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Voľby do samospráv vyšších 
územných celkov patria medzi 
občanmi vnímané  ako najmenej 
dôležité a to napriek tomu, že práve 
vyššie územné celky rozdeľujú 
značnú časť rozpočtu krajiny. Poslan-
ci týchto samospráv ako aj župan sú 
možno aj preto až priveľmi vzdialení 
bežnému občanovi . A občan ani len 
netuší, čo všetko poslanci a úradníci 
v jeho každodennom živote priamo 
či nepriamo ovplyvňujú.

Samosprávne kraje zodpovedajú 
napr. za cesty II. a  III. Triedy mimo 
obcí. Možno neviete, že VÚC zriaďuje 
a prevádzkuje stredné školy, divadlá, 
knižnice, múzeá, ale aj nemocnice, 
zdravotnícke zariadenia a lekárne, 
resp. ak ich aj priamo nevlastní, tak
ovplyvňuje ordinačné a otváracie 
hodiny, ako i dostupnosť zdravot-
nej starostlivosti v regióne. Kraj re-
guluje ceny autobusovej dopravy a 
priamo vie ovplyvniť jej hustotu v 
regióne, či zastavovanie diaľkových 
liniek prechádzajúcich našimi me-
stami a tým dostupnosť cestovania 
pre jeho obyvateľov. Úlohou VÚC je aj 
koordinácia rozvoja cestovného ru-
chu a zabezpečenie tvorby a plnenia

 

programov sociálneho, kultúrneho 
a ekonomického rozvoja kraja. 
Na toto všetko sú rozdeľované de-
siatky miliónov eur a to v podstate 
bez akejkoľvek zásadnej verejnej 
kontroly občanmi , ktorým tieto pe-
niaze majú slúžiť najviac. 

Galantský okres je špecifický 
určitým rozdelením na „sloven-
skú a maďarskú“ časť. Toto sa 
významne prejavilo najmä v uply-
nulých voľbách, kedy mimoriadne 
nízka účasť  (cca 20%)  slovensky 
hovoriacich voličov najmä  sever-
nej časti okresu a pomerne vysoká 
južnej  časti okresu (asi 50%) spôso-
bila, demokraticky obsadili poslanci 

zastupujúci najmä voličov práve  
južnej časti okresu. Kto za to môže? 
Nuž určite nie volič Maďarskej 
národnosti, ktorý presne pochopil 
ako funguje zastupiteľská demokra-
cia. Následné priority pre okres sú 
teda v takejto situácii pochopiteľné.

Vážení priatelia, 4. novembra 2017 
môžete rozhodnúť o budúcnosti 
okresu, investíciách týkajúcich sa 
vzdelania vašich detí, kvality ciest, 
ktoré denne používate na ceste do 
zamestnania, či návštevu príbuzných, 
ako aj o tom, aké priority budú v 
zastupiteľstve VÚC najbližších 5 ro-
kov riešené. 

Miloš Majko
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“PRIATElIA PAmÄTAJTE, 
KAŽDÝ HlAS JE 

DÔlEŽITÝ. 
AJ TÁ NAJVÄČŠIA STAVbA 

TOTIŽ VZNIKÁ 
Z JEJ NAJmENŠíCH 

ČASTí...”

Korupcia vo všetkých sférach života dnes v našej krajine nadobudla 
obludné rozmery a je prítomná na všetkých úrovniach riadenia spoločnosti. 
Potvrdil to aj každoročný index korupcie zverejňovaný Svetovým ekono-
mickým fórom, ktorý zaradil Slovensko medzi  11 najskorumpovanejších 
krajín rozvinutého sveta.

 
Korupcia je tu preto, lebo si na ňu väčšina ľudí zvykla a považuje ju 

dokonca za normálnu.  Súčasný stav zmeníme nie lamentovaním, ale 
zmenou myslenia a prístupu ľudí ku korupcii všade, kde sa vyskytuje, 
dožadovaním sa otvorenej samosprávy a správy vecí verejných. 

