
Peter Pellegrini
Vážení priatelia,
pred našou stranou stojí ďalšia 
veľká skúška, a tou sú novembro-
vé komunálne voľby. Dovoľte mi 
preto poďakovať sa všetkým obe-
tavým predstaviteľom samosprá-
vy, ktorí každý deň riešia prob-
lémy ľudí v  obciach a  mestách, 

ktoré spravujú. Viem, že dôveru, 
ktorú od nich dostali, nie je ľah-
ké napĺňať. Každý deň im prináša 
nové úlohy a požiadavky, ktorých 
riešenie neznesie odklad. Niekde
je treba opraviť školské budovy, 
inde kanalizáciu či vybudovať no-
vé komunikácie. Ak k tomu pripo-
čítame celý rad byrokratických 
požiadaviek zo strany úradov, 
ich poslanie sa mení doslova 
na rehoľu. Preto mám veľký reš-
pekt k  práci všetkých poctivých 
starostov a  primátorov, ktorí 
sa každý deň prebíjajú týmito 
skúškami, aby pozitívne zmenili 
život okolo nich. Aj na základe 
tohto poznania som presvedče-
ný, že povinnosťou nás, vládnych 
predstaviteľov, je im túto neľah-
kú prácu zjednodušiť. Vo vláde 
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Robert Fico
Strana SMER – sociálna demokracia 
pomáha ľudom. Prostredníctvom 
sociálnych opatrení – či už to boli 
vlaky zadarmo, rast minimálnej 
mzdy alebo v súčasnosti pripravo-
vané obedy pre deti v školách za-
darmo – sa snažíme zvýšiť životnú 
úroveň ľudí na Slovensku. Ak túto 
politiku chcete robiť dlhodobo 
a hlavne poctivo, nemôžete zostať 
zavretí v Bratislave alebo v minis-
terských kanceláriách. Urobili sme 
všetko pre to, aby sme mali svojich 
členov, starostov aj poslancov na 
celom Slovensku a priamo od ľudí 
sme tak zbierali nápady na zlep-

šenie. A  išli sme ešte ďalej. Vlády 
strany SMER - SD začali pravidelne 
zasadať v  rôznych kútoch Sloven-
ska. Ministri mali možnosť stretnúť 
sa priamo v  regiónoch s  problé-
mami, ktoré tam treba riešiť a do-
volím si tvrdiť, že to bolo správne 
rozhodnutie. Práve preto, že sme to 
považovali za prioritu, je dnes stra-
na SMER - SD najväčšou politickou 
stranou na Slovensku.
Aj vďaka ľuďom z  regiónov tak 
vznikli na celom Slovensku stovky 
multifunkčných ihrísk, veľké hoke-

presadzujem ideu „priateľského 
štátu“, ktorý uľahčuje výkon nie-
len volených zástupcov, ale aj ži-
vot tých, ktorí im dali dôveru. Na 
úrovni vlády sme prijali a chystá-
me sa realizovať celý rad opatre-
ní. Z  hľadiska motivácie a  rastu 
kvality považujem za dôležité, 

že sa dosiahla dohoda o  zvýše-
ní platov vo verejnej a  štátnej 
službe na úrovni 20 % v priebe-
hu dvoch rokov. Rovnako chceme 
zmeniť zákon o verejnom obsta-
rávaní, aby fl exibilne reagoval na 
potreby obce či mesta. Opravy 
budov či infraštruktúry potrebujú 
okamžité rozhodnutie a zbytočné 
prieťahy sú neprípustné. Želám 
si, aby tieto opatrenia vytvorili 
nový impulz pre prácu zvolených 
starostov a primátorov. Bez nich 
nemožno budovať moderný a dy-
namicky sa rozvíjajúci štát.
Chcem zaželať všetkým našim 
kandidátom úspešný výsledok 
v komunálnych voľbách, aby sme 
sa mohli aj v  nasledujúcom ob-
dobí výrazne podieľať na zmene 
našej krajiny k lepšiemu.

