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Spoločne pre ľudí
Peter Pellegrini

Vážení priatelia,
pred našou stranou stojí ďalšia
veľká skúška, a tou sú novembrové komunálne voľby. Dovoľte mi
preto poďakovať sa všetkým obetavým predstaviteľom samosprávy, ktorí každý deň riešia problémy ľudí v obciach a mestách,

Robert Fico
presadzujem ideu „priateľského
štátu“, ktorý uľahčuje výkon nielen volených zástupcov, ale aj život tých, ktorí im dali dôveru. Na
úrovni vlády sme prijali a chystáme sa realizovať celý rad opatrení. Z hľadiska motivácie a rastu
kvality považujem za dôležité,

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
ktoré spravujú. Viem, že dôveru,
ktorú od nich dostali, nie je ľahké napĺňať. Každý deň im prináša
nové úlohy a požiadavky, ktorých
riešenie neznesie odklad. Niekde
je treba opraviť školské budovy,
inde kanalizáciu či vybudovať nové komunikácie. Ak k tomu pripočítame celý rad byrokratických
požiadaviek zo strany úradov,
ich poslanie sa mení doslova
na rehoľu. Preto mám veľký rešpekt 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 presvedčený, že povinnosťou nás, vládnych
predstaviteľov, je im túto neľahkú prácu zjednodušiť. Vo vláde

že sa dosiahla dohoda o zvýšení platov vo verejnej a štátnej
službe na úrovni 20 % v priebehu dvoch rokov. Rovnako chceme
zmeniť zákon o verejnom obstarávaní, aby ﬂexibilne 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 dynamicky sa rozvíjajúci štát.
Chcem zaželať všetkým našim
kandidátom úspešný výsledok
v komunálnych voľbách, aby sme
sa mohli aj v nasledujúcom období výrazne podieľať na zmene
našej krajiny k lepšiemu.
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TOP OPATRENIA str.

Strana SMER – sociálna demokracia
pomáha ľudom. Prostredníctvom
sociálnych opatrení – či už to boli
vlaky zadarmo, rast minimálnej
mzdy alebo v súčasnosti pripravované obedy pre deti v školách zadarmo – sa snažíme zvýšiť životnú
úroveň ľudí na Slovensku. Ak túto
politiku chcete robiť dlhodobo
a hlavne poctivo, nemôžete zostať
zavretí v Bratislave alebo v ministerských 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-

jové a futbalové štadióny. Opravili
sa významné kultúrne pamiatky
a vzniklo napríklad aj múzeum holokaustu, 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 investícií 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 vedela hľadať riešenia v spolupráci
s komunálnymi poslancami, sta-

Strana SMER - SD vždy vedela hľadať riešenia v spolupráci
s komunálnymi poslancami, starostami alebo primátormi.
R. Fico, predseda strany SMER - SD
šenie. A išli sme ešte ďalej. Vlády
strany SMER - SD začali pravidelne
zasadať v rôznych kútoch Slovenska. Ministri mali možnosť stretnúť
sa priamo v regiónoch s problémami, ktoré tam treba riešiť a dovolím si tvrdiť, že to bolo správne
rozhodnutie. Práve preto, že sme to
považovali za prioritu, je dnes strana SMER - SD najväčšou politickou
stranou na Slovensku.
Aj vďaka ľuďom z regiónov tak
vznikli na celom Slovensku stovky
multifunkčných ihrísk, veľké hoke-
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rostami alebo primátormi. Spoločne s Petrom Pellegrinim sme sa
zhodli, že v tejto politike chceme
obaja pokračovať aj naďalej. Preto Vás chceme poprosiť, aby ste
v nadchádzajúcich komunálnych
voľbách do samosprávy veľmi zodpovedne rozhodli o tom, kto Vás
bude ďalšie roky zastupovať. Aj
v obecnej politike sa totiž rozhoduje 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.