Cesta medzi dialnicou  D1, mestom Hlohovec a odbočkami na leopoldov a Sereď. 
Desiatky rokov chátrajúce značenie je vizitkou aj súčasného vedenia  VÚC.
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SPOlU 
TVORímE 

KRAJ
V politike sa od začiatku zasa-

dzujem o to, aby bola transpa-
rentná. Aby občanom neukazovala 
chrbát, ale ponukála im možnosti 
a snažila sa urobiť ich život lepším. 
Je to pre mňa záväzok - byť vždy 
na strane obyvateľov našej krajiny 
a pozerať na prsty tým, ktorí sa 
namiesto verejného záujmu snažia 
presadiť záujem vlastný.

Ako povedal Miloš Majko - korup-
cia dnes dosahuje rozmery, ktoré nás 
radia medzi najskorumpovanejšie 
krajiny rozvinutého sveta. A Slo-
vensko si na ňu iba zvyklo, pretože 
domáhať sa spravodlivého nakladania 
s peniazmi nás všetkých, je ťažké a na 
prvý pohľad nikam nevedie. To chcem 
zmeniť a usilujem sa o to, aby zlodeji 
nemali v našej republike miesto. 

Moja kandidatúra na predsedu 
Trnavského samosprávneho kraja 
vzišla z rozhovorov s ľuďmi v župe, 
zo sťažností na jej fungovanie, z frus-
trácie tých, ktorí jej pravidelne zo 
svojich príjmov odvádzajú peniaze na 
chod a naspäť dostávajú iba zlomok 
toho, čo by mohli, čo im právom 
prináleží. 

Trnavský kraj patrí k najkrajším 
na Slovensku a má potenciál patriť 
medzi špičku v európskom meradle. 
Avšak potrebuje tvrdý reštart, potre-
buje zmenu v jeho smerovaní, potre-
buje župana, ktorého hlavným cieľom 
bude dobré hospodárenie namiesto 
zadlžovania, transparentnosť namie-
sto tunelovania, snaha otvoriť župný 
úrad obyvateľom kraja namiesto ro-
kovaní za zavretými dverami. 

Volám sa Jozef Viskupič a kan-
didujem na post župana. Túto prácu 
chcem vykonávať na sto percent, 
pretože si uvedomujem, koľko 
práce je pred nami, pred celým 
župným zastupiteľstvom, ak chceme, 
aby všetko fungovalo v prospech 
obyvateľov. V prípade zvolenia sa 
vzdám mandátu poslanca Národnej 
rady Slovenskej republiky a naplno sa 

budem venovať nášmu kraju. Preto, 
že náš kraj to potrebuje. Preto, že to 
potrebujeme my - jeho obyvatelia, 
aby sme žili lepšie ako doteraz.

Župné voľby štvrtého novembra 
budú veľmi dôležité. Budú referen-
dom o alternatíve. Budú šancou. 
Šancou na to, aby sme ukázali, že 
chceme zmenu. Jana Hanuliaková 
má pravdu, keď hovorí, že občania si 
mnohokrát ani neuvedomujú, že kraj 
je zodpovedný za prerozdeľovanie  
veľkého množstva peňazí, ktoré poc-
tivo zarobili a odovzdali do rúk ve-
denia VÚC. Chcem, aby kraj chodil 
za ľuďmi, nie ľudia za krajom. Preto 
mám v pláne zaviesť regionálne zasa-
dnutia zastupiteľstva, kde budú mať 
občania možnosť povedať, ako sa 
má narábať s ich peniazmi. Kraj má 
riešiť reálne problémy reálnych ľudí. 
A to sa dá jedine tak, že vyjde spoza 
zavretých dverí a otvorí sa tým, ktorí 
ho tvoria. Pretože župa sa nekončí za 
dverami s ceduľkou. Tam sa - naopak 
- začína.