jové a futbalové štadióny. Opravili 
sa významné kultúrne pamiatky 
a vzniklo napríklad aj múzeum ho-
lokaustu, aby sa nikdy nezabudlo 
na chyby minulosti. Zlepšila sa 
doprava a pribudli nové pracovné 
miesta. A  to nie len v  Nitre, kam 
smeruje jedna z najväčších investí-
cií v Európe za posledné roky, ale 
aj v menších mestách, kde sme so 
starostami vybudovali priemyselné 
parky.
Kľúčové pre všetky tieto úspechy 
bolo, že strana SMER - SD vždy ve-
dela hľadať riešenia v  spolupráci 
s  komunálnymi poslancami, sta-

rostami alebo primátormi. Spo-
ločne s Petrom Pellegrinim sme sa 
zhodli, že v  tejto politike chceme 
obaja pokračovať aj naďalej. Pre-
to Vás chceme poprosiť, aby ste 
v  nadchádzajúcich komunálnych 
voľbách do samosprávy veľmi zod-
povedne rozhodli o  tom, kto Vás 
bude ďalšie roky zastupovať. Aj 
v obecnej politike sa totiž rozhodu-
je o tom, či má štát ľudom pomáhať 
alebo ho v ťažkých chvíľach opustiť 
a či sa má starosta s vládou hádať 
alebo s ňou spolupracovať.

          Vo vláde presadzujem ideu „priateľského štátu“,
     ktorý uľahčuje výkon nielen volených zástupcov,
  ale aj život tých, ktorí im dali dôveru.

P. Pellegrini, predseda vlády SR

   Strana SMER - SD vždy vedela hľadať riešenia v spolupráci
s komunálnymi poslancami, starostami alebo primátormi.

R. Fico, predseda strany SMER - SD



„V  podpore stravovania pre deti 
vidíme obrovskú príležitosť na vy-
rovnanie sociálnych rozdielov, lep-
šej životosprávy detí a  zlepšenia 
fi nančnej situácie rodičov. Ak sa 
opatrenie osvedčí, sme pripravení 
rozšíriť bezplatné obedy aj pre štu-
dentov stredných škôl. Stále platí 
a bude platiť, že ak SMER - SD niečo 
sľúbi, tak svoje slovo drží,“ uviedol 
predseda strany Robert Fico.

OBEDY ZADARMO 
OD 1. JANUÁRA 2019
 všetky deti v poslednom (predškolskom) 

ročníku materských škôl
 všetci žiaci základných škôl*

 rodiny s dvomi deťmi môžu ušetriť až 500 € ročne

* platí pre štátne, súkromné a cirkevné základné školy
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„Výhodu tohto opatrenia  – v  šir-
šom kontexte – vidím v zabezpeče-
ní zdravej, vyváženej, pravidelnej 
a čerstvej stravy, a tým aj vo vplyve 
na žiakov a ich stravovacie návyky. 
Priaznivý fi nančný efekt pre rodiny, 
zvlášť pri väčšom počte detí, či v ro-
dinách zo znevýhodneného prostre-
dia, môže byť pre rodiny zaujímavý 
a mohli by sme to využiť ako príleži-
tosť pre lepšiu socializáciu ohroze-
ných skupín.“
PaedDr. Alžbeta Chamillová
riaditeľka ZŠ Komenského 6,
Stará Ľubovňa

„Na túto tému sa chcem vyjadriť 
cez optiku riaditeľa školy, a  tak-
tiež rodiča. Mnohé opatrenia, ktoré 
v poslednom období vláda poskytla 
školám, mali aj svojich neprajníkov. 
Boli to napr. príspevky na lyžiarske 
kurzy, či školy v prírode. Po uplynutí 
troch rokov si už nevieme predsta-
viť, že by sa tieto príspevky mali 
zrušiť. Podobne vnímam aj opat-
renie obedov zadarmo  – myslím si, 
že bude mať pozitívne ohlasy tak zo 
strany rodičov, ako aj pedagógov. 
Doposiaľ sa prispievalo na stravu 
len žiakom v hmotnej núdzi, pričom 
paušálny príspevok bude podporo-

vať nielen sociálne slabšie rodiny, 
ale aj mladé rodiny a  mnohopo-
četné rodiny. Som presvedčený, že 
každé opatrenie, ktorého cieľovou 
skupinou je podpora mladých rodín 
je dobrý nápad a osobne takéto rie-
šenia podporujem.“
PaedDr. Ján Lazor
riaditeľ ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, 
Bardejov

