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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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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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Nitriansky kraj

Závod Jaguar Land Rover
Nitriansky závod britskej automobilky Jaguar Land Rover mal
podľa rozhodnutia vlády status
významnej investície. Investičné
náklady súvisiace s výstavbou
dosiahnu výšku 1,406 miliardy
eur. Priamo v automobilke sa
vytvorí 2 834 nových pracovných
miest do konca roka 2020. Vláda
SR v súvislosti s investíciou Jaguaru schválila poskytnutie štátnej
pomoci vo forme dotácie vo výške 130 miliónov eur. Závod počíta
s ročnou výrobnou kapacitou 300
tisíc vozidiel. Prvé vozidlá automobilka vyrobí už koncom roku
2018. Okrem priamych pracovných miest automobilka vytvorí
aj ďalších 15 tisíc nepriamych
pracovných miest.

Modernizácia futbalového
štadióna FC Nitra
Modernizácia futbalového štadióna bola vyčíslená na takmer
8 miliónov eur, pričom v rámci
Európskeho mesta športu 2018
prispela aj vláda SR sumou
1,5 mil. eur. Futbalový štadión
FC Nitra má po modernizácii
kapacitu 7 480 miest a spĺňa
podmienky tretej kategórie
UEFA. Vybudované boli nové
tribúny so zastrešením, osvetlenie, bufety, toalety a šatne.
Rekonštrukcia trvala zhruba
6 mesiacov.

Rýchlostná cesta R1 - PRIBINA
Ide o prvý projekt verejnosúkromného partnerstva, ktorý sa
realizoval na Slovensku aj vďaka
vláde SR. Konkrétne ide o úsek
medzi Nitrou a Tekovskými Nemcami a obchvat Banskej Bystrice.
Výstavba prvých troch úsekov
v dĺžke 46 km trvala 25 mesiacov.
Celkové náklady boli vo výške
1,2 miliardy eur. Súkromná spoločnosť, ktorá túto komunikáciu
postavila ju bude aj 30 rokov
prevádzkovať. Projekt R1 - PRIBINA bol zrealizovaný tak, že zodpovedá najvyšším medzinárodným parametrom.

Okres Levice
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Rozhovor s kandidátom na primátora
mesta Levice Ing. Alexandrom Bačíkom.
Dobrý deň, pán Bačík,
prečo ste sa rozhodli
kandidovať za primátora
mesta Levice?
Narodil som sa v tomto meste, tu sa narodili aj
moje deti. Žije tu moja rodina, tu mám priateľov, tu
pracujem. No jednoducho,
s týmto mestom mám
spojený svoj život. Moje
rozhodnutie kandidovať?
Priamo kandidatúra na primátora nášho mesta vo
mne dozrievala naozaj postupne. Po dlhoročnej práci
ako poslanec ako i člen finančnej komisie MsZ som
dospel k osobnému rozhodnutiu, že je priestor, aby som
mojimi odbornými vedomosťami, životnými skúsenosťami,
ale i svojim pohľadom na svet prispel k zlepšovaniu života
v našom meste. Osobne považujem „komunálnu politiku“ za
dôležitú súčasť nášho každodenného života. Presadzovanie
úprimného, ale zároveň odborného pohľadu na život bežného občana je mojim vnímaním komunálnej politiky, jednoducho mojím vnímaním sveta. Možno môj názor nie je populárny či „trendy“, ale život a spolužitie občanov v regióne by mal
byť vnímaný aj cez zrkadlo možného sociálneho dopadu.
Čo by ste chceli pre mesto urobiť v nasledujúcom 4-ročnom období ?
Do nasledujúceho obdobia budeme musieť zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov k pokračovaniu obnovy na-

Čo by ste chceli urobiť pre mladých a seniorov v tomto
meste?
Chcem tieto oblasti vyriešiť systémovo, tak aby bola venovaná sústavná pozornosť mládeži, rodine a starším občanom.
Každý by mal mať radosť z toho, že žije v Leviciach. Chcel
by som vybudovať oddychové zóny, kde sa budú môcť stretávať všetky generácie občanov. Okrem toho vidím priestor
na vytvorenie moderných oddychových zón na sídliskách,
v priestore medzi jednotlivými panelákmi.
Ako si predstavujete spoluprácu s poslancami MsZ?
Jedine korektnú spoluprácu v prospech obyvateľov mesta
Levice. Inú formu spolupráce si neviem predstaviť. Komunálna politika nie je o straníckej ideológii či záujmoch, ale o bežnom živote ľudí.

