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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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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
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Košický kraj

Richard RAŠI: Z Košíc sme vybudovali
región na európskej úrovni
Britský denník The Guardian nedávno zostavil rebríček 10 najlepších alternatívnych mestských zastávok v Európe. Mesto
Košice zaradil na 4. miesto. Medzi TOP turistické destinácie sa
Košice dostali aj v rebríčku CNN
a v ďalších nielen amerických,
ale aj čínskych médiách.
„Nie je to prvý a určite nie ani
posledný raz, čo si krásu a jedinečnosť Košíc všimli a ocenili
prestížne svetové médiá. Každá takáto skvelá správa môže
nášmu mestu iba pomôcť ďalej
sa pozitívne zviditeľniť a prilákať k nám ďalších zahraničných
turistov,“ hovorí podpredseda
vlády Richard Raši, ktorý má
za 7 rokov vo funkcií primátora obrovskú zásluhu na rozvoji
mesta. Aj jeho viceprimátor
Martin Petruško vyzdvihuje
záujem svetových médií o Košice. „Teším sa z tohto záujmu
o Košice a ďakujem všetkým
Košičanom za to, že im záleží na
meste, v ktorom žijeme a pracujeme.“

Európske Košice

Košický kraj sa v posledných
rokoch mení k lepšiemu. Mesto
Košice sa stalo naozajstnou metropolou. V roku 2013,

kedy boli Európskym hlavným
mestom kultúry, sa otvorili svetu a svet objavil Košice. Košice
získali aj titul Najlepšie Európske mesto športu 2016 a vyhrali
ho v konkurencii 19-tich európskych miest. V Košiciach sa za
dvanásť mesiacov pamätného
roku 2016 podarilo zorganizovať viac ako 580 podujatí, na
ktorých sa zúčastnilo viac ako
450 tisíc ľudí. Košiciam sa podarilo získať pre mesto právo
zorganizovať letný Európsky
olympijský festival mládeže
EYOF 2021, na ktorom sa zúčastní vyše 4 000 mladých športovcov z celej Európy. Bude to po
prvýkrát, keď sa takéto prestížne športové podujatie uskutoční na Slovensku.

V minulom roku Košice získali
ďalší prestížny titul Európske
hlavné mesto dobrovoľníctva
2019. Dobrovoľníctvo je prejavom pozitívneho lokálpatriotizmu a pomôže Košiciam aj pri
organizovaní MS IIHF v ľadovom
hokeji 2019. Košice sú okrem
toho od 31. 10. 2017, ako prvé
mesto na Slovensku, súčasťou
prestížneho klubu - Siete kreatívnych miest UNESCO (UNESCO
Creative Cities Network). Košice sa stali jedným zo 64 miest

v 44 krajinách celého sveta
s novým statusom kreatívneho
mesta a jediné v roku 2017 z východnej Európy so zameraním
na mediálne umenie.
Rozvoju Košíc a aj celého kraja
výrazne pomohli aj eurofondy.
Okrem 46 nových električiek
a 11 kilometrov zmodernizovaných tratí priamo v metropole východného Slovenska sa
v kraji zmodernizovalo 12 nemocníc a zdravotných stredísk,
do ktorých sa investovalo vyše
61 miliónov eur, čo sú takmer
dve miliardy slovenských korún. Taktiež sa postavilo 15
km rýchlostných ciest, 125 km
kanalizácií a vytvorilo sa 16 242
pracovných miest a 7 138 ľudí
dostalo podporu, aby mohli začať podnikať.

Milióny z eurofondov
a od vlády

Vláda na čele so stranou
SMER - SD v ostatných rokoch
podporila zo štrukturálnych
fondov aj desiatky kultúrnych
pamiatok, napríklad Banícke
múzeum v Rožňave, Andrášiovský kaštieľ v Trebišove, Provinčný dom v Spišskej Novej
Vsi, hvezdáreň, či Zemplínske
múzeum v Michalovciach. Spomenúť treba aj jednu etapu

rekonštrukcie Východoslovenského múzea v Košiciach, časť
rekonštrukcie historickej sály
a predsália vo Východoslovenskej galérii v Košiciach, Dom
tradičnej kultúry Gemera v Rožňave a rekonštrukciu Letohrádku Dardanely v Markušovciach.

