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Spoločne pre ľudí
Peter Pellegrini

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

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

Vo vláde presadzujem ideu „priateľského štátu“,
ktorý uľahčuje výkon nielen volených zástupcov,
ale aj život tých, ktorí im dali dôveru.
P. Pellegrini, predseda vlády SR
ktoré spravujú. Viem, že dôveru,
ktorú od nich dostali, nie je ľahké napĺňať. Každý deň im prináša
nové úlohy a požiadavky, ktorých
riešenie neznesie odklad. Niekde
je treba opraviť školské budovy,
inde kanalizáciu či vybudovať nové komunikácie. Ak k tomu pripočítame celý rad byrokratických
požiadaviek zo strany úradov,
ich poslanie sa mení doslova
na rehoľu. Preto mám veľký rešpekt k práci všetkých poctivých
starostov a primátorov, ktorí
sa každý deň prebíjajú týmito
skúškami, aby pozitívne zmenili
život okolo nich. Aj na základe
tohto poznania som presvedčený, že povinnosťou nás, vládnych
predstaviteľov, je im túto neľahkú prácu zjednodušiť. Vo vláde

že sa dosiahla dohoda o zvýšení platov vo verejnej a štátnej
službe na úrovni 20 % v priebehu dvoch rokov. Rovnako chceme
zmeniť zákon o verejnom obstarávaní, aby ﬂexibilne reagoval na
potreby obce či mesta. Opravy
budov či infraštruktúry potrebujú
okamžité rozhodnutie a zbytočné
prieťahy sú neprípustné. Želám
si, aby tieto opatrenia vytvorili
nový impulz pre prácu zvolených
starostov a primátorov. Bez nich
nemožno budovať moderný a dynamicky sa rozvíjajúci štát.
Chcem zaželať všetkým našim
kandidátom úspešný výsledok
v komunálnych voľbách, aby sme
sa mohli aj v nasledujúcom období výrazne podieľať na zmene
našej krajiny k lepšiemu.
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TOP OPATRENIA str.

Strana SMER – sociálna demokracia
pomáha ľudom. Prostredníctvom
sociálnych opatrení – či už to boli
vlaky zadarmo, rast minimálnej
mzdy alebo v súčasnosti pripravované obedy pre deti v školách zadarmo – sa snažíme zvýšiť životnú
úroveň ľudí na Slovensku. Ak túto
politiku chcete robiť dlhodobo
a hlavne poctivo, nemôžete zostať
zavretí v Bratislave alebo v ministerských kanceláriách. Urobili sme
všetko pre to, aby sme mali svojich
členov, starostov aj poslancov na
celom Slovensku a priamo od ľudí
sme tak zbierali nápady na zlep-

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

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

AKO NÁS ASI
NEPOZNÁTE
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Opatrenia pre ľudí

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

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

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

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

OBEDY ZADARMO
OD 1. JANUÁRA 2019
 všetky deti v poslednom (predškolskom)
ročníku materských škôl
 všetci žiaci základných škôl*
 rodiny s dvomi deťmi môžu ušetriť až 500 € ročne
* platí pre štátne, súkromné a cirkevné základné školy

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

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

vať nielen sociálne slabšie rodiny,
ale aj mladé rodiny a mnohopočetné rodiny. Som presvedčený, že
každé opatrenie, ktorého cieľovou
skupinou je podpora mladých rodín
je dobrý nápad a osobne takéto riešenia podporujem.“
PaedDr. Ján Lazor
riaditeľ ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1,
Bardejov
„Myšlienku podávania obedov všetkým žiakom zadarmo vítam a podporujem, nakoľko týmto opatrením
sa vyrovnajú rozdiely vo ﬁnancovaní
medzi rodičmi, ktorí žijú v hmot-

