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NÁŠ RODNÝ
KRAJ
LIST ĽUĎOM TRNAVSKÉHO KRAJA
Milí obyvatelia Trnavského kraja,
viem, že náš kraj vám leží na srdci tak ako mne. Prežil
som tu celý život, poznám jeho zákutia a vidím, že
náš kraj má veľký potenciál. Bohatstvo, ktoré ostáva
nevyužité len kvôli zlému riadeniu kraja.
Úrodná pôda, na ktorej sa bezbreho stavia,
nebezpečné skládky, ktoré ohrozujú zdravie
obyvateľov či zanedbané nemocnice alebo školy.
Z veľkej politiky sa chcem vrátiť späť ku svojim
koreňom. Chcem začať zmenu, ktorá z nášho
kraja spraví príjemné miesto pre život nás a našich
detí. Kraj bez korupcie, s dobrými cestami, školami
a nemocnicami, odkiaľ naše deti nebudú utekať do
zahraničia.

Pre mnohých z vás možno nie som ideálny
kandidát, možno ste chceli voliť iného kandidáta.
Podľa posledných zverejnených prieskumov pre
televíziu TA3 však šancu na zvolenie majú len dvaja
kandidáti – dlhoročný župan T. Mikuš a ja. Pána
Mikuša, ktorý v minulosti kandidoval s podporou
HZDS aj SMER-u, už poznáte. Vládne v našom kraji
12 rokov, no pýtam sa: Využívame naplno cestovný
ruch a historické bohatstvo nášho kraja? Postavili sa
cyklotrasy a obnovili sa kultúrne pamiatky? Hospodári náš kraj rozumne a nezadlžuje sa viac, ako je únosné?
Ak odpoveďou je „nie“, tak je čas na zmenu. No zmena môže prísť len s vašou podporou. Lebo ak vy zostanete
doma, alebo váš hlas prepadne v prospech kandidáta, ktorý nemá šancu, opäť sa nič nezmení. Všetko pôjde
tak ako za posledných 12 rokov.
Prinášam dobrý program pre všetkých, či sú Slováci, Maďari, katolíci, evanjelici či neveriaci. Chcem zabezpečiť,
aby sa všetci cítili v našom kraji bezpečne a dobre. Chcem podporovať súdržnosť nášho kraja a vytvoriť
špeciálnu grantovú schému na podporu regionálnej kultúry, pretože kultúrne a historické dedičstvo je našim
spoločným bohatstvom. So mnou kandiduje aj tím schopných a čestných ľudí. Ideme do toho spolu, pretože
chceme konečne vidieť zmenu, priniesť do vedenia kraja odhodlanie a dobré nápady.
V sobotu 4. novembra má váš hlas veľkú silu, rovnakú ako hlas prezidenta alebo premiéra. Ja spravím všetko
pre to, aby som vašu dôveru využil na rozvoj kraja a zlepšenie života vás, jeho obyvateľov.
S nádejou,
Jozef Viskupič
Kandidát na predsedu Trnavského samosprávneho kraja s číslom 6
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OSEM ODHODLANÍ
PRE TRNAVSKÝ
KRAJ

Súčasné vedenie župného úradu neponúklo žiadny volebný
program. Verím, že frázy o osočovaní a lžiach, arogantný
prístup k občanom aj k spolupracovníkom neumožnia
súčasnému županovi zostať vo funkcii. Nemá víziu, nemá
program, neponúkol odpočet. Spolieha sa asi len na kariéru
politického nominanta strany HZDS v štátnych podnikoch
a využívanie moci dokonca aj pri kampani. Myslím, že
stačilo.
My ponúkame reálnu víziu pre kraj. Veríme, že sa 4. 11.
rozhodnete správne. Kompletný program je na stránke
www.trnavskyzupan.sk a výber z neho ponúkame tu.
Posúďte sami.