AKO NÁS ASI
NEPOZNÁTE
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Opatrenia pre ľudí

Bezplatné obedy zvyšujú
rovnosť medzi deťmi
Ak sa ekonomike darí, prvý kto by
to mal pocítiť sú ľudia, a to zvýšením ich životnej úrovne. Slovensko
dnes zažíva časy silného ekonomického rastu a prosperity. Sme
krajina s kvalitným podnikateľským prostredím, pribúdajú nové
pracovné miesta, rastie HDP, mzdy
a domáca spotreba. Toto všetko naznačuje, že Slovensko píše
úspešný príbeh a povinnosťou
nás, sociálnej demokracie, je podeliť sa o tento úspech so svojimi
občanmi.
Nerobíme to prvýkrát. Zvyšovanie
životnej úrovne Slovákov prostredníctvom sociálnych opatrení
je naša ﬁlozoﬁa a zároveň aj tradícia, ktorej sa nemienime vzdať ani
v budúcnosti. Stačí, ak si spolu spomenieme na zavedenie bezplatnej

prepravy vlakom pre študentov
a seniorov, podporu detí pri lyžiarskych 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 naozaj potrebná, u detí. Rozhodli sme
sa podporiť viac ako pol milióna
detí tým, že na oboch stupňoch základnej školy a v poslednom ročníku materskej školy preplatíme
deťom a žiakom ich obedy.
Toto opatrenie má zároveň aj silný
sociálny a rodinný charakter, pretože zabezpečenie každodenného
obeda v škole pre svoje dieťa vyjde rodičov každý mesiac približne
22 €, za 10 mesiacov – čo je trvanie školského roka – tak rodičia

za obedy svojho dieťaťa uhradia
220 €. Ak má však rodina viac ako
jedno dieťa, ich náklady sa násobia a rodič takto platí ročne 440 €
a viac, čo už nie je zanedbateľná
suma.
Zavedenie bezplatných obedov
pre deti základných škôl a posledného ročníka materskej školy má
rovnako aj rozmer rovnosti. Už Platón, antický ﬁlozof a mysliteľ, navrhoval spoločné stravovanie ako
prostriedok utuženia komunity.
Rovnako tak k tomu pristupujú aj
škandinávske štáty, ktoré spoločné obedy považujú za pedagogický
nástroj. Deti sa lepšie socializujú
v kolektíve, vytvárajú si nové priateľstvá, budujú stravovacie návyky,
ktoré pomáhajú zdravšiemu životnému štýlu. A čo je najpodstatnej-

„V podpore stravovania pre deti
vidíme obrovskú príležitosť na vyrovnanie sociálnych rozdielov, lepšej životosprávy detí a zlepšenia
ﬁnančnej situácie rodičov. Ak sa
opatrenie osvedčí, sme pripravení
rozšíriť bezplatné obedy aj pre študentov stredných škôl. Stále platí
a bude platiť, že ak SMER - SD niečo
sľúbi, tak svoje slovo drží,“ uviedol
predseda strany Robert Fico.
šie, stierajú sa sociálne rozdiely
medzi deťmi, keďže si za jeden stôl
môžu sadnúť spolu, bez ohľadu na
sociálne pomery.

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

ANKETA: Ako vnímate prínos pripravovaného opatrenia vlády
Slovenskej republiky súvisiaceho s obedmi pre žiakov zadarmo?
„Výhodu tohto opatrenia – v širšom kontexte – vidím v zabezpečení zdravej, vyváženej, pravidelnej
a čerstvej stravy, a tým aj vo vplyve
na žiakov a ich stravovacie návyky.
Priaznivý ﬁnančný efekt pre rodiny,
zvlášť pri väčšom počte detí, či v rodinách zo znevýhodneného prostredia, môže byť pre rodiny zaujímavý
a mohli by sme to využiť ako príležitosť pre lepšiu socializáciu ohrozených skupín.“
PaedDr. Alžbeta Chamillová
riaditeľka ZŠ Komenského 6,
Stará Ľubovňa

