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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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Milan Örmezey
kandidát
na starostu
obce
Lekárovce

Som starostom obce Lekárovce
druhé volebné obdobie, s podporou strany SMER – SD. V uplynulom období sme spolu s obecným
zastupiteľstvom zrekonštruovali
Hasičskú zbrojnicu, upravili okolie kultúrneho domu, úpravami
sme zvýšili energetickú účinnosť
materskej školy a vybudovali

Ing. Peter Sekerák
kandidát
na starostu obce
Priekopa
Starostom obce som od roku
2004. Skúsenosti, ktoré som získal za tento čas, chcem zúročiť aj
v ďalšom období pre prospech
obce.
Chcem pokračovať v rozvoji obce,
kde sme upravili športový areál,
vybudovali Multifunkčné ihrisko
i upravili krajnice miestnej komunikácie a je nutné pokračovať
v jej ďalšej úprave.
Spolu s obecným zastupiteľstvom sústredím svoje aktivity
na rekonštrukciu kultúrneho
domu.
Pre rozvoj turistiky pomôže plánovaná výstavba vyhliadkovej
veže.
V ďalšom období budem spolu
s obecným zastupiteľstvom hľadať všetky dostupné zdroje, aby
sme udržali nastúpený trend rozvoja obce.

multifunkčné ihrisko. Pripravujeme rekonštrukciu kultúrneho
domu. V spolupráci s UPSVR sme
vytvorili 24 pracovných miest pre
dlhodobo nezamestnaných na
dobu určitú. V ďalšom období
chcem spolu s obecným zastupiteľstvom dokončiť kanalizáciu
obce, v spolupráci s KSK opraviť
cestu do Baján, ktorá už nevyhovuje intenzite dopravy. Je ešte
mnoho vecí, ktoré je potrebné
v obci urobiť. Spolu s poslancami
chcem obec spravovať a zveľaďovať k spokojnosti občanov.
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Bc. Božena Hoferová
kandidátka
na starostku
obce
Nižná Rybnica
Tretie volebné obdobie som starostkou našej obce. Nie je to dlhý
čas, ale podarilo sa nám vykonať
dosť práce.
Zrekonštruovali sme kultúrny
dom, skolaudovali dom smútku,
postavili detské ihrisko.
Darí sa nám aj v kultúrnej oblasti,
kde v obci pravidelne organizujeme stavanie Mája, oslavy MDŽ,
ako aj ďalšie spoločenské akcie.
Pre ďalšie obdobie mám s obecným zastupiteľstvom nasledovné
priority: výstavba kanalizácie,
rekonštrukcia verejného osvetlenia, rekonštrukcia miestnych
komunikácií i mnohé ďalšie veci,
ktoré skvalitnia život obyvateľov
našej obce.

Ing. Martin Dolinič
kandidát na starostu obce
Vyšné Remety
Za posledné obdobie sa v našej
obci, na základe aktualizovaného
Programu rozvoja obce v nadväznosti na Územný plán obce, vykonalo dosť práce. Bola vykonaná
rekonštrukcia materskej školy,
obecného úradu i športového
areálu obce.
Máme viacúčelovú dátovú komunikačnú sieť, čo výrazne skvalitňuje život v našej obci.
Aj v ďalšom období budem spolu
s obecným zastupiteľstvom pracovať na ďalších aktivitách, ako
je pripravovaná rekonštrukcia
kultúrneho domu i strechy a fasády materskej školy. V oblasti
kultúry a športu aj naďalej budeme podporovať všetky aktivity,
ktoré sú v našej obci.
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Oplatí sa vidieť

Šikmá veža
v Banskej Bystrici

Sväté schody
v Malackách

V centre Banskej Bystrice je jedna z veží vychýlená až o 68 centimetrov.
Zaujímavosťou je, že na ňu napriek tomu môžete vyjsť. Viete, ktorá z veží to je?
(pozn.: hodinová)

Solivar (múzeum)
pri Prešove

Tokajská oblasť

Dóm
svätej Alžbety
v Košiciach

Žrebčín
v barokovom areáli Kopčany

8 SMER – sociálna demokracia

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