„Myšlienku podávania obedov všet-
kým žiakom zadarmo vítam a pod-
porujem, nakoľko týmto opatrením 
sa vyrovnajú rozdiely vo fi nancovaní 
medzi rodičmi, ktorí žijú v  hmot-

nej núdzi a  nedoplácajú za obedy 
a  rodičmi, ktorí pracujú za mini-
málnu mzdu a za obedy doplácajú – 
a v mnohých prípadoch im potom na 
krytie ostatných životných nákladov 
ostáva menej fi nancií.“
Mgr. Július Slavkovský
riaditeľ ZŠ Slobody 2, Poltár

„Určite to pomôže aj zamestnanos-
ti a  vyťaženosti školských jedální 
a  zlepší sa celková fi nančná situá-
cia.“
Mgr. Emil Valko
riaditeľ ZŠ J. A. Komenského 7,
Revúca

ANKETA: Ako vnímate prínos pripravovaného opatrenia vlády
Slovenskej republiky súvisiaceho s obedmi pre žiakov zadarmo?

Ak sa ekonomike darí, prvý kto by 
to mal pocítiť sú ľudia, a to zvýše-
ním ich životnej úrovne. Slovensko 
dnes zažíva časy silného ekono-
mického rastu a  prosperity. Sme 
krajina s  kvalitným podnikateľ-
ským prostredím, pribúdajú nové 
pracovné miesta, rastie HDP, mzdy 
a  domáca spotreba. Toto všet-
ko naznačuje, že Slovensko píše 
úspešný príbeh a  povinnosťou 
nás, sociálnej demokracie, je po-
deliť sa o tento úspech so svojimi 
občanmi.
Nerobíme to prvýkrát. Zvyšovanie 
životnej úrovne Slovákov pro-
stredníctvom sociálnych opatrení 
je naša fi lozofi a a zároveň aj tradí-
cia, ktorej sa nemienime vzdať ani 
v budúcnosti. Stačí, ak si spolu spo-
menieme na zavedenie bezplatnej 

prepravy vlakom pre študentov 
a seniorov, podporu detí pri lyžiar-
skych výcvikoch či zníženie ceny 
liekov a základných potravín.
Dnes, vo výbornej ekonomickej 
kondícii Slovenska, prichádzame 
s  opatrením, ktoré je progresívne 
a vytvára rovnosť tam, kde je nao-
zaj potrebná, u detí. Rozhodli sme 
sa podporiť viac ako pol milióna 
detí tým, že na oboch stupňoch zá-
kladnej školy a  v  poslednom roč-
níku materskej školy preplatíme 
deťom a žiakom ich obedy.
Toto opatrenie má zároveň aj silný 
sociálny a  rodinný charakter, pre-
tože zabezpečenie každodenného 
obeda v škole pre svoje dieťa vyj-
de rodičov každý mesiac približne 
22 €, za 10 mesiacov – čo je trva-
nie školského roka  – tak rodičia 

za obedy svojho dieťaťa uhradia 
220 €. Ak má však rodina viac ako 
jedno dieťa, ich náklady sa náso-
bia a rodič takto platí ročne 440 € 
a  viac, čo už nie je zanedbateľná 
suma.
Zavedenie bezplatných obedov 
pre deti základných škôl a posled-
ného ročníka materskej školy má 
rovnako aj rozmer rovnosti. Už Pla-
tón, antický fi lozof a  mysliteľ, na-
vrhoval spoločné stravovanie ako 
prostriedok utuženia komunity. 
Rovnako tak k  tomu pristupujú aj 
škandinávske štáty, ktoré spoloč-
né obedy považujú za pedagogický 
nástroj. Deti sa lepšie socializujú 
v kolektíve, vytvárajú si nové pria-
teľstvá, budujú stravovacie návyky, 
ktoré pomáhajú zdravšiemu život-
nému štýlu. A čo je najpodstatnej-

Bezplatné obedy zvyšujú
rovnosť medzi deťmi

Opatrenia pre ľudí

šie, stierajú sa sociálne rozdiely 
medzi deťmi, keďže si za jeden stôl 
môžu sadnúť spolu, bez ohľadu na 
sociálne pomery.