1. HOSPODÁRENIE, FINANCIE
A TRANSPARENTNOSŤ
 Vytvorenie poradného zboru predsedu TTSK Rady
pre zdravé financie a investície podľa vzoru Rady pre
rozpočtovú zodpovednosť, ktorú budú tvoriť renomovaní ekonómovia a odborníci z rôznych oblastí. Rada
vypracuje dlhodobý plán finančného zdravia TTSK
a jeho udržateľnosti, bude navrhovať ďalšie opatrenia, ktoré budú zlepšovať hospodárenie kraja.
 Audit a dôsledná revízia výdavkov. Zo záverov sa
bude vychádzať pri zostavovaní rozpočtu TTSK.
 Verejná kontrola všetkých zmlúv, záväzkov, výdavkov a dotácií v duchu otvorenosti, transparentnosti
tak, aby verejnosť a médiá mali prístup ku všetkým
informáciám, na ktoré majú právo.
 Vyčleníme časť rozpočtu, o ktorej budú ľudia rozhodovať formou občianskeho rozpočtu.
 Všetky informácie budú v prehľadnej a dostupnej
forme na internetovej stránke s jednoduchým vyhľadávaním v databázach, so všetkými parametrami
“open data”.
 Maximalizovať obstarávanie softvérového vybavenia
na princípe “open source”.
 Pravidelný deň otvorených dverí na úrade, diskusie
s občanmi v jednotlivých okresoch.
 Zaviesť regionálne zasadnutia zastupiteľstva samosprávneho kraja vo všetkých okresoch na periodickom princípe.
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2. DOPRAVA, CYKLODOPRAVA
A CESTOVNÝ RUCH
 Zabezpečenie bezodkladného dofinancovania opravy
cestných úsekov, ktoré sú v havarijnom a nevyhovujúcom stave a zamerať sa na postupnú modernizáciu celej cestnej infraštruktúry.
 Spustenie integrovanej dopravy (kombinácia autobusovej a vlakovej prímestskej dopravy ako jedného
organického celku) v rámci TTSK a BSK.
 Aktívne sa zasadzovať za začiatok výstavby cestného obchvatu mesta Senica a riešenie dopravnej
situácie v Hlohovci.
 Rozvoj a podpora cyklodopravy – budovanie cyklotrás, rozširovanie možností pre cestovanie s bicyklami v rámci verejnej dopravy, budovanie systému
zdieľania bicyklov (tzv. bikesharing).
 Spustiť systematickú a efektívnu propagáciu TTSK
na svetových cestovateľských veľtrhoch, využiť
našu špecifickú polohu v kombinácii s podmienkami,
ktoré máme na budovanie nášho kraja ako značky
kvality v tejto oblasti, rozvíjať kongresový cestovný
ruch.

3. VZDELANIE AKO PRÍLEŽITOSŤ PRE
LEPŠIU BUDÚCNOSŤ
Lepšie podmienky pre študentov:
 Hodnotenie úspešnosti absolventov škôl v správe
kraja.
 Podpora a štipendiá pre nadaných študentov.
 Program opravy internátov v spolupráci so štátom
a súkromným sektorom.
 Podmienky pre výkon praxe, bez ktorej nie je možné
po škole získať zamestnanie.
Lepšie podmienky pre učiteľov:
 Program štartovacích bytov pre mladých učiteľov
s cieľom motivovať ich, aby pracovali v školstve
a venovali sa učiteľskému povolaniu.
 Program odmeňovania a oceňovania najlepšie
hodnotených učiteľov.
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4. SOCIÁLNE SLUŽBY PRE KAŽDÉHO
 Garantovanie dostupnosti a kvality sociálnych služieb pre seniorov.
 Zavedenie tzv. „rodinného prístupu“ do sociálnych
služieb – deinštitucionalizácia.
 Zabezpečenie údržby a modernizácie sociálnych
zariadení.
 Zavedenie sociálnych taxíkov za symbolický poplatok pre seniorov.
 Podpora vzniku centier včasnej intervencie.

5. MODERNÁ A DOSTUPNÁ
ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
 Kvalitná a dostupná zdravotnícka starostlivosť pre
všetkých občanov kraja.
 Rezidentský program pre lekárov.
 Dostupná lekárska služba prvej pomoci (pohotovosť)
a stomatologická pohotovosť pre deti a dospelých.
 Rozvoj zdravotnej starostlivosti formou ADOS,
paliatívnej starostlivosti, hospicov a vznik denných
stacionárov pre geriatrickú starostlivosť.

6. KULTÚRA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
 Nový grantový program pre oblasť kultúry s rozpočtom až do 500 000 Eur ročne so zameraním na
podporu voľnočasových kultúrnych a umeleckých
aktivít a ľudovej kultúry, ale aj na rozvoj nezávislej profesionálnej kultúry a kreatívneho priemyslu
v kraji.
 Znovuzadefinovanie úloh jednotlivých kultúrnych
inštitúcií s ohľadom na odbornosť, aktuálnu prax
a očakávania i potreby širokej verejnosti.
 Zavedenie transparentných výberových konaní na
miesta riaditeľov kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, ktoré sa budú opakovať
každých 5 rokov.
 Pilotný projekt ZBB (Zero - Based - Budgeting) rozpočtu v Divadle Jána Palárika, postupne aj v ďalších
inštitúciách.