ROZVOJ MESTA

BAČÍK 1
Ing. Alexander

Možno môj názor nie je populárny
či „trendy“, ale život a spolužitie
občanov v regióne by mal byť
vnímaný aj cez zrkadlo možného
sociálneho dopadu.

šich miestnych komunikácií, ciest a chodníkov, riešiť problém
s parkovaním v meste. Chcem pokračovať v revitalizácii základných škôl, materských škôlok, detských jasiel a postupne
zvyšovať ich kapacity.
Okrem riešenia bežného chodu mesta potrebujeme aj jeho
rozvoj. Možný priestor vidím v regionálnom cestovnom ruchu. Chceli by sme zrekonštruovať areál termálneho kúpaliska „Margita-Ilona“, kde môžu tráviť svoj voľný čas rodiny
s deťmi a zároveň to prinesie aj pozitívny ekonomický efekt
mestu.
„Družba“ budova v centre mesta. Je téma, ktorá možno
rozdeľuje občanov na skupiny za a proti rekonštrukcii. Som
toho názoru, že o tejto otázke budú musieť rozhodnúť priamo
občania a to formou „mestského referenda“. Občan bude informovaný aká investícia by čakala mesto v prípade úplnej
rekonštrukcie, ale na strane druhej ak by sa nepristúpilo k rekonštrukcii, čo s tým priestorom, ako ho revitalizovať.

MOJA CESTA

KANDIDÁT NA PRIMÁTORA:

“
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Okres Levice

Bc. Lucia

RNDr. Ľubica

Od narodenia žijem v našom meste, študovala
som na Pedagogickej a sociálnej akadémií v Leviciach.

Prečo chcem byť poslankyňa:
Politické strany samé majú problém získať
a postaviť ženy na kandidátky. A nie je to o tom,
že by žien v našej spoločnosti vzdelaných, múdrych bolo málo. Zdá sa mi však, že spoločnosť
si neuvedomujeme našu hodnotu a ženskosť,
ktorú môžeme vniesť do sveta politiky.
Po dlhoročných skúsenostiach s prácou v štátnej správe lesného hospodárstva a poľovníctva
v okrese Levice je mi dobre známa problematika nášho mesta. Mám dobré komunikačné
schopnosti, a to vo vzťahu s verejnosťou, partnermi i stránkami. Som cieľavedomá a nekompromisná. Bavia ma výzvy, považujem sa za empatickú
a spoľahlivú osobu s aktívnym a pozitívnym prístupom v práci, ale aj v súkromí. Verím, že moje skúsenosti a osobnostné charakteristiky zo mňa robia
vhodnú kandidátku na poslankyňu za naše mesto, ktoré mi nie je ľahostajné.

BóRIkOVá
Pracujem v oblasti sociálnej rehabilitácie vyše
šesť rokov, táto práca a pomoc ľudom ma napĺňa. Popri zamestnaní si dokončujem vysokoškolské vzdelanie.
Vo fungovaní mesta vnímam viaceré oblasti na
ktorých je potrebné zapracovať. Aj preto som sa
rozhodla kandidovať za poslankyňu mestského zastupiteľstva, kde môžem
svoj potenciál naplno zužitkovať a nadobudnuté skúsenosti využiť v prospech všetkých obyvateľov mesta Levice.

BRAšEňOVá

PhDr. Robert

Ing. Peter

Za prvoradú podmienku výkonu práce poslanca
považujem komunikáciu s ľuďmi. Poslanec má
mať vždy otvorené dvere pre potreby občanov,
prijímať a realizovať návrhy za zlepšenie života,
vnímať aj ich súkromné starosti. Je potrebné
umožniť občanom vyjadriť sa k situácii v meste,
v ktorom žijú. Je smutné, ak ten, komu bola daná
dôvera, sa časom stane nečujným k občanom.
Mám úprimný záujem podporovať naše mesto
poznatkami a skúsenosťami, ktoré som počas
svojho pracovného, súkromného a praktického
života nadobudol. Nebojím sa nových a komplikovaných výziev. Ozvať sa,
konať a postaviť sa za správnu vec pre mesto prospešnú, potrebnú či dlhodobo neriešenú.
Som kandidát, závislý od ľudí, ktorých považujem za múdrych a citlivých.
Mám hlboký a úprimný vzťah k nášmu mestu, v ktorom žijeme i spoločnosti,
ktorej sa snažím byť prospešný.

