
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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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.



5Okres Kysucké Nové Mesto

kandidát na poslanca 
do mestského
zastupiteľstva
Kysucké Nové Mesto

volebný obvod č. 4
Vajanského, Murgašova, 
Družstevná, Litovelská, 
Matice slovenskej, Kollárova, 
Lipová, Cesta do Rudiny

Priority:
1. Bezpečné mesto.
2. Podpora mladých aj seniorov.
3. Kvalitné životné prostredie.
4. Dopravná situácia.
5. Kultúra, šport a zdravotníctvo.
6. Podpora pre všetky dobré pro-

jekty.

kandidát na poslanca 
do mestského
zastupiteľstva
Kysucké Nové Mesto

volebný obvod č. 6
ulice: Bottova, Jarošova, 
Hálkova, Novomeského, 
Dolinský potok, Na Podstráni, 
Kukučínova, Hurbanova, 
Dubská cesta, Neslušská cesta, 
Dubie, Športová, 
Štefánikova štvrť, 
Jánska

Moje ciele:
Vrátiť rokovaniam mestského 
zastupiteľstva dôstojnosť a kul-
túru.
Uplatňovať spoločenské hodno-
ty, ako je pokora, rešpekt, sluš-
nosť a úcta.

kandidát na poslanca do mestského
zastupiteľstva
Kysucké Nové Mesto

volebný obvod č. 7
Budatínska Lehota

Mgr. Vladimír Hromádka
riaditeľ ZŠ s MŠ Radoľa

Ing. Vladimír Macášek - volebné číslo 4
zástupca riaditeľa

Ing. Ľubomír Golis - volebné číslo 3
zamestnanec Údržby mesta
Kysucké Nové Mesto

    Budatínska Lehota je rovnako dôležitá, 
ako všetky ostatné časti mesta.
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Okres Kysucké Nové Mesto6

Záleží nám na tom, aby Dolný 
Vadičov bol modernou, stále sa 
rozvíjajúcou obcou, ktorá však 
nezabúda ani na historické ko-
rene, venuje sa kultúre a športu. 

Chceme našu obec posunúť 
v rozvoji ďalej, vylepšiť a skvalit-
niť prostredie, v ktorom žijeme.

Kandidátka  
na poslankyňu  do 
obecného 
zastupiteľstva:
č. 6 Mgr. Emília Pavlusíková

Kandidáti 
na poslancov 
do obecného 
zastupiteľstva:
č. 3 Anna Cenigova  

č. 8. Marcel Gomola 

č. 18. Slavomir Kubinec 

č. 23. Ing. Štefan Mrenka

č. 26. Jaroslav Suľa  

č. 29. Juraj Šutý

Kandidáti 
na poslancov 
do obecného 
zastupiteľstva:
Firas Boutany, Mgr., 

Anna Ďuratná, 

Branislav Gavlas

Miroslav Hodas JUDr 

Ladislav Šoška, 

Radoslav Ďuroška - kandidát 
na starostu obce Ochodnica

Ing. Štefan Mrenka - volebné číslo 3
kandidát na starostu 
obce Kysucký Lieskovec

Miroslava Ondreášová  - volebné číslo 1
kandidátka na starostku obce 

Dolný Vadičov
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Kandidáti na poslancov 
do obecného 
zastupiteľstva:
č. 2. Milan Černák, Mgr. 

č. 4. Ján Garbier, Ing. 

č. 5. František Hruška

č. 6. Štefan Hulka, Ing.

č. 9. Vladimír Kohút

č. 10. Jaroslav Maslák

č. 14. Anna Mičianová, Ing.

č. 16. Ľudovít Pochyba

č. 18. Viera Štefanková, Bc.

Kandidáti na poslancov 
do obecného 
zastupiteľstva:
č. 1. Anton Bahna

č. 3. Janka Drabiková 

č. 5- Magdaléna Javoríková 

č. 9. Roman Púček 

č. 11. Miroslav Ševčík

Kandidáti na poslancov obecných zastupiteľstiev 
za politickú stranu SMER - sociálna demokracia

OBEC ČÍSLO MENO POVOLANIE

Horný Vadičov č. 6. Andrej Kubaščík, JUDr. dôchodca
č. 15. Emília Palicová, Mgr učiteľka

Lodno č. 4. Jozef Jedinák, Mgr. obchodný manažér
Lopušné Pažite Helena Minárová dôchodkyňa
Nesluša č. 6. Mária Kormanová dôchodkyňa

č. 7. Martin Lisko SZČO
č. 11. Peter Ozsvalt, Ing. programátor
č. 14. Anna Psotná, Mgr. kontrolórka kvality
č. 16. Miroslav Sloboda kontrolór
č. 19. Pavol Škuta SZČO
č. 22. Ivan Todorov SZČO

Povina č. 14 Emil Šefar dôchodca
Radoľa č. 10 Pavol Prievozník, Mgr. učiteľ
Rudinka č. 5. Anna Ševčíková ekonómka
Rudinská č. 3. Dezider Gašperák, MVDr. dôchodca

č. 6. Ladislav Malík operátor výroby
č. 7. Magdaléna Prandová vedúca predajne

Milan Hlavatý MVDr.  - volebné číslo. 2
kandidát na starostu obce Snežnica

Anna Mičianová Ing. - volebné číslo 2
kandidátka na starostu obce Rudina



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