 Rekonštrukciu budovy Divadla Jána Palárika
a Kopplovej vily Galérie Jána Koniarka.
 Samosprávny kraj bude aktívne vyhľadávať a podporovať inovatívne projekty, ktoré môžu napomáhať
samospráve vysporiadať sa s environmentálnymi
problémami a budú prinášať invenčné riešenia.
V tejto oblasti bude župa aj aktívne spolupracovať
s akademickou sférou.
 Pravidelný dialóg v spolupráci s občanmi a mestami kraja o zmenách klímy ako sú suchá, povodne,
extrémne horúčavy a o opatreniach, ako ich dopady
na ľudí zmierňovať.
 Prostredníctvom informačnej kampane a dotačnej
schémy podporiť environmentálne zodpovedné správanie občanov, ako je napríklad triedenie odpadu.
 V rámci stredoškolských aktivít podporovať pre
študentov súťaže a iné aktivity, cez ktoré sa bude
zvyšovať povedomie mladých tak, aby si osvojili zodpovedné správanie k životnému prostrediu a vedeli
o problémoch, ktoré sami môžu svojím správaním
meniť, ako je napríklad plytvanie potravinami či
narábanie s odpadom.
 Vytvorenie aplikácie, ktorou jednoducho odfotením
cez mobilný telefón môžu ľudia nahlásiť samospráve
environmentálne škody a znečistenia prostredia.

7. KRAJ JE AJ PRE MLADÝCH
 Vytvorenie a podpora rôznych formálnych a neformálnych foriem platforiem zapojenia mladých
ľudí do rozhodovania o kraji (coworking, inkubátori
a pod.).
 Vytvorenie grantových schém na podporu mládežníckych, občianskych, kultúrnych a športových
aktivít.

8. OTVORENÝ ŽUPNÝ ÚRAD
 Úrad bude iniciátorom spolupráce so samosprávou,
mimovládnym sektorom, podnikateľskou sférou.
 Platforma pre strategickú spoluprácu s našimi
mestami a obcami.
 TTSK - kraj bez bariér.
 Transparentný a otvorený úrad na všetkých úrovniach.

NÁŠ RODNÝ
KRAJ
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KANDIDÁTI NA POSLANCOV

DUNAJSKÁ STREDA

HLOHOVEC

SKALICA

Ján Berceli, PhDr., 37 r., podnikateľ,
Kútniky; č.2

Peter Dvoran, 62 r., technik,
Hlohovec; č.5

Štefan Duffek, Ing., 53 r., informatik,
Holíč; č.5

Marian Bölcs, 41 r., podnikateľ,
Šamorín; č.4

Miroslav Dzurech, Ing., 50 r., riaditeľ
arcidiecéznej charity, Hlohovec; č.6

Anna Mierna, Ing., 52 r., ekonóm,
Skalica; č.16

Štefan Horony, 39 r., bezpečnostný
manažér, Dunajská Streda; č.13

Andrej Kollár, 34 r., podnikateľ,
Hlohovec; č.9

Lukáš Pochylý, Bc., 29 r., realitný
maklér, Holíč; č.21

Ivan Husár, 55 r., športový riaditeľ,
Šamorín; č.17

PIEŠŤANY

TRNAVA

Jozef Bolješik, JUDr., PhD., 64 r.,
advokát, Ostrov; č.4

Štefan Bošnák, Ing. Dr. h. c., 70 r.,
poslanec, Trnava; č.6

Lucia Drábiková, Mgr., PhD., 40 r.,
analytička, Piešťany; č.9

Vladimír Butko, Ing., 62 r., stavebný
inžinier, Trnava; č.8

Marek Fořt, 40 r., obchodný riaditeľ,
Krakovany; č.14

Martin Dvornák, Ing., 38 r., manažér
medzinárodného obchodu, Horné
Orešany; č.11

Renáta Klauková, PhDr., 42 r.,
finančný manažér, Dunajská Streda;
č.18
Jozef Samek, 46 r., živnostník,
Dunajská Streda; č.28
Robert Tánczos, Ing., 42 r.,
podnikateľ, Jahodná; č.35