„Nesmieme zaspať na vavrínoch
a v modernizácii nášho kraja
musíme pokračovať,“ hovorí
R. Raši a poukazuje na ďalší dôležitý projekt - Protipovodňovú
ochranu mesta Košice za vyše
39 miliónov eur. Tá by mala
do roku 2020 zabrániť prípadným povodniam z Hornádu od
Ťahanoviec až po Krásnu nad
Hornádom. Tým pádom by sa
na niekoľko desaťročí vyriešila
ochrana mesta pred povodňami.

…a ideme ďalej

V aktuálnom programovom období sa modernizuje 78 zariadení sociálnych služieb, ale aj
školy, škôlky a verejné budovy.
V modernizovaných budovách
by sa malo ušetriť viac ako
28 miliónov kW/h elektrickej
energie, čo je priemerná spotreba energie domácností v obci
s približne 3 000 obyvateľmi.

Dobrovoľníci Richard Raši a Martin Petruško
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Michalovce - moderné mesto
Naše mesto sme v uplynulých
rokoch systémovo a koncepčne menili a rozvíjali. V súlade
s víziou a programom sme realizovali 42 väčších investícii do
stavieb. Uskutočnili sme desiatky ďalších aktivít pre obyvateľov
mesta a jeho návštevníkov.
Smelo môžeme povedať, že Michalovce sú moderným mestom.
Každý Michalovčan to vie posúdiť na vlastné oči, veď si stačí
spomenúť na Michalovce predtým a teraz.
Najbližšie 4 roky Michalovce čakajú zmeny, ktoré sú už pripravované. Obnova domu služieb,

rekonštrukcia ciest a chodníkov,
stavba nových chodníkov, nové
cyklotrasy a prístrešky pre bicykle, ďalšia lávka cez Laborec,
zriadenie bezpečného domu
pre matky s deťmi, vybudovanie
domu smútku na Cintoríne Biela
hora, rekonštrukcia detských ihrísk na sídliskách a školách, rekonštrukcia mestskej plavárne,
obnova parku Kerta a Kostolného námestia, Parku študentov
a mnoho ďalšieho. Celkovo pripravujeme viac ako 40 projektov, ktoré zlepšia mesto aj počas
najbližších rokov.

Viliam Zahorčák plní program rozvoja mesta v súlade
so svojou víziou formulovanou v roku 2007
Mnoho z toho, čo sa spoločne
podarilo, prispieva k budovaniu Michaloviec ako metropoly
Zemplína.
Vieme, čo treba urobiť, zachovať
a zmeniť, keďže všeličo z toho,
čo sme začali, treba dokončiť.
S odvahou a rozvahou pristúpime aj k novým výzvam a požiadavkám doby, ktorú prežívame.
Predkladáme aktualizovanú víziu mesta, nové ciele, priority
a program rozvoja mesta, ktoré pre ďalší rozvoj Michaloviec
považujeme za najlepšie. Spolu
s tým aj zodpovedne sformovanú kandidátku pre Michalovce.

Ponúkame výrazne omladený
tím mimoriadne schopných
ľudí, ale aj skúsenosť, bez ktorej by nebolo možné zachovanie
kontinuity v úspešnom rozvíjaní
mesta. Vieme, že úspech závisí od schopnosti a vyspelosti
kolektívu s jasným programom
a nie od politického hľadania
a experimentovania. Našou prioritou bolo a je riešenie problémov mesta, jeho rozvoj.
Zásadná zmena spočíva v tom,
že ideme mesto pripraviť na
budúcnosť a urobiť atraktívnym
pre mladé rodiny a pre rodiny
celkovo.