TOP OPATRENIA 
za 10 rokov vlády strany SMER – sociálna demokracia

A TO VŠETKO PRI ZACHOVANÍ 
ZDRAVÝCH VEREJNÝCH FINANCIÍ

do Schengenského priestoru a môžeme 
voľne cestovať v rámci krajín EÚ 

minimálnu mzduminimálny dôchodok

vianočný príspevok pre dôchodcovvlaky pre študentov a dôchodcov 
zadarmo

materskú dávkulacný bankový účet pre každého

príspevok na starostlivosť o dieťapríspevok na školy v prírode a na 
lyžiarske kurzy

príspevok pre zdravotne ťažko 
postihnutých (ZŤP)

štátne pobyty pre sociálne slabšie 
rodiny zadarmo

platy učiteľovpríplatky za prácu v noci, cez víkendy 
a sviatky

počet nových pracovných miestpríspevok na bývanie pre študentov 
a na rekonštrukcie internátov

VSTÚPILI SMEpríspevok na rekonštrukcie nemocníc 
a obnovu ich technického vybavenia

do eurozóny - prijatím jednotnej 
európskej meny EURO 

jasnú a nemennú protimigračnú 
politiku

odvody pre ľudí s nízkymi 
a so strednými príjmami

bezplatné autobusy k vlakom zadarmo

DPH na 10 % na vybrané základné 
potraviny

obedy zadarmo pre deti posledného 
ročníka MŠ a všetkých žiakov ZŠ

doplatky na lieky pre dôchodcov 
a pre deti

20 % navýšenie platov zamestnancov 
verejnej a štátnej správy

evidovanú mieru nezamestnanosti 
na historické minimum

zastropovanie veku odchodu 
do dôchodku

ZVÝŠILI SMEZAVIEDLI SME

PRIPRAVUJEMEZNÍŽILI SME
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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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Bratislavská štvrť Staré Mesto 
ponúka do novembrových volieb 
a svojho zastupiteľstva nové tváre, 
ktoré majú potenciál úspešne na-
hradiť tváre staré, po ktorých zo-
stalo, áno, veľmi badateľné manko 
nenaplnených sľubov.

Za seba a za SMER - SD môžem zod-
povedne povedať a  poprosiť Vás, 
moji milí Staromešťania - dajte 
svoj hlas práve tváram SMERu - SD, 
lebo tým získate skúsenosť odbor-
níkov, ich silný sociálny rozmer 
aj profesionálnu zodpovednosť, 
ktorou sa vyznačovali dávno pred 
vstupom do politiky. Bez zodpo-
vednosti to totiž nejde ani v poli-
tike - sľuby, ktoré sa dajú, musia 
byť naplnené. Bratislavské Staré 
Mesto práve to potrebuje najviac - 
plniť konečne volebné sľuby.
 
Som starý Bratislavčan, rodák, čo 
rástol v  uličkách Starého Mesta 
a  dýchal vzduch so starými Preš-
purákmi, hoci po otcovi Stredo-
slovák, a  preto rozumiem a  cítim, 
čím nás obohatila stará Bratislava 
a  čo znamenajú slová istého sta-
rého politika od inakiaľ, že každý 
poriadny Bratislavčan odniekiaľ 
pochádza. Áno, Bratislava je dnes 
slovenská a  nerozdeľuje ju ani 
prešpuráctvo, ani kotlina, z ktorej 
sem ten-kto prišiel.

Rozdeľujú nás nenaplnené sľuby 
a bolestivé schválnosti.
Na tú najväčšiu staromestskú 
schválnosť sa už z  centrálneho 
parku nemohol dívať ani sám 
Hviezdoslav - jeho socha stojí 
chrbtom k  americkej ambasáde, 
ktorá ktovie prečo a  z  akého ne-
opodstatneného strachu ukrojila 
kus cesty vedľa jeho parku a  zo-
brala tým činom Bratislavčanom 
kus ducha a koloritu Starého Mes-
ta.

Pred budúcimi politikmi zastupi-
teľstva Starého Mesta teda stojí 
nesplnený sľub, prinútiť ame-
rických diplomatov, aby ten kus 
okupovanej cesty vedľa parku vrá-
tili obyvateľom hlavného mesta a 
presvedčiť ich, aby sa nebáli Brati-
slavčanov a nikoho na Slovensku. 
Nikto im tu nikdy neublížil a  ani 
neublíži. No Bratislavčania neza-
búdajú. Spomínaný park, navyše, 
má aj inú tržnú ranu - ktosi rozho-
dol preťať ho cestou, aby autá pa-
palášov mali lepší prístup - kam? 
Najmä k opevnenej americkej am-

basáde?
Ďalšia úloha pre nové tváre v po-
litike Starého Mesta je jasná - od-
strániť ten úškľabok schválnosti 
a  opäť sceliť park. A  vrátiť aj so-
chu Andreja Bagara tam, kde bola. 
Prečo Bagar zmizol? Komu a prečo 
zavadzal?