„Na túto tému sa chcem vyjadriť
cez optiku riaditeľa školy, a taktiež 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 predstaviť, že by sa tieto príspevky mali
zrušiť. Podobne vnímam aj opatrenie 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 mnohopočetné rodiny. Som presvedčený, že
každé opatrenie, ktorého cieľovou
skupinou je podpora mladých rodín
je dobrý nápad a osobne takéto riešenia podporujem.“
PaedDr. Ján Lazor
riaditeľ ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1,
Bardejov
„Myšlienku podávania obedov všetkým žiakom zadarmo vítam a podporujem, nakoľko týmto opatrením
sa vyrovnajú rozdiely vo ﬁnancovaní
medzi rodičmi, ktorí žijú v hmot-

nej núdzi a nedoplácajú za obedy
a rodičmi, ktorí pracujú za minimálnu mzdu a za obedy doplácajú –
a v mnohých prípadoch im potom na
krytie ostatných životných nákladov
ostáva menej ﬁnancií.“
Mgr. Július Slavkovský
riaditeľ ZŠ Slobody 2, Poltár
„Určite to pomôže aj zamestnanosti a vyťaženosti školských jedální
a zlepší sa celková ﬁnančná situácia.“
Mgr. Emil Valko
riaditeľ ZŠ J. A. Komenského 7,
Revúca
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za 10 rokov vlády strany SMER – sociálna demokracia

ZAVIEDLI SME

ZVÝŠILI SME

minimálny dôchodok

minimálnu mzdu

vlaky pre študentov a dôchodcov
zadarmo

vianočný príspevok pre dôchodcov

lacný bankový účet pre každého

materskú dávku

príspevok na školy v prírode a na
lyžiarske kurzy

príspevok na starostlivosť o dieťa

štátne pobyty pre sociálne slabšie
rodiny zadarmo

príspevok pre zdravotne ťažko
postihnutých (ZŤP)

príplatky za prácu v noci, cez víkendy
a sviatky

platy učiteľov

príspevok na bývanie pre študentov
a na rekonštrukcie internátov

počet nových pracovných miest

príspevok na rekonštrukcie nemocníc
a obnovu ich technického vybavenia
jasnú a nemennú protimigračnú
politiku

VSTÚPILI SME
do eurozóny - prijatím jednotnej
európskej meny EURO
do Schengenského priestoru a môžeme
voľne cestovať v rámci krajín EÚ

ZNÍŽILI SME

PRIPRAVUJEME

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

A TO VŠETKO PRI ZACHOVANÍ
ZDRAVÝCH VEREJNÝCH FINANCIÍ

4

Banskobystrický kraj

Podporujeme infraštruktúru
Za 10 rokov vlády strany SMER - SD
sme zabezpečili prílev mnohých
investícií a dotácií pre Banskobystrický kraj. Išlo naozaj o veľké
peniaze - spolu v desiatkach miliónov eur.
Sústredili sme sa najmä na infraštruktúru a výsledky sú vidieť
v podobe rýchlostnej komunikácie R1 a jej prepojenia s Bratislavou. Snažíme sa o urýchlenú
výstavbu aj rýchlostnej cesty R2
smerom od Zvolena na juhovýchod. Nie vždy to ale ide ľahko.
Niekedy sa „musíme dohodnúť“
s prírodou, inokedy brzdí výstavbu regionálny spor.
Okrem diaľnic, rýchlostných ciest
a ciest prvej triedy sa snažíme
pomáhať aj infraštruktúre vyššieho územného celku, ktorý sa stará o cesty druhej a tretej triedy.
Výsledkom výjazdových rokovaní
vlády v našom kraji je prerozdelenie veľkých súm peňazí na podporu regionálnych ciest.

Zdravie a vzájomný dialóg
Schválili sme investície na rekonštrukcie alebo dobudovania
nemocníc (napr. v Banskej Bystrici – Rooseveltovej nemocnice, Detskej fakultnej nemocnice
s poliklinikou), či zdravotníckeho
vybavenia (napr. nákup CT pre nemocnicu v Brezne), pretože zdravie je to najdôležitejšie, čo máme.
V rámci dobrej spolupráce s predstaviteľmi z komunálnej politiky vedieme dialóg o potrebách
miest a obcí. Či už ide o veľké alebo malé investície revitalizujeme
naše okolie tak, aby sa nám v našom krásnom kraji žilo všetkým
lepšie. Snažíme sa pomáhať tam,
kde pomoc treba najviac. Vláda,
v ktorej je strana SMER - SD, počas
posledného roka uskutočnila rokovania priamo v piatich najmenej rozvinutých okresoch nášho
kraja, kde pomohla miliónmi eur
na konkrétne projekty.
S Vašou podporou budeme pomáhať aj naďalej! Ďakujeme Vám
za ňu.
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„Klenovcu treba dať
srdce, lásku a šťavu!“
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kandidátka
na starostku obce Klenovec
Mgr. Stanislava ZVAROVÁ