Môj volebný program tvorí osem 
oblastí, osem odhodlaní pre Trnav-
ský kraj. Chcem zlepšiť jeho hospo-
dárenie, zvýšiť transparentnosť, vy-
budovať nové cyklotrasy a opraviť 
cesty, zvýšiť úroveň školstva, zdra-
votníctva a sociálnych služieb, otvoriť 
kraj mladým a zbaviť ho bariér. 
Celé jeho znenie nájdete na stránke 
www.trnavskyzupan.sk.

Trnavský samosprávny kraj
sme my všetci.

Spolu tvoríme kraj.
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Jana
HANULIAKOVÁ

 KANDIDÁTKA NA POSLANKYŇU GALANTA

č. 12, Mgr. Jana Hanuliaková, 
36 rokov, vydatá, kandidátka na 
poslankyňu VÚC Trnava za okres 
Galanta

Kto som?

Volám sa Jana Hanuliaková ro-
dená Kopáčiková. Od narodenia 
žijem v obci Abrahám. Mám 36 rokov, 
som vydatá a mama dvoch chlap-
cov. Vyštudovala som vysokú školu. 
Ako poslankyňa obce a večná opti-
mistka sa neustále snažím meniť veci 
okolo seba k lepšiemu. Záleží mi na 
dostatočnej informovanosti, transpa-
rentnosti a vzájomnej komunikácii, 
nie len v samospráve, ale aj medzi 
občanmi. Zapájam do diania mladých 
ľudí, dávam priestor spoločným záuj-
mom a uvažujem ekologicky. Mojou 
snahou je vyvíjať a zlepšovať pro-
stredie, v ktorom žijem, vzdelávať 
sa, meniť plány v skutočnosť a 
pokračovať v tom, čo ma robí čoraz 
silnejšou osobnosťou. Snažím sa byť 
dobrým príkladom pre ľudí, s ktorými 
pracujem a oporou pre tých, ktorí 
potrebujú moju pomoc. Verím, že 
spoločnými silami a odhodlanosťou 
to dokážeme aj v našom kraji. 

Aké je moje miesto v komunálnej 
politike?

Od roku 2014 pôsobím ako 
poslankyňa v obci Abrahám a som 
predsedníčka komisie pre deti a 

mládež. Tento rok som sa stala člen-
kou Združenia občanov miest a obcí 
Slovenska – ZOMOS a aktívne sa 
zapájam pri vzniku nového politické-
ho hnutia. To, prečo som sa rozhod-
la kandidovať na post poslankyne 
a starostky bol najmä fakt, že sa mi 
nepáčilo ako sa v našej obci ma-
nipuluje s verejnými financiami a 
informovanosť občanov je na nízkej 
úrovni. Na to, na čo poukazujem, sa 
svojím konaním snažím aktívne meniť 
k lepšiemu. Ako poslankyňa som za-
viedla nahrávanie videozáznamov z 
obecného zastupiteľstva, ktoré pre 
občanov obce, zverejňujem na svojej 
webovej stránke a zároveň im touto 
cestou poskytujem možnosť so mnou 
priamo komunikovať. Vypočujem si 
ich požiadavky, riešenia - a na konci 
pomáham ich napĺňať. Realizujem v 
obci akcie prostredníctvom komisie 
pri OZ Abrahám viacero akcií, naj-
mä pre deti a mládež, ako napríklad: 
Cyklo Abrahám, Fotosúťaž - Abrahám 
mojimi očami, Šarkaniáda, Turnaj v 

stolnom tenise, MDD a iné. Snažím sa 
neustále vzdelávať a zdokonaľovať 
svoju činnosť poslankyne. Práca po-
slanca nie je jednoduchá, ale musí 
vychádzať zo srdca. Človek ju musí 
robiť s radosťou a s presvedčením, 
že veci sa dajú robiť lepšie a 
efektívnejšie. 