Ďalšie smerovanie mesta - od moderného
k inteligentnému
Žijeme v modernom svete technológii a z miest sa stávajú takzvané „Smart city“, teda inteligentné mestá. Našou ambíciou je
intenzívnejšie využívať najnovšie
procesy riadenia s využitím moderných technológií, vrátane
interakcie s občanmi a inými
inštitúciami. Naším zámerom
je uspokojovať potreby mesta
a jeho obyvateľov novými a efektívnymi spôsobmi. Ťažiskovými
témami bude bezpečnosť občanov, vrátane dopravnej bezpečnosti, všestranná starostlivosť
o seniorov a starostlivosť o deti

a mládež, kde vidíme najväčší
priestor pre ďalší dynamický rast.
Inteligentné mesto je mestom
budúcnosti, mestom, ktoré je pre
všetkých jeho občanov bezpečné,
komfortné, mestom, v ktorom sa
včas a jednoduchým spôsobom
vie takmer všade dostať ku všetkým preňho potrebným informáciám. Mestom, ktoré mu vie
poskytnúť spoľahlivé služby, ale
aj zábavu a relax, mestom, ktoré je aj v tom všetkom ústretové
aj k jeho návštevníkom a je tiež
miestom pripraveným na dni slnečné i do nepohody.
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VILIAM ZAHORČÁK

kandidát na primátora mesta Michalovce
Kandiduje za koalíciu strán SMER - sociálna demokracia, Most-Híd,
Slovenská národná strana, Strana zelených na Slovensku
Dvanásť rokov, počas ktorých som Michalovce viedol, bolo obdobím, keď naše mesto zaznamenalo výrazný rozmach vo všetkých oblastiach života. Nebojím sa povedať, že takmer vo
všetkom sme predstihli väčšinu miest nielen východného Slovenska, vrátane tých najväčších, a v tých oblastiach, v ktorých najlepší nie sme, za nimi výrazne nezaostávame. O našich
výsledkoch hovorí 42 zrealizovaných investičných akcií, ktoré zaraďujú Michalovce medzi
najmodernejšie mestá na Slovensku. Máme najmodernejšiu nemocnicu na Slovensku, Dom
penzión pre dôchodcov, zmodernizované školy, moderné športoviská - futbalový a hokejový
štadión, hádzanársku halu, moderné obchodné centrá a urobili sme prvé kroky, aby na konci
volebného obdobia Mesto patrilo medzi Smart city

MSZ MICHALOVCE
KANDIDÁTI NA POSLANCOV ZA KOALÍCIU

Strana SMER - sociálna demokracia, Most-Híd, Strana zelených na Slovensku
Daniela BARKASI, RNDr., PhD.

Jozef SOKOLOGORSKÝ, Ing.

Za môj najväčší prínos pre mesto Michalovce
a jeho obyvateľov považujem svoju angažovanosť
v oblasti sociálnych služieb, kde som od roku 2010
a z mojej pracovnej pozície spolu so študentmi
vysokej školy iniciovala rôzne aktivity.

Bezpečnosť obyvateľov mesta, kvalitu poskytovania sociálnych služieb v meste, starostlivosť
o mladé rodiny, podporu a rozvoja športu a kultúry v meste v súčinnosti s príslušnými inštitúciami
považujem za priority v práci poslanca

Marianna PILLÁROVÁ, MUDr.

Damián TÜDÖŠ

Vo volebnom obvode považujem za kľúčové komplexné riešenie Kostolného námestia, detských
ihrísk, parkovanie v okolí bytoviek a útulok pre
zvieratá, čo budem považovať za svoju osobnú
prioritu, záväzok voči občanom.

Chcem ostať doma a podieľať sa na rozvoji mesta
ako mladý, dynamický a empatický človek. Som
v dennom kontakte so študentami, žiakmi, ktorí sú
plní nápadov, možnosti, aktivít, ktoré by som mohol pretaviť do samotných aktivít mesta.

Jozef BOROVKA, Ing. Mgr.

Ján MIHALEČKO, MUDr.

Chcem v meste zdravých a šťastných obyvateľov.
Viac ma bude hriať ich úsmev ako žiaľ. Chcem vidieť ako mamky, oteckovia, babky a dedkovia tlačia kočiarik, v ktorom sedí usmiata malá ratolesť,
než vidieť ako deti tlačia rodičov.