Vážení spoluobčania,
v nadchádzajúcich voľbách som
sa po dlhom uvažovaní a rozhovoroch rozhodla kandidovať na
funkciu starostky obce Klenovec
a uchádzať sa tak o Vašu dôveru
a hlas vo voľbách. K rozhodnutiu
kandidovať na funkciu starostky
ma viedli viaceré dôvody a skutočnosti, ktoré ako občianka,
poslankyňa a dobrovoľníčka
rôznych aktivít v obci prežívam.
Nakoľko sa od roku 2002 zapájam do vypracovávania rozvojových dokumentov našej obce,
chcela by som tieto ciele napĺňať
a pretaviť do skutočnosti, spolu
s poslancami obecného zastupiteľstva a spolu s Vami, vážení
spoluobčania. Mám ekonomické, sociálne, environmentálne
vzdelanie, a rozšírené vzdelanie
v oblasti tradičnej ľudovej kultúry a tvorby projektov v samospráve. Moje odborné a praktic-

ké skúsenosti chcem ponúknuť
a spolu s Vami využiť pre rozvoj
našej obce. Chcem vytvárať prostredie rovnocenné pre všetkých
občanov bez rozdielu. Vytvárať
podmienky pre zdravotníctvo
a školstvo, zachovávať kultúrne dedičstvo našich predkov,
ktoré bude napomáhať pri rozvoji cestovného ruchu, vytvárať
podmienky pre podnikateľské
subjekty a zamestnanosť, rozvíjať športové a kultúrne aktivity
občanov, rozvíjať infraštruktúru,
podporovať sociálne a environmentálne aktivity.
Budem rešpektovať názory a návrhy všetkých občanov, poslancov obecného zastupiteľstva,
a spolu s Vami vytvárať kvalitné
životné podmienky pre všetkých
občanov našej obce Klenovec.
LEN SPOLU S VAMI
DOKÁŽEME VIAC!

KANDIDÁTI NA POSLANCOV DO OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE KLENOVEC ZA SMER - SD
Milada Kochanová
Mgr. Gabriela Antalová
Richard Bálint
PhDr. Katarína Zamborová
Mgr. Stanislava Zvarová
Ing. Pavel Struhár, PhD.
Oľga Kaľavská
PhDr. Blažena Hrušková

SZČO
stredoškolská učiteľka
športovo – technický manažér
sociálna pracovníčka
kultúrno-osvetová pracovníčka
SZČO
učiteľka v materskej škole
stredoškolská učiteľka

53 rokov
45 rokov
47 rokov
50 rokov
50 rokov
36 rokov
58 rokov
59 rokov

volebné číslo 11
volebné číslo 1
volebné číslo 3
volebné číslo 17
volebné číslo 18
volebné číslo 14
volebné číslo 10
volebné číslo 8
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Kandidáti
na poslancov
mestských zatupiteľstiev
v okrese Rimavská Sobota
za stranu
SMER - sociálna demokracia
Ing. Ivan Hazucha

Kandidát na poslanca MsZ
v Rimavskej Sobote, VO Západ-Sobôtka-Kľačany
Mám 48 rokov, som ženatý a mám jednu dcéru. Od
narodenia je môj život spätý s Rimavskou Sobotou. Základné a stredoškolské vzdelanie som absolvoval v našom meste, vysokoškolské v Nitre. Od
nástupu do praxe pracujem v rimavskosobotských
vodárňach a kanalizáciách. V MsZ pôsobím dve
volebné obdobia. Snažím sa byť aktívny, pracujem
otvorene a čestne v prospech mesta a jeho obyvateľov. Požiadavky a priania občanov mesta, nielen svojho obvodu, beriem
vážne a vždy iniciujem ich riešenie. Som pripravený na spoluprácu s každým,
nebojím sa „zrýchliť“. Milujem svoju vlasť a svoj národ. V týchto otázkach som
zásadový a nekompromisný. Občan-volič má na výber a… rozhodne.