Kandidovať do volieb za poslanca som sa rozhodol najmä preto že si myslím, že po nadobudnutí mnohoročných životných, pracovných
a odborných skúseností dokážem so cťou zastupovať občanov pri rozhodovaní na úrovni
nášho mesta. Mesta, v ktorom žili a žijú moji
rodičia, v ktorom som sa narodil, prežil detstvo
a roky stredoškolského života. Do mesta kde
som sa po ukončení VŠ vrátil, založil si rodinu
a spolu s manželkou tu žijeme spolu s našimi
dvomi dcérami. Tak, ako ja, aj moje dcéry sme
mnoho rokov úspešne reprezentovali naše mesto najmä v športe.
V prípade môjho zvolenia ako poslanec využijem moje dlhoročné skúsenosti v riadiacej, ekonomickej oblasti a v oblasti správy komunikácii chcem
uplatniť pre zlepšenie existujúceho stavu a kvality ciest, chodníkov a životného prostredia v našom meste a ich lepšiu a hospodárnejšiu správu
a údržbu. Pretože naše mesto má potenciál k zlepšeniu života občanov.

Ing. Rastislav

MUDr. Gabriel

V doterajšom pracovnom živote som prešiel
viacerými pozíciami od zamestnanca v súkromnej finančnej spoločnosti ,referenta na daňovom úrade riaditeľa úradu práce, výrobného
námestníka v regionálnej cestárskej spoločnosti, riaditeľa regionálneho odboru slovenského pozemkového fondu v Nitre až po terajšiu
pozíciu prednostu mestské úradu v Leviciach.
Práve terajšia pozícia mi pomohla spoznať
systém fungovania mesta jeho prepojenia na
mestské zastupiteľstvo. Rozhodol som sa osloviť Levičanov v nastávajúcich komunálnych voľbách do mestského zastupiteľstva a ponúknuť svoje schopnosti a skúsenosti v jeho prospech . Som
presvedčený, že naše mesto potrebuje dynamiku rozvoja a napredovania.
Riešenie potrieb života v meste vidím v koncepčnej práci vo všetkých jeho
oblastiach.

Priority kandidáta za poslanca mestského zastupiteľstva:

BuDInSký, MBA

JuháR

DRáBIk

MAnČík, MBA
•
•
•
•
•
•
•

transparentné hospodárenie mesta
zdravé a čisté mesto
bezpečné mesto
ľudia si zaslúžia mať ponúknuté
len reálne ciele a sľuby.
úcta k ženám, matkám, pozornosť k deťom
zvýšiť priestor na pomoc seniorom
presadzovať vplyv mesta na úroveň
poskytovania nemocničnej zdravotnej
starostlivosti v nemocnici v Leviciach

Mgr. Marketa

Mgr. Peter

Od roku 2006 pracujem na ÚPSVaR Levice,
oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP. Rozhodla som sa kandidovať na post
poslankyňe MsZ v Leviciach lebo som sa narodila, žijem a pracujem v Leviciach, myslím si že
mesto potrebuje novú silu, nové skúsenosti,
novú energiu.
Som cieľavedomá, priebojná a snažím sa veci
dotiahnuť do konca. Moje ciele:
• Mojím hlavným cieľom je spokojný občan,
spokojné mesto.
• Snažiť sa riešiť dlhoročný problém občanov s ťažkým zdravotným postihnutím o postupné vytvorenie bezbariérového mesta.
• Chcem podporovať cieľe a projekty spoločenského, športového a kultúrneho života v meste, ktoré majú slúžiť občanom a dbať o ich realizáciu.
• Postupne vytvoriť mesto Levice transparentné, čisté, bezpečné a krajšie miesto pre život.

