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

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

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

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

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

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

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

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

P. Pellegrini, predseda vlády SR

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

R. Fico, predseda strany SMER - SD



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

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

ročníku materských škôl
 všetci žiaci základných škôl*

 rodiny s dvomi deťmi môžu ušetriť až 500 € ročne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bezplatné obedy zvyšujú
rovnosť medzi deťmi

Opatrenia pre ľudí

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



TOP OPATRENIA 
za 10 rokov vlády strany SMER – sociálna demokracia

A TO VŠETKO PRI ZACHOVANÍ 
ZDRAVÝCH VEREJNÝCH FINANCIÍ

do Schengenského priestoru a môžeme 
voľne cestovať v rámci krajín EÚ 

minimálnu mzduminimálny dôchodok

vianočný príspevok pre dôchodcovvlaky pre študentov a dôchodcov 
zadarmo

materskú dávkulacný bankový účet pre každého

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

príspevok pre zdravotne ťažko 
postihnutých (ZŤP)

štátne pobyty pre sociálne slabšie 
rodiny zadarmo

platy učiteľovpríplatky za prácu v noci, cez víkendy 
a sviatky

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

VSTÚPILI SMEpríspevok na rekonštrukcie nemocníc 
a obnovu ich technického vybavenia

do eurozóny - prijatím jednotnej 
európskej meny EURO 

jasnú a nemennú protimigračnú 
politiku

odvody pre ľudí s nízkymi 
a so strednými príjmami

bezplatné autobusy k vlakom zadarmo

DPH na 10 % na vybrané základné 
potraviny

obedy zadarmo pre deti posledného 
ročníka MŠ a všetkých žiakov ZŠ

doplatky na lieky pre dôchodcov 
a pre deti

20 % navýšenie platov zamestnancov 
verejnej a štátnej správy

evidovanú mieru nezamestnanosti 
na historické minimum

zastropovanie veku odchodu 
do dôchodku

ZVÝŠILI SMEZAVIEDLI SME

PRIPRAVUJEMEZNÍŽILI SME

3Opatrenia pre ľudí
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Investície vlády v Trenčianskom kraji

Modernizácia železničnej trate 
Púchov - Považská Teplá

Trenčiansky kraj

V  roku 2016 sa začali sta-
vebné práce - modernizácia 
úseku železničnej trate me-
dzi Púchovom a  Považskou 

Teplou. Ide o  najnáročnejšiu 
železničnú stavbu na Sloven-
sku. Súčasťou realizácie je 
tunel „Diel“, ktorý je nazvaný 

podľa vrchu Diel, v  ktorého 
úbočí sa tunel buduje. Dĺžka 
tunela bude približne 1 082 
metrov, bude jednorúrový, 

dvojkoľajný. Južný portál tu-
nela je budovaný v  kúpeľnej 
obci Nimnica a  zo severnej 
strany povedie cez viadukt 
ponad rieku Váh a  následne 
bude pokračovať v  smere do 
Považskej Bystrice cez ďalší 
tunel. Prevádzková rýchlosť 
vlakov v  tuneli je predpokla-
daná  na 160 km/h s  mož-
nosťou až na 200 km/h. Celý 
železničný úsek medzi Pú-
chovom a  Považskou Teplou 
by mal byť hotový okolo roku 
2022 a predpokladané nákla-
dy na modernizáciu železnič-
ného úseku sú 365 mil. eur. 
Dokončenie modernizácie tu-
nela „Diel“ pri Nimnici na tra-
ti medzi Púchovom a  Považ-
skou Bystricou po dobudovaní 
prispeje k skvalitneniu doprav-
nej infraštruktúry SR a  začle-
neniu do európskych doprav-
ných koridorov.

Vláda SR pod vedením Rober-
ta Fica niekoľkokrát zasadala 
v Trenčianskom kraji. V roku 2008 
v Prievidzi, v roku 2013 v Handlo-
vej a v roku 2015 na Úrade Tren-
čianskeho samosprávneho kraja 
v krajskom meste Trenčín. 
Na zlepšenie sociálno-ekonomic-
kých podmienok v  Trenčianskom 
kraji vláda počas posledného vý-
jazdového rokovania v  Trenčíne 
uvoľnila celkovo 13 miliónov eur. 
Na projekty týkajúce sa regionálnej 
samosprávy a  samosprávy miest 
a  obcí v  Trenčianskom kraji bolo 
schválených 2,2 milióna eur. Vláda 
na výjazdovom rokovaní podpori-
la rekonštrukciu cesty z Novák do 
Prievidze, kde ide o  časť najfrek-
ventovanejšej cesty v  celom hor-
nonitrianskom regióne. 
Vláda vyčlenila investičné pro-
striedky na obnovu rádio-diag-
nostického oddelenia Fakultnej 
nemocnice v  Trenčíne a  prístro-
jového vybavenia za 1,17 milióna 
eur, pričom investícia bola použi-
tá aj na výmenu okien. Viac ako 
4 milióny eur bolo vynaložených 
na podporu vytvárania pracovných 
miest pre mladých do 29 rokov 