Ing. Dušan Hlinka

Kandidát na poslanca MsZ
v Rimavskej Sobote, VO Západ-Sobôtka-Kľačany
Narodil som sa v našom meste, mám 52 rokov
a žijem tu prakticky celý svoj doterajší život, spolu
s najbližšími, svojou rodinou, manželkou a 8-ročnou princezničkou. Po ukončení štúdií a po práci v poľnohospodárstve od roku 1993 podnikám
dodnes. Podnikanie ma naučilo, že musím byť
neustále v obraze a nezaspať dobu. Som bežcom
na dlhé trate. Ako veľký lokálpatriot mám rád naše
mesto. Som presvedčený, že má na viac a moji spoluobčania tiež. Robiť veci
polovičato neznášam. Idem do toho naplno!!!

Robert Kuvik

Kandidát na poslanca MsZ
v Rimavskej Sobote, VO č. 2
Som ženatý a mám 2 synov. Pracujem ako geodet
a kartograf. Ako rodený Soboťan mám záujem
o riešenie veci, ktoré trápia občanov nášho mesta.
Ako jedna z vecí ma trápi aj osud budovy bývalého
internátu na Školskej ulici, ale v žiadnom prípade nechcem, aby sa dostala do nesprávnych rúk.
Funkcia poslanca pre mňa znamená zodpovednosť
a spoľahlivosť, ktorou sa budem snažiť o to, aby
som voličov čo najlepšie zastupoval.

JUDr. Eva Bornayová

Kandidátka na poslankyňu MsZ
v Rimavskej Sobote, VO č. 1
V roku 1985 som ukončila Právnickú fakultu UK Bratislava. Po ukončení vysokoškolského štúdia som
pracovala ako podniková právnička a kontrolórka
vo viacerých ﬁrmách. Od roku 1991 do roku 1999
som pracovala na Okresnom úrade životného prostredia v Rimavskej Sobote ako právnik a prednosta
OÚŽP. V rokoch 2002 – 2004 som pôsobila ako asistent poslanca NR SR. Od roku 2005 pracujem ako
advokátka. V súčasnom období som poslankyňou Mestského zastupiteľstva
Rimavská Sobota. Som hrdá na naše mesto Rimavská Sobota, v ktorom žijem
a pracujem. Chcem, aby sa naše mesto ďalej rozvíjalo a aby sa v ňom občania
cítili dobre. Rada sa stretávam s ľuďmi s úprimnou snahou im pomôcť a vyriešiť
problémy, ktoré ich trápia.

Mgr. Lukáš Kvietok

Kandidát na poslanca MsZ
v Rimavskej Sobote, VO č. 3
Narodil som sa v Brezne, ale od roku 1987 bývam
v Rimavskej Sobote. Prakticky tu žijem celý svoj
život. Základnú a strednú školu som vyštudoval
v Rimavskej Sobote. Vysokú školu som vyštudoval
v Banskej Bystrici na Fakulte politických vied v odbore politológia. Po škole som absolvoval niekoľko
stáži v európskych inštitúciách a nakoniec sa zamestnal na Okresnom úrade v Rimavskej Sobote.
Od roku 2015 pôsobím ako vedúci odboru všeobecnej vnútornej správy.
O post poslanca mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote sa uchádzam
z dôvodu zlepšenia kvality života v našom meste. Rád by som sa zoberal hlavne
rozvojom kultúry a športu v našom meste, avšak nie sú mi cudzie ani otázky
investícií a zamestnanosti.

Mgr. Erika Juhászová

Kandidátka na poslankyňu MsZ
v Rimavskej Sobote, VO č. 2
Som predovšetkým mamou dvoch dospelých dcér
a učiteľkou, vyše tridsať rokov denno-denne vchádzam do triedy plnej mladých ľudí, ktorých pripravujem do reálneho života. Som rodená Soboťanka, ktorá svoje mesto s hrdosťou reprezentovala
v aktívnych časoch mojej mladosti. V súčasnosti sa
rada stretávam s občanmi nášho mesta pri ich dôležitých životných míľnikoch v obradných sieňach
radnice. Aj práve preto chcem stáť pri obyvateľoch Rimavskej Soboty a spoločne s nimi hľadať a kráčať správnou a spravodlivou cestou.