S mestom Levice ako i s levickým regiónom je
spätý aj jeho súkromný ako i aktívny profesijný
život. V súčasnosti pracuje v štátnej správe na
pozícií riaditeľa odboru služieb zamestnanosti
ÚPSVR v Leviciach. Predchádzajúcom profesijnom živote pracoval v súkromnom sektore ako i
v špecializovanej štátnej správe MO SR a ozbrojených silách SR. Je aktívnym poľovníkom, poľovným hospodárom a zároveň podpredsedom
okresnej organizácie SPZ v Leviciach. Od roku
2017 sa zapojil do práce v komisie MsZ obchodu, služieb a CR mesta Levice.
Medzi jeho záujmy patria lyžovanie, horská turistika, broková streľba,
ale najviac, čo je až vášňou je aktívne poľovníctvo. Za najvzácnejšie chvíle
považuje spoločne trávený čas s rodinou.

MELEkOVá

šIMšík
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Ing. Alexander

Ing. Vladimír

Uvedomujem si že som mal v živote šťastie.
Narodil som sa rodičom, ktorí ma všestranne
podporovali. Mal som možnosť študovať a rozvíjať svoj profesionálny život vďaka rodinnému
zázemiu a mojim blízkym.

V minulosti pracoval na rôznych pozíciách
v Bratislave, ako novinár publicista (hovorca
na Ministerstve školstva, Ministerstve kultúry,
Úrade vlády SR, FNM a Tlačová agentúra SR).
Je vysokoškolským učiteľom na Súkromnej
vysokej škole DTI, učí na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislave
a je docentom na Lvovskej univerzite ekonomiky a práva (Ukrajina). V roku 2015 ukončil štúdium PhD. v Prahe a v tom istom roku aj MBA
na Varšavskej univerzite manažmentu. Boli mu
udelené čestné doktoráty zahraničných vysokých škôl ( Dr.h.c., Honorary
Professor a Ing. Paed.- Igyp). Od roku 1988 člen Slovenského syndikátu novinárov a od roku 1994 člen Medzinárodného syndikátu novinárov so sídlom v Bruseli. Je autorom niekoľkých monografii, vysokoškolských učebníc,
kníh a viac ako 2 500 článkov publikovaných doma aj v zahraničí.

BAČík

Moje rozhodnutie kandidovať za primátora Levíc nebolo náhle, ale postupne dozrievalo . Po
dlhoročnej práci poslanca MsZ v Leviciach som
naozaj dospel k osobnému záveru, že je možné, aby som mojimi odbornými, životnými skúsenosťami ako i objektívnym pohľadom na svet prispel k zlepšeniu života
v našom meste.

hAgARA,PhD., MBA, Dr.h.c.

JUDr. Ján

PhDr. Andrea

Správne rozhodovanie poslancov môže zabezpečiť lepší život občanov nášho mesta a aj jeho
mestských častí, na ktoré sa často zabúda. Mojimi základnými hodnotami sú ľudskosť, čestnosť a zodpovednosť.
Narodil som sa v Leviciach, ale detstvo som trávil a vyrastal som v neďalekej obci Brhlovce, preslávenej skalnými obydliami. Po ukončení základnej školy som sa rozhodol študovať na SPŠ
strojníckej v Partizánskom. Po ukončení ZVS
som nastúpil pracovať do Bavlnárskych závodov v Leviciach, kde som pôsobil v rôznych funkciách do roku 1996. Ďalšie
tri roky som pracoval v energetickej firme ISENG-MONT v Leviciach. V januári 1999 som nastúpil na Okresný úrad Levice, kde pôsobím do dnešného
dňa na pozícii vedúceho odboru živnostenského podnikania. Popri tom som
vyštudoval právo na PF UMB v Banskej Bystrici.