Iné to je s  dlažbami a  dlaždica-
mi starej Bratislavy - dlho boli 
kde-kade rozbité, len na ne ne-
šliapať. Nerozumel som. Dlažba 
v Benátkach vydrží stáročia, v Bra-
tislave zopár rôčkov. Kde je chy-
ba? Ibaže čosi sa zmenilo, no nie 
celkom, lebo, áno, všetky dlažby 
starého mesta by mali vyzerať, ako 
tá na Štúrovej.

Teda všade, kde je to nevyhnut-
né, položiť dlaždice, ktoré vydržia 
stáročia a  nie iba jedno-dve vo-
lebné obdobia. Podotýkam, že byť 
dlaždič je dnes veľmi výnosné za-
mestnanie, keď je treba stále čosi 
opravovať a prerábať, lebo dlažba 
dlho nevydrží.

Otázka pre nových zastupiteľov 
Starého Mesta - je to zámer alebo 
nezodpovednosť?
Ale pýtam sa ďalej. Napríklad 
prečo je v  bratislavskom Starom 
Meste toľko kaviarní, jedna ved-
ľa druhej, stoličky všade na ceste 
korzom a  kde-kade inde, a  všade 
zívajú prázdnotou - tak je káva až 
taký dobrý biznis?

Otázka pre nových zastupiteľov.
Staré korzo a pridružené ulice za-
sypané ohrádkami kaviarní, ale in-

špiráciou pre rozhovory nie je bý-
valý Uhorský snem a možno spory 
Štúra s Košútom, lebo, isteže, kto 
by si už všímal Univerzitnú knižni-
cu? Iba ak aspoň krátko hŕstka ja-
ponských alebo čínskych turistov.
Aj to je téma pre nových zastupi-
teľov - ako výrazne oživiť turistický 
ruch v  Starom Meste a  ako a  čím 
zdôrazniť, v ktoromže dome to bý-
vali napríklad princ a  princezná.  
Nuž, veľmi chýba Gejza Ďurjak, te-
levízny režisér a  dokumentarista, 
ktorý vedel o  Bratislave hádam 
všetko, opustil nás náhle.
Kto z  nových zastupiteľov ho na-
hradí?
Mohol by som pokračovať. Prope-
ler už dlho nepremáva na petržal-
skú stranu Dunaja, škoda, v malom 
pripomínal lode Mississipi, no je 
kdesi v šrote, asi neopraviteľný, ale 
prečo sa nezaoberať propelerom 
ako myšlienkou, ako atrakciou? 
Prečo už dávno nepremávajú po-
dobné propelery plné turistov aj 
občanov Bratislavy či cezpoľných 
po dunajskej trase Devín-Staré 
Mesto a späť, možno dôsledne na-
sýtených poznaním aspoň o  časti 
histórie starej Bratislavy a Sloven-
ska?
Tém je veľa. Nemusia byť robustné. 
Niekedy postačí maličkosť dotiah-
nutá do konca. Mňa sa dotýka tá, 
čo zamestnávala najmä ľudí z náš-
ho domu stojacom na Pánskej ulici 
pred Dómom, že kto len to nechal 
zdevastovať staroslávnu dobovú 
lekáreň Salvator, z ktorej nový ma-
jiteľ vyraboval staroslávny nábytok 
a zanechal iba holé steny? Prejde 
mu to?

Áno, tém je veľa. Ja som pripome-
nul iba niektoré z  tých, ktoré ma 
ako starého Bratislavčana zo Sta-
rého Mesta upútali, škreli a  omí-
nali, lebo sú zrelé na riešenie.

Nové tváre v politike nájdu ďalšie, 
iste oveľa dôležitejšie témy, a  tak 
si myslím, moji milí Staromešťa-
nia, že by mali získať Váš hlas vo 
voľbách do zastupiteľstva Starého 
Mesta.
 