Ako uvažujem?

Náš kraj, ktorého sme súčasťou, 
je zodpovedný za prerozdeľovanie 
veľkého množstva peňazí. Uve-
domujeme si to? Mnoho krát, asi 
nie. Školstvo, nemocnice, kultúra, 
komunikácie, všade môžeme urobiť 
zmeny k lepšiemu. Dôležitá je však, 
komunikácia s občanmi tohto kra-
ja – v mojom prípade okresu, ktorý 
budem zastupovať. Otvorenosť, 
transparentnosť, informovanosť sú 
moje hlavné priority. Ako krajská 
poslankyňa budem s vami v neus-
tálom kontakte, a budem sa snažiť 
riešiť vaše problémy.

Župné voľby 2017, Galanta4
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Miloš
MAJKO

 KANDIDÁT NA POSLANCA GALANTA

Viac ako 10 rokov ako protiko-
rupčný aktivista a novinár umož-
ňujem občanom prostredníctvom 
vybudovaných médií aktívne vstupo-
vať do verejnej kontroly samospráv 
nielen v našom regióne. Naše médiá 
dobrovoľne tvoria stovky ľudí chá-
pajúcich nevyhnutnosť slobody 
prejavu a potreby dianie okolo seba 
nazývať pravými menami. Na úrovni 
komunálnej poukazovaním na nevý-
hodné zmluvy a konanie volených 
zástupcov v neprospech väčšiny 
občanov šetríme peniaze občanov 
rádovo v stovkách tisíc eur. Médium 
Seredonline.sk má dnes viac ako 
regionálny charakter a poskytuje 
mediálny priestor s návštevnosťou 
viac ako 100 000 unikátnych prístu-
pov mesačne. 

TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA  
ktorej som tvorcom je médiom za-
meraným na problémy v komunálnej 
sfére a dnes je už nie len na internete, 
ale aj vo svojej oblasti jedinečným 
tlačeným periodikom.

Všetky moje aktivity vyvíjané po 
dlhé roky v samosprávach smeru-
jú k dosiahnutiu ich otvorenosti k 
občanom a spoluúčasti obyvateľov 
obcí a miest na správe vecí verej-
ných. Toto bude mojou prioritou aj 
na pozícii poslanca samosprávneho 
kraja.

Bezpečnosť na cestách a preven-
cia kriminality – takmer 10 rokov 
budovaný úspešný projekt určený 
deťom BEZPEČNÉ MESTO sklada-
júci sa nielen z mimoriadne dobre 
a moderne vybaveného mobilného 
detského dopravného ihriska, ale aj 
relácií tvorených pre deti a rodičov s 

protidrogovou a bezpečnostnou prob-
lematikou. Projekt ako jeho autor 
sústavne podporujem a rozširujem 
dnes už po celom Slovensku.

Považujem za nemysliteľné a pre 
pacientov neskutočne ponižujúce 
čakať ráno od štvrtej či piatej hodiny 
na časenky nevyhnutné k ošetreniu 
u odborného lekára na našich poli-
klinikách. Tento stav chcem zmeniť 
tlakom poslancov VÚC smerom na 
poskytovateľov lekárskej starostliv-
osti a príslušné poisťovne. V zdra-
votníctve nemôže byť prioritou zisk 
súkromných firiem, ale zdravie našich 
detí. 

Začnime sa konečne zaujímať o 
úroveň nášho školstva a spoločnými 
silami dosiahnime ohodnotenie práce 
tých, od ktorých očakávame, že naše 
deti naučia vedomosti umožňujúce  
im uplatniť sa v tvrdej konkurencii a v 
tak náročnej dobe.

Región, v ktorom žijeme je mimo-
riadne dobre geograficky situovaný, 
má jedno z najlepších napojení na 
infraštruktúru v krajine, rýchlostnú 
komunikáciu R1 a diaľnicu D1 v re-
publike. Využime tento potenciál  nie 
len pre nadnárodných investorov, ale 
aj pre malé firmy a drobných 
podnikateľov, ktorí svojou prácou 
živia seba a svoje rodiny. 