Detstvo som prežila v najzaujímavejšej obci
v regióne v obci Čajkov, tu som navštevovala
aj ZŠ. Moje ďalšie štúdium pokračovalo na Obchodnej akadémii v Leviciach a vysokú školu
som absolvovala na UKF - Filozofická fakulta .
Počas zamestnania som vypracovala a obhájila
rigoróznu prácu v Trnave na Univerzita sv. Cyrila a Metoda – Fakulta sociálnych vied, sociálne
služby a poradenstvo.
Pracovala som v Nemocnici s poliklinikou v Leviciach ako asistentka riaditeľa , mzdová a personálna referentka. V súčasnej dobe pracujem na Úrade práce, sociálnych
vecí a rodiny v Leviciach ako štátny zamestnanec na oddelení poradenstva
a vzdelávania. Z môjho vzdelania vyplýva poslanie pomáhať jednotlivcom,
skupinám a komunitám, ktoré sa dočasne alebo trvale nachádzajú v problémovej situácii, vyžadujúcej spoločenskú intervenciu.

PaedDr. Lenka

Igor

Atestovaný učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov - matematiky, fyziky. V súčasnosti je členom
komisie MsZ vzdelávania a mládeže a obecnej
školskej rady v Leviciach.

Nie je mi ľahostajné dianie v našom meste
a chcem sa vlastnou podporou, prácou a zanietením pričiniť k rozvoju Levíc.
Mojou prioritou je zlepšenie stavu vecí, ktoré sa
dotýkajú predovšetkým bežných ľudí, strednej
vrstvy a všetkých pracujúcich. K mojim viacerým cieľom patrí: riešenie alarmujúcej situácie
s nedostatkom parkovacích miest - podpora
mládeže - dosiahnutie vyššej bezpečnosti v našich uliciach pozdvihnutie turizmu, spopularizovanie a ochrana nášho prírodného a kultúrneho
dedičstva. Ako národne cítiaci Slovák si uvedomujem dôležitosť a povinnosť ochrany nášho územia pred nelegálnymi skládkami odpadov
Mám ambíciu spraviť z Levíc dynamicky a intenzívne sa rozvíjajúce moderné mesto. Vždy je čo zlepšovať, preto poďme spoločne premeniť naše sny
na realitu.

JAnáČ

kLuChOVá

Priority pri výchove mládeže:
- organizovanie vedeckých výstav, odborných
súťaží, zahraničných poznávacích zájazdov
Od roku 1988 je vedúcou TANEČNO ŠPORTOVÉHO KLUBU JUNILEV Levice a organizátorkou
celoštátnych, medzinárodných súťaží, konferencií a workshopov. Je riaditeľkou súťaží SHOWTIME, WINTERSHOW, Pohár primátora mesta Levice.
Záujmy a ciele:
- posilnenie verejnej správy - rozvoj spoločenského a kultúrneho života
mesta Levice - výchova a vzdelávanie mládeže vo voľnom čase - populárne
športové aktivity pre všetkých, tanec, gymnastika

kABáTOVá

škOLník

Gabriel

Peter

Prečo kandidujem :
• lebo som Levičan, narodil som sa v tomto
meste, tu žijem a tu vychovám svoju dcérku
• záleží mi na budúcnosti občanov tohto mesta
• som manažér a zodpovedne pristupujem k splneniu časového harmonogramu, sľubov a cien
• Levice potrebujú nové tváre a mladí ľudia by
mali mať zastúpenie v mestskom zastupiteľstve

V Leviciach som vyrastal a trávil celý môj doterajší život. Preto viem, čo sa za tých niekoľko rokov v našom meste zmenilo, ale aj čo by sa ešte
zmeniť mohlo.
Hneď po skončení strednej školy som začal
podnikať a tomu sa venujem dodnes. Pri mojej práci sa denne stretávam s ľudmi z rôzneho
sociálneho prostredia a teda aj s ich rôznymi
problémami, starosťami a potrebami.
Okrem toho mám rodinu a dve školopovinné
deti. Preto ani problematika týkajúca sa školstva, alebo využitia voľného času detí mi nie je cudzia.
Myslím si, že všetky tieto doterajšie skúsenosti a vedomosti z môjho aktívneho života by som vedel využiť aj vo funkcii poslanca za mesto Levice.

TöRök

Ciele:
• predrokovania závažných rozhodnutí s poradenstvom odbornej verejnosti
• brať na vedomie názory a podnety občanov tohto mesta
• vyhodnocovanie cenových ponúk a ich porovnávanie
• transparentnosť a lepšia komunikácia vedenia mesta s občanmi
• oprava infraštruktúr mesta, chodníkov

uhARČEk
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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

