prostredia 
prispejeme k tomu, aby Snina bola čisté, pekné mesto, kde sa dobre cítia nielen tunajší obyvatelia, ale i jeho náv-
števníci.
8. Podporíme výjazdové zasadnutie vlády SR v našom meste v čo najkratšom čase. V rámci plánovaného výjazdové-
ho rokovania vlády SR začiatkom roka 2019 v Snine, budeme žiadať členov vlády za stranu SMER – SD a MOST – HÍD, 
aby výsledky rokovania mali kladný dopad na zamestnanosť v meste Snina, ako aj iné potrebné priority týkajúce sa 
zdravotníctva, cestnej a dopravnej infraštruktúry. Budeme apelovať na vládu spolu s ostatnými mestami a obcami, 
aby otvorili výstavbu rýchlostnej cesty R9 Lipníky, Vranov nad Topľou, Humenné, Snina, Ubľa.
9. Budeme aktívne napomáhať občanom, ak sa budú dožadovať skvalitnenia služieb úradov a inštitúcií v meste. 
Napríklad: vyťaženosť pošty v určitých dňoch. Prípadne budeme kontaktovať aj súkromných poskytovateľov služieb 
pre občana s ponukou poskytnutia pomoci v prospech obyvateľstva Sniny.

KANDIDÁTI NA STAROSTOV ZA STRANU SMER – SD V OKRESE SNINA
Belá nad Cirochou Ján Vajda Pichne Jana Grecková
Dlhé nad Cirochou Ján Kníž Príslop Jozef Blaško
Dúbrava Demjanová Naďa Runina Marián Regula
Hrabová Roztoka Darina Labaničová Ruská Volová Eva Turbáková
Jalová Radoslav Michalčin Ruský Potok Martin Riľak
Kalná Roztoka Ladislav Hakulin Stakčín Miroslav Bober
Klenová Iveta Švabová Šmigovec Ladislav Fedorko
Kolonica Matúš Leňo Topoľa Mária Bobriková
Ladomirov Miroslav Kacarabčin Ubľa Nadežda Sirková
Michajlov Jana Glogovská Ulič Martin Makarovič
Nová Sedlica Vasiľ Dinič Uličské Krivé Zuzana Michalcová
Osadné Róbert Mikuláško Zboj Ladislav Ladomirjak
Parihuzovce Ján Stanko Zemplínske Hámre Anna Žirová
Pčoliné Michal Grňa



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