Hory  síce turistom neponúkneme, 
ale  vieme ich k nám dotiahnuť pri ro-
zumnom využití rieky Váh a jej oko-
lia na výlety, rekreáciu a turistiku. 
Oživme staré tradície a vráťme rieke 
život, ktorý voda dáva nám. Prievoz 
cez Váh môže byť nielen atrakciou a 
predĺžením cyklociest v regióne, ale 
aj významným zviditeľnením okresu 
v našich a zahraničných turistických 
sprievodcoch, čo spôsobí zvýšený 
záujem o región a prílev financií do 
cestovného ruchu.

Zastávam názor, že volený zástup-
ca občanov má byť v presadzovaní 
pravdy a práva nekompromisný a 
nemá podliehať tlakom finančných 
či záujmových skupín. Moja viac ako 
10 ročná nekompromisná práca pri 
poukazovaní na nezákonnosti pros-
tredníctvom médií bola „ohodnotená“ 
mnohými útokmi na moju osobu a 
rodinu, čo minulé leto vyvrcholilo 
podpálením nášho rodinného auta. 
Napriek tomu som sa nevzdal. Ne-
chcem, aby moje dieťa – Vaše deti 
museli žiť v krajine plnej strachu, 
alebo z nej odísť len preto, lebo sme 
my pre nich normálne miesto na 
život nedokázali zabezpečiť. 

Priority volených zástupcov musia 
odzrkadľovať požiadavky samotných 
občanov. Komunikáciu s občanmi 
považujem za nevyhnutnú a tak ako 
v minulosti a dnes, aj v prípade 
môjho pôsobenia vo VÚC bude 
vedená nielen osobnými stret-
nutiami, ale aj prostredníctvom 
našich médií a môjho osobného 
webu www.majko.sk. Práve tu sa v 
prípade záujmu každý občan dozvie 
o mne všetko, čo pri rozhodovaní 
sa vo voľbách do VÚC 2017 bude 
potrebovať.

Priatelia, neignorujte základné 
právo demokracie – právo voliť. 
Nedopustite, aby znovu zvíťazila 
MLČIACA VAČŠINA.

Nezabudnite:  

Ďakujem za Váš hlas, ktorý pomôže 
v ceste k otvorenej samospráve a za-
chovaní slobody slova a demokracie.

Miloš Majko, 
nezávislý novinár a protikorupčný aktivista

22

„Kto v demokracii spí, 
prebúdza sa v totalite ... “
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Martin
PRÁZNOVSKÝ
 KANDIDÁT NA POSLANCA GALANTA

29
č. 29 JUDr. Martin Práznovský 

- 44 rokov, ženatý-kandidát na po-
slanca VÚC Trnava za volebný ob-
vod Galanta

Narodil som sa v Šali ale celý život 
bývam v obci Pata. Po vyštudovaní 
vysokej školy som niekoľko rokov 
pôsobil v štátnej správe no v roku 
1999 som začal samostatne 
podnikať. Do dnešného dňa pôsobím 
ako konateľ viacerých obchodných 
spoločností, kde sa snažím realizovať 
predkladané projekty. Do politiky 
vstupujem preto aby som svojimi 
nadobudnutými vedomosťami a 
skúsenosťami prispel k rozvoju nášho 
regiónu ktorým je okres Galanta a 
celý Trnavský kraj. Ako poslanec VÚC 
Trnava sa chcem zamerať na tieto 
oblasti:

I. Financie kraja a euro fondy

V záujme neprenášania dlhu na 
budúce generácie budem presa-
dzovať totálne oddĺženie kraja. Kraj 
musí hospodáriť s tým na čo má. 
Podľa tohto princípu budem konať pri 
schvaľovaní rozpočtu VÚC TT.