predovšetkým v  okresoch Parti-
zánske, Považská Bystrica  a Prie-
vidza. Obecná samospráva ob-
držala dotácie, ktoré boli ná-
sledne použité na rekonštrukciu 
školských zariadení, školských 
jedální, škôlok, kultúrnych do-
mov a na opravu miestnej infra-
štruktúry v  príslušných mestách 

alebo obciach. 
Vďaka investícii vo výške 105 mil. 
eur sa prvýkrát za 20 rokov zrea-
lizovala prvá časť výstavby rých-
lostnej cesty R2 Ruskovce – Pra-
votice (obchvat mesta Bánovce 
nad Bebravou) v  dĺžke 10 km. 
Veľké investície smerovali aj do 
podpory železničnej infraštruktú-

ry. Rekonštrukcia železnice pre-
chádzajúcej cez Trenčiansky kraj 
predstavuje miliardu eur. 
V meste Trenčín sa za prítomnosti 
člena vlády odovzdal do užívania 
nový diaľničný privádzač za viac 
ako 33 mil. eur, ktorý odľahčil 
dopravu v  samotnom krajskom 
meste.



5Okres Myjava

Medzi prvými investíciami obce 
bolo zakúpenie nového trakto-
ra s mulčovačom a drvičom dre-
va z Environmentálneho fon-
du odpadové hospodárstvo. 
Podobným projektom bolo za-
kúpenie drviča na plastové fľa-
še a lisu na plasty.
Tiež sa nám v poslednom roku 
podarilo obnoviť  detské ih-
risko pri futbalovom ihrisku 
a zakúpiť nové preliezky, 
húpačku a domček na hranie. 
Na vybudovanie druhého det-
ského ihriska pri obecnom 
úrade z investícií úradu vlády 
SR zatiaľ čakáme na ukončenie 
verejnej súťaže.
Do obce bolo zakúpené vozidlo 
VW transportér, ktoré slúži na 
prepravu občanov. 
Taktiež bol zakúpený pozemok 
pri kultúrnom dome a po ná-
slednom odstránení starého 
plota a úprave okolia, bolo vy-
budované nové oplotenie.
Úspešne sme zrekonštruova-
li rozhlas v dolnej časti obce 
Chvojnica.
Najväčšou investíciou v obci 
bolo po 38 rokoch vybudovanie 
novej cesty cez celú obec v dĺž-
ke 3,8 km.
Futbalisti Kopaničiar Chvojnica 
sa stali majstrami VIII. ligy.
Po 20 rokoch sa obnovila ak-
tívna činnosť hasičského zboru 
v obci.

Čo sa podarilo vybudovať  v obci  Chvojnica

Aké kultúrne akcie sú 
pravidelne poriadané 
v našej obci?
Zabíjačka, Maškarák, Poľovnícky 
ples, Rodičovský ples, Poklady 
našich sadov, Stavanie mája, 
medzinárodná akcia „3 Kamene“ 
v spolupráci s moravskou stra-
nou a susednou obcou Vrbovce, 
Deň detí, Chvojnický deň, Výstup 
na Žalostinú pri ukončení leta, 
Posedenie pri príležitosti me-
siaca úcty k starším, Posedenie 
s Mikulášom a mnohé iné.
V novom volebnom období má-
me ešte veľa plánov. Chceli by 
sme zrekonštruovať obecný úrad 
a kultúrny dom (strecha, klima-
tizácia, kúrenie, elektoištalácia, 
nová kuchyňa) tiež sa plánuje 
rekonštrukcia domu smútku a 
oprava miestnych ciest.
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6 Význam volieb

Blíži sa deň komunálnych vo-
lieb a  je v  našom záujme po-
prosiť Vás o  aktívnu účasť 
v nich. Strana SMER – sociálna 
demokracia nie je mestskou 
stranou s  pár voličmi, ako to 
môžete vidieť u  pravice, ale 
naopak svoju podporu opiera-
me už po dlhé roky o reálnych 
ľudí žijúcich v  rôznych kútoch 
Slovenska. Rešpektujeme Vašu 
každodennú prácu, ktorú robíte 
pre krajinu, stretávame sa a po-
čúvame tých, ktorí nám priamo 
z terénu prinášajú podnety ako 
zlepšiť život v  našej krásnej 

krajine. Nie sme stranou prefe-
rujúcou predovšetkým digitál-
ne sociálne siete, na ktorých sa 
virtuálne riešia problémy Slo-
venska. My radšej chodíme za 
Vami, či už prostredníctvom vý-
jazdových rokovaní vlády alebo 
straníckymi akciami a zbierame 
občianske podnety, aby sme 
ich preniesli do rozhodnutí na 
vládnej a parlamentnej úrovni. 
Určite ste zaregistrovali, že ak 
sa koná výjazdové rokovanie 
vlády, vždy je v programe zahr-
nuté aj stretnutie so starostami 
a  primátormi daného regiónu. 