Mgr. Ján Čeman

Kandidát na poslanca MsZ
v Rimavskej Sobote, VO č. 3
Mám 67 rokov. Základnú školu som absolvoval
v Tuhári a Haliči, maturoval som na Gymnáziu B.S.
Timravy v Lučenci. VŠ vzdelanie som získal na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Od roku 1976
žijem v Rimavskej Sobote a môj život je spojený
s Gymnáziom Ivan Kraska, kde som učil prevažne
predmet fyzika. Dvadsať rokov som pôsobil vo
funkcii riaditeľa. Počas riadenia školy sa mi podarilo z európskych peňazí dať budove SPTŠ a celému areálu novú podobu - zatepliť obvodový a strešný plášť, či vybudovať školskú jedáleň. Mám viacročné
skúsenosti ako poslanec MsZ. V súčasnosti pracujem vo ﬁnančnej komisii a komisii školstva, mládeže a športu. O Vašu dôveru sa uchádzam aj preto, aby som
svojimi skúsenosťami prispel k prijímaniu uznesení, ktoré budú výhodné pre
občanov, ako aj pre mesto a jeho organizácie.
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Okres Rimavská Sobota
Mgr. Michal Bagačka

PhDr. Erika Kováčová

Kandidát na primátora Hnúšťa

Kandidátka na poslankyňu MsZ Hnúšťa

Moje priority sú:
 Zvyšovanie zamestnanosti v meste a regióne
 Rozvoj infraštruktúry
 Sociálne služby
 Školstvo
 Šport
 Kultúra

Vek 50 rokov
Štátna uradníčka

Pavel Kyseľ

MUDr. Ladislav Lebeda

Kandidát na poslanca MsZ Hnúšťa

Kandidát na poslanca MsZ Hnúšťa

Vek 67 rokov
Dôchodca – SZČO
Chcem sa venovať zlepšeniu životného prostredia,
zberu a triedenia komunálneho odpadu.
Budem podporovať aktivity smerujúce ku skvalitneniu života seniorov, rozvoju športu a bezpečnosti občanov v meste.

Vek 72 rokov
Lekár
Chcem sa venovať zdravotníctvu.

Viera Lulčová

PaedDr. Eva Ulická

Kandidátka na poslankyňu MsZ Hnúšťa

Kandidátka na poslankyňu MsZ Hnúšťa

Vek 53 rokov
Administratívna pracovníčka
Sociálne veci, bytová otázka

Vek 55
Učiteľka
Chcem sa venovať školstvu, deťom, mládeži
a sociálnym veciam.

Chcem sa podieľať na rozvoji nášho mesta hlavne
v sociálnej oblasti, zvyšovania zamestnanosti, kultúry a zdravotnej starostlivosti.

Ľudí chceme spájať.

Komunálna politika je možno zložitejšia ako tá parlamentná. Každý každého pozná a každý je viac alebo menej spokojný, alebo nespokojný.
Vyhovieť každému sa nedá. V parlamente je to jasné, lebo každý vie, kto za koho „kope“. V parlamente sa riešia milióny, v meste možno tisíce.
Preto si myslíme, že komunálna politika je zaujímavejšia. Je o ľuďoch a pre ľudí. Možno sa budú hnevať, možno nás budú o mesiac velebiť. Uvidíme, rozhodli sme sa, ideme do volieb. Každý z nás niečo vie, má skúsenosti a chce pre Tisovec a jeho občanov, urobiť čo najviac.
Sľubovať nemôžeme skoro nič, nielen preto, že sľuby sa sľubujú a blázni sa radujú. Sľúbiť môžeme jedine to, že budeme dodržiavať zákony Slovenskej republiky a že budeme múdro rozhodovať o tom, ako sa použijú ﬁnancie mesta, prípadne, aj keď bude potrebné rozhodovať o vážnejších problémoch, ako sú peniaze. Možno treba chodníky, lavičky, ihriská, oddychové zóny, infraštruktúru, možno ďalšiu materskú školu, lepšie
zdravotné stredisko, možno riešiť neprispôsobivých občanov alebo nájsť nové stavebné pozemky. Tém je veľa a problémy len pribúdajú. Treba
ich riešiť aj keď možno niektoré nevyriešime, treba skúsiť.
Tak sme tu. Podľa čísel zoznamu zaregistrovaných kandidátov pre voľby do samosprávy mesta Tisovec pre rok 2018:

Volebný obvod č. 1 Tisovec:

č. 3. Dušan Brna - 47 r., vodič, folklorista, tanečník

č. 9. Renata De Buhrová, 44 r., podnikateľka

č. 14. Robert Hurák, 48 r., strojný zámočník

č. 16. Klement Kéry, Mgr., 67 r., dôchodca

č. 21. Peter Mináč, Ing., 62 r., ekonóm

č. 23. Ján Spišiak, 64 r., dôchodca

č. 25. Marta Svobodová, Mgr., 56 r., učiteľka ZŠ

č. 26. Milan Šlajfer, 56 r., vodič autobusu

č. 28. Anna Štulajterová, 38 r., predavačka

č. 1. Ľubomír Bagačka, Mgr., 41 r., kurátor múzea

Zaujíma sa o kultúru a tradície Tisovca. Určite by bol rád, keby mohol pomôcť
kultúre v Tisovci, podporovať aktivity pre mladých ľudí a vytvárať im vhodné podmienky v oblasti kultúry
Bývalý aktívny futbalista, dnes tréner mládežníckych futbalových družstiev. Venovať sa deťom a mládeži v dnešnej dobe je veľmi prospešné. Určite by bol prínosom pre všetkých športovcov, nielen pre futbalistov.
Najdlhšie „slúžiaci“ primátor mesta na Slovensku. Komunálnu politiku má našťastie nielen v malíčku ale hlavne aj v hlave.

Dlhoročná vedúca ZPOZu Človek človeku, pod jej vedením dosiahli ocenenia na
úrovni Slovenska. Niekoľkonásobná poslankyňa mestského zastupiteľstva, pracovala aj ako zástupkyňa riaditeľa ZŠ.
Mohla by byť nováčikom v komunálnej politike. V obchode sa občania zmienia
o všeličom. Preto sa rozhodla. Ak sa jej podarí, nemusela by len počúvať, mohla
by aj pomáhať a niečo aj zmeniť.

Podnikanie v oblasti reštauračných služieb a stravovania, cestovný ruch. Jej skúsenosti z podnikania nielen zo Slovenska, by boli prínosom.

Učiteľ ZŠ, stredoškolský učiteľ, externý učiteľ na VŠ, informatik, niekoľkonásobný
riaditeľ ZŠ. Bol už poslancom mestského zastupiteľstva a niekoľko rokov aj hlavným kontrolórom mesta.
Celý aktívny život venoval železnici. Zakladateľ OZ Zubačka Tisovec. S členmi
OZ Zubačka v súčasnosti zabezpečujú jazdy turistických parných vlakov na ozubnicovej železnici, kde vozia turistov z celej Európy.
Pracuje na prímestských linkách, problematikou komunálnej politiky sa „zaoberá“ každý deň. Cestujúci sú väčšinou zhovorčiví. Je niekoľkonásobným poslancom
mestského zastupiteľstva.
Nemá protikandidáta, ale aj to o niečom vypovedá. Poslanecký mandát si zopakuje a určite to nebude reparát.
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Ako nás asi
nepoznáte
Peter Pellegrini
V kroji z Horehronia na „Slovenskom dni kroja“ v Banskej Bystrici

Jaroslav Baška

Robert Fico
Ranné plávanie v Dunaji

Centrum sociálnych služieb Jesienka na Myjave

Richard Raši

Juraj Blanár
Cez Sorošku jazdím pravidelne

Sobášny palác v Bytči

Peter Kažimír

Peter Žiga
Kontrolný deň v elektrárňach

Robert Kaliňák
S mojím labradorom Rafaelom

Saxofón je pre mňa hlavne relax