V záujme otvorenosti a transpa-
rentnosti  budem informovať občanov, 
napr. aj o euro fondových výzvach a 
procesoch verejného obstarávania.  

II. Zdravotníctvo 
a sociálne zariadenia

V záujme skvalitnenia služieb 
zdravotníckych zariadení, budem 
presadzovať aby boli odmeňované tie, 

ktoré majú najvyšší pro-zákaznícky 
prístup (napr. s ohľadom na možnosti 
online rezervácie termínov, doplnko-
vých ordinačných hodín či možnosti 
voľného parkovania).

V záujme spríjemnenia dôchod-
ku, budem podporovať aktivity pre 
aktívnych dôchodcov. A budem 
plne podporovať všetky možnosti 
príjemnej jesene života, vrátane 
informačnej osvety a budovania se-
niorských centier voľného času či 
denných stacionárov.

Budem podporovať rozšírenie 
terénnych zdravotních služieb pre dl-
hodobo nemocných a  rekonvalescen-
tov v  domácom prostredí.

III. Doprava - cesty bez výtlkov - 
bez ohrozenia života, zdravia a 
majetku

V záujme zlepšenia kvality cestnej 
infraštruktúry II. a III. triedy predložím 
návrh všeobecne záväzného naria-
denia, ktoré sprísni a sprecízni celý 
proces opráv a kontroly kvality ciest. 
S prioritným  ohľadom na prísne 
uplatňovanie záruk realizovaných diel 
(opráv).

V záujme zvýšenia počtu zare-
gistrovaných áut, využívajúcich 
cestnú infraštruktúru kraja,  budem 
presadzovať aby dane z motorových 
vozidiel pre podnikateľov boli vždy 

najnižšie spomedzi všetkých krajov v 
SR.

IV. Školstvo, kultúra, cestovný 
ruch a vyžitie majetku

V záujme podporenia potrieb 
lokálneho trhu budem presadzovať 
hlbšie prepojenie praxe s výučbou na 
našich školách. Napríklad vytvorením 
databázy konkrétnych zručností u 
študentov, ktorú si budú môcť zvoliť 
zamestnávatelia. Podporím prezen-
tácie a propagácie existujúcich 
stredných škôl v pôsobnosti VÚC 
TT pre získavanie nových žiakov s 
ukončeným základním vzdelaním.

Budem podporovat doprovodné fi-
nancovanie stredních odborných škôl 
podnikateľskými subjektami, ktorí 
chcú využiť absolventov a výsledky 
týchto škôl vo svojej praxi.

Podporím vhodné a prínosné pro-
gramy celoživotného vzdelávania a 
rekvalifikácie.

Podporím optimalizáciu a rozvoj 
siete škol v pôsobnosti VÚC TT s 
tím, že bude zohľadnená vyváženosť 
študijného programu a dostupnost 
dopravná i cenová. 

V rámci rozvoja cestovného ru-
chu budem podporovať tie projekty, 
ktorých zámer vhodne zapadá do 
daného prostredia a ich doplnkové 
aktivity nenarušujú prirozený ráz 
daného regiónu.  

V záujme zvýšenia kultúrnej os-
vety budem presadzovať aby zaria-
denia kraja (napr.: divadlá, hvezdárne, 
múzeá a galérie ) boli otvorené každý 
štvrťrok v roku, pričom vstup bude 
bezplatný.

V záujme plného využitia majetku 
kraja budem podporovať ich využitie 
na celospoločenské ciele. Napr. pre 
školy, komunity, spolky, vedu, techno-
lógie či pre iné piliere spoločnosti.