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

ZAVIEDLI SME

ZVÝŠILI SME

minimálny dôchodok

minimálnu mzdu

vlaky pre študentov a dôchodcov
zadarmo

vianočný príspevok pre dôchodcov

lacný bankový účet pre každého

materskú dávku

príspevok na školy v prírode a na
lyžiarske kurzy

príspevok na starostlivosť o dieťa

štátne pobyty pre sociálne slabšie
rodiny zadarmo

príspevok pre zdravotne ťažko
postihnutých (ZŤP)

príplatky za prácu v noci, cez víkendy
a sviatky

platy učiteľov

príspevok na bývanie pre študentov
a na rekonštrukcie internátov

počet nových pracovných miest

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

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

ZNÍŽILI SME

PRIPRAVUJEME

odvody pre ľudí s nízkymi
a so strednými príjmami

bezplatné autobusy k vlakom zadarmo

DPH na 10 % na vybrané základné
potraviny

obedy zadarmo pre deti posledného
ročníka MŠ a všetkých žiakov ZŠ

doplatky na lieky pre dôchodcov
a pre deti

20 % navýšenie platov zamestnancov
verejnej a štátnej správy

evidovanú mieru nezamestnanosti
na historické minimum

zastropovanie veku odchodu
do dôchodku

A TO VŠETKO PRI ZACHOVANÍ
ZDRAVÝCH VEREJNÝCH FINANCIÍ
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Žilinský kraj

Vláda SR pomáha Žilinskému kraju
Počas výjazdových zasadnutí
vlády SR v okresoch Kysucké
Nové Mesto, Žilina a Ružomberok boli uvoľnené ﬁnančné prostriedky pre viac ako
130 projektov v oblasti občianskej infraštruktúry (Kotešová
- Bukov, Klubina, Dunajov –
cesta do Ochodnice), rekonštrukcia miestnej komunikácie, obecný rozhlas (napr.
v obci Čičmany, Ďurčiná, Porúbka), výstavba chodníkov
(napr. Bytča, Štiavnička, Lutiše).
Zvýšila sa energetická efektívnosť
zateplením fasád, výmenou okien
a dverí na obecných budovách
a kultúrnych domoch (napr. Hybe,
Liptovská Sielnica, Partizánska
Ľupča, Žiar, Hričovské Podhradie,
Malá Čierna).
Obce uvítali výzvu na predkladanie žiadostí na rozšírenie kapacít
materských škôl, nakoľko samosprávy boli v posledných rokoch
vystavené zvýšenému dopytu zo
strany rodičov o umiestnenie
detí v predškolských zariadeniach (napr. Podhradie, Maršová - Rašov, Lietava, Ľubochňa,
Lodno).

Modernizácia a revitalizácia centier obcí priniesla obciam zlepšenie ich vzhľadu. Námestia a parčíky získali na atraktivite (napr.
Bobrov, Rabča, Rudina, Kolárovice, Sučany, Liptovská Kokava, Vysoká nad Kysucou, Veľké Rovné,
Liptovská Teplá, Jasenové).
V obciach pribudli kamerové systémy (Čimhová, Dlhá nad Oravou,
Klin, Lietavská Lúčka, Ľubochňa,

Lutiše, Oščadnica, Povina, Stará
Bystrica, Zborov nad Bystricou).
Prebehla modernizácia obecných rozhlasov, ktoré sú doposiaľ jednou z najdôležitejších
ciest šírenia informácií (napr.
Liptovská Štiavnica, Malatíny,
Turík).
Vo viac ako 100 obciach Žilinského kraja otvorili multifunkčné
ihriská a prispelo sa na športové

potreby, čím sa výrazne vylepšila športová vybavenosť (napr.
Rosina, Veľké Rovné, Diaková,
Turany, Mošovce, Kraľovany, Príbovce, Rudina, Vitanová, Kalameny, Ludrová, Vyšný Kubín).
Na riešenie havarijných situácií
na majetku obcí, rekonštrukciu,
modernizáciu a údržbu budov,
použili samosprávy dotácie pre
individuálne potreby obcí.

Žilinský kraj je
krajom prírodných
krás
a množstva kultúrnohistorických pamiatok, čo dokazuje
aj zaradenie viacerých prvkov
z územia kraja do svetového
zoznamu kultúrneho dedičstva
UNESCO. Z mnohých príkladov
možno uviesť osadu Vlkolínec
v okrese Ružomberok, kde bola
s ﬁnančným prispením vlády SR
zrekonštruovaná budova informačného centra na hlavnej vlkolínskej ulici, povyše drevenej
zvonice.
Žilinský kraj je najnavštevovanejším krajom Slovenska, čo dokazuje počet prenocovaní návštevníkov na našom území. Členitý reliéf
kraja v kombinácii s bohatými
zdrojmi termálnych vôd už viedli
k vybudovaniu významných stredísk cestovného ruchu v jednotlivých historických regiónoch kraja.