Dajte svoj hlas novým tváram 
SMERu - SD.
Budete mať aspoň taký dobrý 
pocit, ako máme všetci z  najvy-
darenejšej staromestskej akcie 
- z  obnovy Bratislavského hradu. 
Tu by som rád pripomenul záslu-
hy nebohého Paľa Pašku, bývalého 
predsedu NR SR a  jeho tímu, ale 
aj nebohého Drahoša Machalu, 
v  ktorého hlave skrsla myšlienka 
umiestniť majestátnu Kulichovu 
sochu Svätopluka na spínajúcom 
sa koni, a  to rovno pred hlavný 
vchod do Hradu. Podarilo sa.
Iste sa podobné veci podaria aj 
novým tváram SMERu - SD v budú-
com zastupiteľstve bratislavského 
Starého Mesta.
Dajte im hlas – dajte im príležitosť!
Sú to zodpovední ľudia, odborníci 
čo si stoja za slovom, a preto spl-
nia aj svoje sľuby.
Som o tom presvedčený.

Dušan Jarjabek
predseda okresnej organizácie 

SMERu - SD
v bratislavskom Starom Meste

Dajte hlas novým tváram SMERu - SD!
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Chcem sa podieľať na tvorbe a realizovaní takých 
opatrení, ktorými sa zabezpečí hospodárnosť, 
transparentnosť na Miestnom úrade v  Mestskej 
časti Bratislava Staré Mesto a zlepšia sa aj pod-
mienky bývania, parkovania, čistoty a bezpečnos-
ti v Starom Meste.

Vedú ma k tomu najmä dva nasledovné dôvody.
Som za vypočutie, toleranciu a  pochopenie ná-
zorov občanov, pretože len tak je možné správne 
pomenovať problémy a  hľadať reálne riešenia. 
A  preto chcem dať svoje srdce, rozum a  ľudské 
morálne hodnoty veciam verejným a  sociálne 
spravodlivým. Chcem využiť svoje doteraz nado-

budnuté odborné vedomosti a skúsenosti pre výkon praktickej komunálnej 
politiky, predovšetkým v oblasti kultúry, školstva a fi nancií, čo je zároveň aj 
mojou srdcovou záležitosťou.

Na Staré Mesto mam krásne a  nostalgické spo-
mienky. Medická záhrada, prechádzky po Du-
najskej ulici a  nábreží Dunaja s  mojím dedkom. 
V Starom Meste žijem so svojou rodinou už vyše 
10 rokov a sledujem búrlivý rozvoj a zahusťovanie 
nášho priestoru. Napriek tomu, že Staré Mesto má 
dosť zelene, často musí ustúpiť novej výstavbe 

alebo je odstránená pre svoj zlý stav. Ako poslanec Starého Mesta sa chcem 
zamerať na zlepšenie nášho životného priestoru, udržanie existujúcej ze-
lene, zabezpečenie kvalitnej a odbornej starostlivosti a  rozšírenie zelenej 
plochy kde to bude možné.

Budem sa snažiť presadiť požiadavky občanov 
Starého Mesta, okrem iného na zlepšenie bezpeč-
nosti a čistoty pre parky, detské ihriská a prísluš-
né chodníky v Starom Meste.

Ako obyvateľ Starého Mesta očakávam viacero 
zlepšení v  správe vecí verejných i  v  životnom 
prostredí jeho obyvateľov a svojimi dlhoročnými 
skúsenosťami predovšetkým v  potravinárskom 
strojárenstve a školstve, ale aj v správe a údržbe 
budov. Chcem k tomu aktívne prispieť.

Som rodený Staromešťan, priamo zo srdca náš-
ho Starého Mesta. Žijem tu už 41 rokov. Tento 
„mikrosvet“, ako aj ľudia čo v ňom žijú, mi stále 
nie je ľahostajný. Myslím si, že deň čo deň je čo 
zdokonaľovať, vytvárať či chrániť pre spokojný 
a  tzv. „voľne dýchateľný“ život obyvateľov - Sta-
romešťanov. Zaslúžia si ho.

V Bratislave som sa narodila a veľmi dobre si pa-
mätám ako Staré mesto vyzeralo. Ako fungovalo 
korzo, ako v  lete po meste chodievali polievacie 
autá, ako boli vysadené kvety a upravené parčíky. 
Napríklad Šafárikovo námestie bolo vždy zelené 
a fontána fungovala ako aj ostatné fontány. Cho-
dievali sme na majálesy na druhý breh Dunaja, 

buď pešo cez most Červenej armády alebo na propeléri. Chcem, aby sa vráti-
la čistota a poriadok do Starého Mesta. A hlavne, aby Staré Mesto opäť ožilo. 
Hotel Kyjev, niekdajšia pýcha Bratislavy, teraz hanba Bratislavy. Je toho veľa, 
čo by bo bolo potrebné napraviť.