Župné voľby 2017, Galanta6
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Marek
TÓTH

 KANDIDÁT NA POSLANCA GALANTA

č. 36, JUDr. PhDr. Marek Tóth, 
LL.M., 35 rokov, ženatý, kandidát na 
poslanca VÚC Trnava za okres Ga-
lanta

Nezávislý kandidát so širokou 
podporou politických strán. Kandi-
dujem do volieb do VÚC 2017 s 
cieľom podľa svojho najlepšieho 
vedomia a svedomia hájiť záujmy 
občanov Trnavského samosprávne-
ho kraja. Nedávam prehnané sľuby, 
avšak ponúkam svoju odbornosť a 
dlhoročnú skúsenosť s prácou v sa-
mospráve (ako poslanec mestského 
zastupiteľstva, či člen legislatívno-
právnej komisie). Na problémy a 

aktuálne otázky sa snažím vždy 
zastávať pragmatický názor, bez 
ohľadu na politické či záujmové po-
zadie. Pochádzam z kresťanského 
prostredia, a preto si vysoko vážim 
z toho vyplývajúce hodnoty, princíp 
tradičnej rodiny a právo na život pri 
rešpektovaní rovnakých práv aj pre 
iných.

VÚC priamo zasahuje do každo-
denného života občanov a preto je 
dôležité, aby VÚC vytváral priaznivé 
podmienky pre pokojný život svojich 
občanov. VÚC spravuje cestnú sieť 
(2. a 3. trieda), ktorá si v našom kraji 
vyžaduje rozsiahle opravy. VÚC regu-
luje úroveň zdravotníctva v kraji a 
uvedomujem si, že táto úroveň často 
nepokrýva potreby jej občanov ako 
aj štandardy modernej spoločnosti. 
VÚC taktiež spravuje stredné 
školstvo alebo sociálne služby, kde 
stále máme veľké rezervy a či už po-
nuku alebo úroveň týchto služieb je 
potrebné zvýšiť. Veľký potenciál VÚC 
vidím v možnosti čerpania financií z 
eurofondov, kde sú značné nedosta-
tky, pričom tieto financie je potrebné

investovať nielen do infraštruktúry v 
kraji, ale aj do jeho ďalšieho rozvoja 
a propagácie. Významnú úlohy vidím 
aj v cezhraničnej spolupráci kraja s 
priľahlými regiónmi v Českej repub-
like, Maďarsku a v Rakúsku.

Dlhodobo sú voľby do VÚC 
najslabšie z hľadiska účasti voličov, 
pričom riadenie a hospodárenie 
VÚC sa ich denno-denne dotýka. Je 
dôležité ísť 04.11.2017 voliť a vybrať 
kandidátov, ktorí budú najlepšie hájiť 
vaše záujmy a potreby, a ktorí aj vám 
budú vedieť preukázať výsledky svo-
jej práce vo VÚC. Takýmto poslan-
com vo VÚC chcem byť aj ja. 

Ďakujem za vašu podporu.

36
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MOJE PRIORITY:

 zvýšenie transparentnosti hospodárenia VÚC
 zlepšenie úrovne poskytovania informácii 
 skvalitnenie cestnej siete v kraji
 zlepšenie úrovne zdravotníctva
 zefektívnenie využívania európskych fondov 
 rozšírenie cezhraničnej regionálnej spolupráce
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Jana Hanuliaková12 miloš majko22 martin Práznovský29 marek Tóth36

Naša vízia 
Trnavský samosprávny kraj potrebuje reštart. V dobe rýchleho rozvoja 

a technológií musí kraj vedieť prinášať svojim občanom moderné a 

dostupné služby, ktoré im budú vytvárať prostredie pre vlastný rozvoj a 

pomáhať prežiť plnohodnotný život. Župa musí byť nástrojom, ktorý bude 

napomáhať mladým ľuďom, rodinám, či seniorom vytvoriť domov podľa ich 

predstáv. Žiadne problémy nemôžu byť nad sily samosprávneho kraja. 

(Jozef Viskupič)

TERmíN VOlIEb

4.11.2017
Tvoj hlas sa počíta

Odhodlaní zmeniť náš kraj

#spoluTvorimeKraj