Za kľúčové v obvode považujem dostavbu detských ihrísk na Sídlisku východ a zlepšenie parkovacích možností pri obytných domoch. Treba
pokračovať v rozbehnutých projektoch prispievajúcich k rozvoju mesta.

Jana CIBEREOVÁ, PhDr.

Lukáš OČENÁŠ

Poznám svoj volebný obvod a problémy riešim dialógom. Prioritou pre mňa bude vyriešenie nedostatočného množstva zberných nádob, budovanie
detských ihrísk, podpora projektov, ktoré napomôžu zamestnanosti a budovanie nájomných bytov.

Som hrdý Michalovčan a Viliama Zahorčáka si
nesmierne vážim, jeho prácu a oddanosť mestu
a jeho obyvateľom. Všetko čo budem robiť, chcem
robiť naplno. Vrátane zviditeľnenia mesta na svetových súťažiach.

Michal KORPA, Mgr.

Eva SOPIAKOVÁ, Mgr.

Pre mňa ako obyvateľa Sídliska východ je kľúčové
podporiť a zachovať revitalizáciu objektov, ktoré
sú súčasťou obytných blokov, či už sa jedná o detské ihriská, okolie smetných nádob, ktoré sú pomerne často znečisťované.

V rámci svojho povolania aj mimo neho som sa
podieľala na organizácii športových podujatí pre
deti a dospelých na Sídlisku východ a kultúrnych
podujatí pre občanov mesta. Pri práci so seniormi
využívam svoje sociálne cítenie.

kandidátka na poslankyňu MsZ Michalovce - 1. obvod

kandidátka na poslankyňu MsZ Michalovce - 1. obvod

kandidát na poslanca MsZ Michalovce - 2. obvod

kandidátka na poslankyňu MsZ Michalovce - 2. obvod

kandidát na poslanca MsZ Michalovce - 2. obvod

kandidát na poslanca MsZ Michalovce - 1. obvod

kandidát na poslanca MsZ Michalovce - 1. obvod

kandidát na poslanca MsZ Michalovce - 2. obvod

kandidát na poslanca MsZ Michalovce - 2. obvod

kandidátka na poslankyňu MsZ Michalovce - 2. obvod
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Martin NEBESNÍK, Mgr.

Miroslav DUFINEC, Mgr.

kandidát na poslanca MsZ Michalovce - 3. obvod

kandidát na poslanca MsZ Michalovce - 3. obvod

Mojimi prioritami bude: opraviť poškodené chodníky na niektorých uliciach v tzv. IBV 3. volebného
obvodu ako aj detské a športové ihriská v priestoroch medzi obytnými blokmi na Sídlisku juh a pokračovať v rekonštrukcii neukončených ulíc IBV.

Menej konfrontácie a vzájomného osočovania
zo strany poslancov. Viacej konštruktívnych nápadov, ako vytvoriť také podmienky, aby sa obyvateľom nášho mesta žilo lepšie. K takejto forme
poslaneckej práce by som rád prispel.

Karina OBŠATNÍKOVÁ

Maroš EĽKO, MUDr.

kandidát na poslanca MsZ Michalovce - 3. obvod

kandidátka na poslankyňu MsZ Michalovce - 3. obvod

Uprednostňujem osobný kontakt s občanmi
v obvode s reﬂektovaním a presadzovaním ich
potrieb, zveľadovanie mesta a rozvojové programy mesta (šport, voľnočasové aktivity, sociálna
problematika, starostlivosť o seniorov a mládež).

Za svoj najväčší predpoklad pre výkon poslanca
považujem pripravenosť na zasadnutia MsZ, spoluprácu na príprave návrhov, odborných stanovísk k prerokovávaným materiálom a v neposlednom rade návrhmi na rozvoj kultúry a športu.

Štefan KVAK, MUDr.

kandidát na poslanca MsZ Michalovce - 3. obvod
Preferujem zabezpečenie dostatočného priestoru pre voľnočasové aktivity občanov, bezpečné
miesto pre život v ktorúkoľvek dennú a nočnú
hodinu. Klásť dôraz na veci, ktoré MZ môže meniť
a zlepšovať a nemíňať sily na žabomyšie vojny.