Pretože chcem poskytnúť odbornú pomoc a pora-
denstvo občanom Starého Mesta v bytovej prob-
lematike, vzťah vlastník verzus správca.

„Prečo sa chcem stať poslancom 
                                           za Staré Mesto?“
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Staroba nie je choroba, ale dar. Udržanie zdravia 
je drahé, ešte náročnejšie a drahšie je však preko-
nať choroby. V tom je pre mňa prioritné parkova-
nie pre dôchodcov, ale aj rodiny s malými deťmi.
V  rámci sociálnej starostlivosti zaviesť inštitút 
Rýchlej sociálnej pomoci.

Kandidovať za poslanca do miestneho zastupiteľ-
stva znamená službu verejnosti, teda občanom 
Starého Mesta a  zastupovať záujmy a  potreby 
ľudí, ktorí tu žijú. Z  volebného programu chcem 
predovšetkým presadzovať skvalitnenie a rozšíre-
nie sociálnych služieb pre seniorov i osamelých, 
skvalitnenie a  rozšírenie služieb pre zdravotne 

znevýhodnených občanov, vyriešenie problému bezdomovcov a  žobrákov, 
v oblasti životného prostredia sa chcem angažovať za zelené Staré Mesto.

Činnosťou poslanca chcem prispieť k zlepšovaniu 
podmienok života v Starom Meste, kde žijem a na 
ktorom mi záleží.

V Starom Meste som sa narodil, vyrastal som tu 
a žijem tu doteraz. Chcem prispieť k tomu, aby sa 
Staré Mesto vyvíjalo tým správnym smerom. Preto 
kandidujem na post poslanca mestského i miest-
neho zastupiteľstva. Medzi moje priority patrí 
bezpečnosť, poriadok a  čistota v  Starom Meste. 
Preto chcem presadzovať pešie policajné hliadky 

vo večerných hodinách, prípadne cyklohliadky. Poriadok a čistotu musíme 
zabezpečiť zvýšením kontrolných hliadok, ktoré budú vo vyhradenom čase 
zabezpečovať okamžitú nápravu v prípade znečistených plôch.

Ja, ako rodený Staromešťan, považujem za naj-
dôležitejšie zachovať a rozvíjať charakter Starého 
Mesta. Ďalej za svoje priority považujem podporu 
mladých rodín, dôstojný život pre staromestských 
seniorov, zachovávanie a  rozširovanie zelene 
a zastavenie bezbrehej výstavby v Starom Meste.

Mal som možnosť vidieť aké sú podmienky živo-
ta v  mestách za hranicami (Rakúsko, Nemecko, 
Taliansko). Svojimi skúsenosťami chcem prispieť 
k  zlepšeniu riadenia Starého Mesta v  prospech 
jeho obyvateľov. I  Staré Mesto treba riadiť ako 
fi rmu, ktorú chceme zveľaďovať a má aj silný so-
ciálny rozmer.

Mojimi prioritami vo volebnom programe sú naj-
mä bezpečnosť občanov - pochôdzkári, zabez-
pečenie dostupného bývania pre Staromešťanov 
- ochrana ich bývania a  v  neposlednom rade aj 
ochrana životného prostredia.

Chcel by som sa vo svojej práci ako poslanec 
venovať najmä doprave a  to riešeniu problému 
parkovania Staromešťanov, tiež životnému pros-
trediu a čistote v našom Starom Meste.



Ako nás asi
nepoznáte

Peter Kažimír

Ranné plávanie v Dunaji Centrum sociálnych služieb Jesienka na Myjave

Peter Pellegrini

Jaroslav Baška

Cez Sorošku jazdím pravidelne

Juraj Blanár

Kontrolný deň v elektrárňach

Robert Kaliňák

Richard Raši

Sobášny palác v Bytči

Robert Fico

V kroji z Horehronia na „Slovenskom dni kroja“ v Banskej Bystrici

S mojím labradorom Rafaelom Saxofón je pre mňa hlavne relax

Peter Žiga
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