Ich podnety sa spracujú a  na 
základe toho ide adresná po-
moc, či už na budovanie škôlok 
a  škôl, opráv infraštruktúry, 
alebo projektov zameraných na 
zníženie nezamestnanosti.

Politická strana SMER – SD má 
najväčšiu členskú základňu a je 
v  nej zastúpených veľa staros-
tov a  primátorov. Sú to práve 
oni, ktorí reprezentujú našu po-
litiku v  jednotlivých dedinách 
a  mestách, sú tak povediac 
v prvej línii v styku s občanom, 
a  teda aj voličom. Od nich sa 

dozvedáme, kde nás „tlačí to-
pánka“ a oni navrhujú riešenia 
ako zlepšiť kvalitu života v da-
nom regióne. Majú náš ešpekt 
a  úctu. V  týchto voľbách uro-
bíme všetko preto, aby sa im 
podarilo ich verejné poslanie 
ďalej úspešne napĺňať. Jedným 
zo základných opatrení, ktoré 
môže vniesť nový impulz do 
ich práce, je uzatvorenie kolek-
tívnej dohody o  zvýšení miezd 
v štátnej správe a samospráve. 
V  priebehu dvoch rokov pôj-
de o zvýšenie miezd až o 20 % 
a dotkne sa to každého zamest-

DOSIAHNIME SPOLU
DOBRÝ VÝSLEDOK
V KOMUNÁLNYCH VOĽBÁCH
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nanca. Či ide o  ľudí pracujú-
cich v  zložitých podmienkach 
na úradoch, v  školách alebo 
v samospráve. Vytvárajú sa tak 
podmienky, aby sa do tejto 
sféry dostali pracovať kvalitní 
ľudia, ktorí majú ambíciu meniť 
život na Slovensku k lepšiemu.

Rovnako sa snažíme odbyro-
kratizovať celý rad úkonov pri-
mátorov a  starostov tak, aby 
mohli rýchlo opraviť strechy, 
vymaľovať fasády, či vybudovať 
novú kanalizáciu. Meníme zá-
kon o verejnom obstarávaní tak, 
ako je to napríklad v susedných 

krajinách. Napĺňajme spoloč-
ne ideu „Priateľského štátu“, 
aby sa veci rýchlejšie posúvali 
k  lepšiemu a  občan pocítil vý-
sledky na vlastnej koži. Naše 
sociálne opatrenia, či už obe-
dy zadarmo, vlaky zadarmo, 
alebo fi nancovanie lyžiarskych 

zájazdov pomáhajú celoplošne 
ľuďom udržať viac peňazí v  ich 
rodinnej peňaženke. Pravica sa 
netají, že to chce všetko zrušiť, 
aj keď sa ekonomike darí.

Rovnako vláda, predovšetkým 
strana SMER - SD, nezabúda 
na fi nančné ohodnotenie sta-
rostov a  primátorov a  veríme, 
že sa schváli zákon, ktorý bude 
reagovať na ich aktivity a prob-
lémy, ktoré museli riešiť počas 
volebného obdobia.

Za celé obdobie svojej exis-
tencie, nikdy strana SMER – SD 
nečelila takému mediálnemu 
tlaku, ako sa to deje v  tomto 
volebnom období. Voliči, ako aj 
reprezentanti strany  – či už na 
regionálnej alebo vládnej úrov-
ni  – sú vystavovaní deštruktív-
nej mediálnej šikane. Akoby 
členstvo alebo reprezentácia 
strany boli niečo, čo sa v  tejto 
dobe „mediálneho hejtu“ ne-
nosí a je nemoderné.

Komunálne voľby, ktoré sa blí-
žia, sú časom, kedy je potrebné 
sa zomknúť a  ukázať silu, že 
máme ambície a kvalitných ľudí 
meniť Slovensko k  lepšiemu. 
Dosiahnime dobrý výsledok, 
aby tí, ktorí chcú siahnuť na ro-
dinnú peňaženku ľudí, nedosta-
li šancu naplniť svoje snahy aj 
na regionálnej úrovni.



Ako nás asi
nepoznáte

Peter Kažimír

Ranné plávanie v Dunaji Centrum sociálnych služieb Jesienka na Myjave

Peter Pellegrini

Jaroslav Baška

Cez Sorošku jazdím pravidelne

Juraj Blanár

Kontrolný deň v elektrárňach

Robert Kaliňák

Richard Raši

Sobášny palác v Bytči

Robert Fico

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

S mojím labradorom Rafaelom Saxofón je pre mňa hlavne relax

Peter Žiga
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