Jozef MAKOHUS, MUDr.

Náš cieľ:

Z MODERNÉHO
UROBÍME INTELIGENTNÉ MESTO
Lýdia SIDIVÁROVÁ, RNDr.

kandidát na poslanca MsZ Michalovce - 4. obvod

kandidátka na poslankyňu MsZ Michalovce - 4. obvod

Za najväčší predpoklad pre výkon poslanca MsZ
považujem dostatočné skúsenosti s touto prácou
ako doterajšieho poslanca a člena mestskej rady
a dostatočné znalosti o fungovaní mesta, čo by
zabezpečilo kontinuitu práce.

V prípade zvolenia do MsZ budem pôsobiť ako
stmeľovací a koordinujúci prvok pri výchove mladej generácie k aktívnemu občianstvu a chcem naučiť mladých ľudí mediálnej gramotnosti aj v rámci spoločenských a občianskych kompetencii.

Mária MASKÁĽOVÁ, Bc.

Tímea SOTÁKOVÁ, JUDr.

kandidátka na poslankyňu MsZ Michalovce - 4. obvod

kandidátka na poslankyňu MsZ Michalovce - 4. obvod

Budem sa usilovať o skvalitnenie infraštruktúry, pomoc pri vysporiadaní a odkúpení pozemkov pod bytovými domami, obnove mestských
priestorov na Hrádku, denného stacionára seniorov, letného kina na hrádku.

V tomto obvode som sa narodila a dodnes tu žijem s manželom a dvoma deťmi, preto problémy
v obvode veľmi dobre poznám. Oprava chodníkov
a ciest, oddychové zóny pre mamičky s deťmi, basketbalové ihrisko, denné centrum pre seniorov.

Pavol ČEKLOVSKÝ, PhDr.

Marta HORŇAKOVÁ, PhDr.

kandidát na poslanca MsZ Michalovce - 5. obvod

kandidátka na poslankyňu MsZ Michalovce - 5. obvod

Chcem byť čo najbližšie pri ľuďoch celé obdobie
pôsobenia ako poslanec. Aktívne o svojich nápadoch a projektoch a ich realizácii dávať vedieť
svojím voličom a podporovateľom. Nepresadzovať vlastné záujmy v mestskom zastupiteľstve.

Môj osobný prínos bude spočívať vo využití poznatkov a skúseností v sociálnej oblasti pri práci
s rôznymi cieľovými skupinami občanov, pri zvyšovaní kvality poskytovaných sociálnych služieb.

Radmila HAJDÚKOVÁ, PaedDr.

Richard MAŠLANKA, Mgr.

kandidátka na poslankyňu MsZ Michalovce - 5. obvod

kandidát na poslanca MsZ Michalovce - 5. obvod

Mojou životnou ﬁlozoﬁou je olympizmus a fair
play. Heslom: Dokonči čo začneš. Bojovnosť. Za
problémy v obvode považujem komunikácie, parkovanie, ihriská a športoviská, služby na IBV, komunálny odpad. Osobitne Gerbová ulica.

Prioritne mi záleží, aby sa obyvatelia cítili v meste
bezpečne, boli hrdí na to, že žijú v zdravom, čistom a zelenom meste a aby mali priestor i možnosti prospešne tráviť svoj voľný čas so svojou
rodinou i blízkymi.

Jozef HORŇÁK, Ing.

kandidát na poslanca MsZ Michalovce - 6. obvod
Za priority v okrajových častiach mesta považujem Topoľany - rekonštrukciu cesty, Vrbovec - výstavba domu smútku, Močarany - rekonštrukcia
chodníkov, Ul. mlynská - rekonštrukcia striech.

Marián SABOVČÍK, Mgr.

kandidát na poslanca MsZ Michalovce - 6. obvod
Okrajové časti mesta trpia najmä kvôli zlej infraštruktúre, cesty a chodníky sú na mnohých
úsekoch v zlom stave. Druhým problémom je neexistencia detských ihrísk a multifunkčných plôch.
Tieto dve témy považujem za moju prioritu.
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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