Máme už viac ako 2 400 kilometrov značených cyklistických trás
a cieľom je pokračovať v skvalitňovaní tejto cyklosiete. Vybudovaná je Bystrická cyklomagistrála, ktorá je spojnicou medzi
Krásnom nad Kysucou a Novou
Bystricou. Trasa je situovaná po
telese bývalej lesnej úvraťovej
železničky, ktorá premávala od
prvej polovice minulého storočia
z Novej Bystrice až po Oščadnicu.
Medzi najkrajšie miesta na Liptove patrí cyklochodník vedúci
okolo Liptovskej Mary. Na výlete v oblasti Horného Liptova je
možné navštíviť Múzeum bitky pri
Vavrišovej či Múzeum liptovskej
dediny v obci Pribylina. V Žiline
je vybudovaný nový úsek cyklotrasy, ktorý spája hrady Budatín
a Strečno.
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Ladislav Valent

kandidát na poslanca mestského zastupiteľstva
Volebný obvod 5 – Klačno
Ciele pre ďalšie volebné obdobie pre sídlisko Klačno:
 Dobudovať športovo-oddychový areál  Vybudovať plochu pre výbeh psov  Výmena starých
prechodových schodov medzi panelákmi  Zvýšiť
počet parkovacích miest  Vybudovanie nových kontajnerových stanovíšť  Pokračovať v kultúrnych, športovo-zábavných podujatiach pre
občanov  Zabezpečiť čistotu sídliska

Ing. Dušan Mataj

kandidát na poslanca mestského zastupiteľstva
Volebný obvod 6 – Veľký Polík
Dnes cítim istú povinnosť a mestu chcem poskytnúť svoju odbornosť a skúsenosti. Budem sa
snažiť, aby si mesto Ružomberok opäť našlo svoju úspešnú cestu. V mojich sľuboch budete márne
hľadať populizmus a nesplniteľné priority. Počas môjho mandátu som
pripravený podporiť v hlasovaní návrhy a požiadavky obyvateľov mesta,
ktoré preukázateľne zlepšia kvalitu života v Ružomberku.

Natália Zelnická, MBA

kandidátka na poslankyňu mestského zastupiteľstva
Volebný obvod 7 – Stred
Celý svoj život žijem v strede mesta a práve stred
Ružomberka považujem za srdce celého mesta. Už
dlhšiu dobu počúvam o problematickom parkovaní, o tom, že mesto nežije, o chýbajúcom námestí.
Tieto problémy trápia aj mňa a preto som sa rozhodla kandidovať za
poslankyňu do mestského zastupiteľstva. Myslím si, že ľudia dávajú
svoj hlas poslancovi, ktorý musí presadzovať ich potreby.

Igor Neumann

kandidát na poslanca mestského zastupiteľstva
Volebný obvod 10 – Baničné
Mám 62 rokov a pracujem na Správe ciest Žilinského samosprávneho kraja ako majster strediska
v Ružomberku. Moje pôsobenie vidím, v prípade
že budem zvolený, najmä v oblasti dopravy alebo
v sociálnej oblasti. Chcel by som hlavne spravodlivé a transparentné
prerozdeľovanie ﬁnancií pre jednotlivé obvody.

PhDr. Mária Kramárová

kandidátka na poslankyňu mestského zastupiteľstva
Volebný obvod 11 – Roveň
Pre občanov v budúcom volebnom období preferujem v rámci celomestských akcií podporiť
zmysluplné projekty. V obvode Roveň dokončiť
rekonštrukcie chodníkov a ciest, riešiť parkovaciu
a dopravnú infraštruktúru, revitalizovať zeleň, riešiť športový areál ZŠ
Bystrická, doplniť prvky detského ihriska, vytvoriť ﬁtpark.

Magdaléna Špaková Belanová

kandidátka na poslankyňu mestského zastupiteľstva
Volebný obvod 4 – Mestská časť Rybárpole
Na základe mojich životných skúsenosti viem posúdiť potreby každej generácie, preto kandidujem
za poslankyňu do mestského zastupiteľstva, aby
som ľudí spájala a bola ich súčasťou.

Mgr. Jana Halušková

kandidátka na poslankyňu mestského zastupiteľstva
Volebný obvod 6 – Veľký Polík
V záujme poslancov by malo byť napredovanie
mesta a spokojnosť obyvateľov. To si vyžaduje ich
spoluprácu, komunikáciu, ústretovosť pri určovaní
priorít. Naše mesto má potenciál byť atraktívnym
mestom, kde sa budú cítiť dobre obyvatelia aj návštevníci. Je najvyšší čas riešiť v centre námestie ako stmeľujúci prvok mesta, budovanie
cyklotrás a zabezpečovať čistotu mesta.

Ing. Zuzana Buntová Bočeková

kandidátka na poslankyňu mestského zastupiteľstva
Volebný obvod 7 – Stred
Uchádzam sa o Vašu priazeň ako kandidátka na
poslankyňu Mestského zastupiteľstva. Viem, že
slušnosť nie je momentálne v móde, ale ja som
bola k slušnosti vedená svojimi rodičmi a rovnako
vychovávam v tomto duchu aj moje deti. Verím, že Vás presvedčím, že
keď v zastupiteľstve budú pracovať slušní ľudia, odborníci, ktorí budú
korektne spolupracovať, naše mesto zveľadíme!
ROBME VECI ČESTNE

PaedDr. Peter Janiga

kandidát na poslanca mestského zastupiteľstva
Volebný obvod 8 – Satelity a Pod Kalváriou
 rekonštrukcia chodníka na ulici Obvodová cesta
a taktiež v rámci sídliska Satelity  oprava oplotenia basketbalového ihriska na Sladkého ulici
 oprava antukového ihriska na Zelenej ulici
 vyriešiť parkovanie na cestnej komunikácii na Kalvárskej ulici
 veľkokapacitné kontajnery umiestňovať na jedno stabilné miesto
 na Cyklokorytničke opraviť asfaltový povrch

Mgr. Martina Camberová

kandidátka na poslankyňu mestského zastupiteľstva
Volebný obvod 11 – Roveň
Osem rokov vo funkcii poslankyne mestského zastupiteľstva ma presvedčilo, že je nevyhnutné, aby
sa v riadení mesta presadzovali ľudia, ktorí majú
odborné vedomosti, praktické schopnosti, ale predovšetkým ľudia slušní, ktorí pri rozhodovaní hľadia v prvom rade na
spoločenský záujem a nie na osobný prospech. Preto som sa rozhodla
opätovne kandidovať.

Branislav Tomo

kandidát na poslanca mestského zastupiteľstva
Volebný obvod 11 – Roveň
Rozhodol som sa kandidovať pre zmenu v meste a
presadzovať nové projekty.
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Okres Ružomberok

Mgr. Stanislav Krakovský
kandidát na starostu obce Turík
Do funkcie starostu Turíka ma
občania prvýkrát zvolili v roku
1998 a odvtedy prešiel viditeľným vývojom. Uskutočnili sme
množstvo investičných akcií – rekonštrukciu vodovodu, ciest, verejného osvetlenia, športovísk,
rozhlasu, zveľadili sme obecné
pozemky, budovy aj zariadenia.
Od začiatku sme dôraz kládli na
čistotu verejných priestranstiev.
Usporiadali sme vyše 100 podujatí aj okresného charakteru. Teraz mám 46 rokov. Chcem znovu
kandidovať za starostu mojej

rodnej obce. Myslím, že v Turíku
v súčasnosti nie je človek, ktorý
by o obci a jej fungovaní vedel
viac. Mám skúsenosti, schopnosti aj víziu ako dosiahnuť, aby
Turík napredoval aj ďalej a stal
sa moderným oddychovo-obytným sídlom, uprednostňujúcim
čisté a kľudné prostredie plné
zelene.
Kandidáti na poslancov:
Rastislav Hamza, Jozef Hasálik,
Ľubica Hýllová, Mgr. Milan Frič,
František Garaj

Ladislav Zvara
kandidát na starostu obce Štiavnička
Vo funkcii som 4 volebné obdobia. Za posledné obdobie
bol vybudovaný chodník, zrekonštruované osvetlenie a rozšírené aj v nových obvodoch.
V materskej škole boli zrekonštruované dve triedy a budova
sa zatepľuje. Začala výstavba
časti miestnej komunikácie k
stavebnému obvodu Kamenec
a asfaltovanie chodníka od materskej školy po autobusovú
zastávku pri ﬁrme Rudos. Vybudované bolo tiež parkovisko
pri kultúrnom dome a upravený
terén pri oddychovej zóne. V

Mgr. Jaroslav Mender
kandidát na starostu obce Ludrová

Program:

 Starosta a obecný úrad má
slúžiť občanom a nie naopak.
Budem sa snažiť vtiahnuť
občanov do diskusie o budúcnosti Ludrovej a o konkrétnych riešeniach jej problémov
 Rozvíjať spoluprácu s družobnou obcou a s okolitými
obcami pri realizácii spoločných projektov
 Aktívne prezentovať obec
doma i v zahraničí s cieľom
podpory rozvoja cestovného
ruchu
 Dokončenie rozbehnutých
projektov, obnova a budo-

vanie komunikácií v obci,
rekonštrukcia Domu smútku
a vybudovanie chodníka na
cintoríne
 Každý človek je pre mňa
dôležitý. Sociálnou politikou
budem pomáhať tým, ktorí to
potrebujú
 Získavanie ﬁnančných prostriedkov z eurofondov na
konkrétne projekty rozvoja
obce
 Podpora spoločenských organizácií v obci
Kandidáti na poslancov:
Mgr. Jaroslav Mender,
Ľubomír Meško

spolupráci so združeniami sme
uskutočnili rôzne kultúrne a
športové podujatia. Mojou prioritou je vybudovanie miestnych
komunikácií v nových stavebných obvodoch, rekonštrukcia
kultúrneho domu a výstavba
požiarnej zbrojnice. Som pripravený pokračovať v práci v prospech obyvateľov Štiavničky.
Kandidáti na poslancov:
Jozef Boroň, Milan Druska,
Ján Juhás, Bc. Igor Migra,
Eva Smoliarová, Mgr. Peter
Tesák, Ing. Miroslav Vlk
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Okres Ružomberok

Ing. Albín Husarčík
kandidát na starostu
obce Liptovská Lúžna
Pokračovať v kontinuálnom
rozvoji a budovaní v rámci
programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce
Liptovská Lúžna.

Kandidáti na poslancov
do obecného
zastupiteľstva:
Mgr. Miroslava Stašová,
Ján Švanda,
Štefan Črep,
Peter Veselovský,
Janka Hubová,
Milan Hlad,
Slavomír Samolej,
Jana Veselovská,
Peter Staš

Katarína Machová
kandidátka na starostku
obce Potok
Moja dôvera je v občanovi.
Spoločnými silami zabezpečíme rozvoj našej malej obce
a zvýšime tak jej úroveň.
Prioritou je zachovať kultúrne pamiatky, rozvíjať šport
a zapojiť mládež.
Nechcem sľubovať, chcem
aby skúsenosti a výsledky
hovorili za mňa.

Martin Adamčiak
kandidát na starostu
obce Liptovský Michal
Vážení spoluobčania, uchádzam sa o Vašu dôveru vo
voľbách na starostu obce
Liptovský Michal, okres Ružomberok.
Mám 53 rokov, som ženatý. Vo
svojej pracovnej kariére mám
dlhoročné skúsenosti s vedením ﬁrmy a prácou s ľuďmi.
Tieto svoje vedomosti a skúsenosti som odhodlaný využiť v prospech a rozvoj našej
obce.

Kandidáti na poslancov
do obecného
zastupiteľstva:
Miroslav Hrompa,
Igor Vorek,
Ľubomíra Mikušová

Kandidáti na poslancov
do obecného
zastupiteľstva:
Jozef Mach,
Ján Mach,
Ing. Katarína Hulecová,
Jozef Bella,
Lukáš Žiak

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