GALANTA
Jozef Boledovič, JUDr., 44 r.,
projektový manažér, Gáň; č.5
Jana Hanuliaková, Mgr., 36 r.,
manažér dopravy, Abrahám; č.12
Róbert Korec, Mgr., 46 r., projektový
manažér, Pata; č.17
Miloš Majko, 48 r., novinár,
protikorupčný aktivista, Sereď; č.22
Martin Práznovský, JUDr., 44 r.,
konateľ spoločnosti, Pata; č.29
Marek Tóth, JUDr. PhDr., LL.M., 35 r.,
mediátor, Sereď; č.36

Vladislav Krasický, 39 r., riaditeľ
logistiky, Ratnovce; č.24
Alan Suchánek, MUDr., 63 r.,
poslanec NR SR, lekár, Piešťany; č.34

SENICA
Peter Gerhart, RNDr., PhD., 47 r.,
jadrový chemik, Borský Mikuláš; č.5
Pavol Kalman, Ing., 52 r., ekonóm,
Senica; č.11
Antónia Mikulíková, JUDr., 45 r.,
mediátor, Dojč; č.18
Jakub Nedoba, Mgr., 29 r., publicista,
Senica; č.19
Roman Sova, Ing., 49 r., ekonóm,
Senica; č.26

Branislav Kramár, MUDr., 44 r.,
chirurg, Trnava; č.29
Daniel Kravec, Mgr., 26 r., študent,
Trnava; č.30
Rastislav Mráz, Mgr., 39 r., právnik,
Trnava; č.38
Stanislav Vančo, Ing., 50 r.,
prekladateľ, Trnava; č.63
Jozef Viskupič, Mgr., 41 r., poslanec
NR SR, Trnava; č.64
Marián Viskupič, RNDr. Ing., 40
r., riaditeľ popredajných služieb,
Šúrovce; č.65
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Z REAKCIE NA
OTVORENÝ LIST
PETIČNÉHO
VÝBORU ZA
ZACHOVANIE
LETISKA PIEŠŤANY

Dávam verejný záväzok, že:
 1. budem aktívne komunikovať so všetkými akcionármi: mestom Piešťany a Ministerstvom dopravy,
a presadím udržateľný model financovania letiska,
 2. odstránim spory medzi súčasnými akcionármi
v záujme rozlietania letiska, ako aj iného zmysluplného využitia areálu pre servisné, obslužné a iné
komerčné aktivity,
 3. zriadim pozíciu obchodného a marketingového
špecialistu , ktorý bude služby letiska proaktívne
ponúkať alternatívnym leteckým spoločnostiam,
servisným organizáciám, promotérom kultúrnych
podujatí, atď.,

ZÁCHRANA LETISKA PIEŠŤANY
O piešťanskom letisku, jeho likvidácii alebo skrytej
privatizácii ste sa už napočúvali dosť. Je treba pristúpiť
k činom. Aj posledné kroky predstavenstva v zložení:
politickí nominanti župy (župan Tibor Mikuš a jeho asistent
Juraj Štaffa) svedčia o tom, že scenár likvidácie letiska je
stále reálny.

 4. odstránim politických nominantov z vedenia
letiska a vo výberovom konaní vyberieme odborníkov, ktorí majú patričné skúsenosti v tomto odvetví
a dokážu zabezpečiť správne fungovanie spoločnosti
Letisko Piešťany, a. s.

AKO ZARÁBA POLITICKÝ NOMINANT NA
NESCHOPNOSTI RIADIŤ

Uznanie nemorálnych odmien za zlé riadenie letiska je iba
dôkazom toho, ako sa krachujúca župná akciovka Letisko
Piešťany, a. s. pod zlým vedením pripravuje na rozpredaj.
Takýchto HZDS scenárov pri rozpredaji verejného majetku
sme zažili neúrekom. Firmu s odhadovaným účtovným
majetkom 22 miliónov eur umelo udržiavať v zlej kondícii,
zadĺžiť ju (napríklad aj tým, že predstavenstvo si dá samo
sebe odmeny), a potom ju za pár drobných rozpredať
kamarátom.

Z dostupných zdrojov vieme, že predstavenstvo bez valného
zhromaždenia rozhodlo o sume minimálne 197 815 eur ako
uznanie pohľadávok (odmien za zlé riadenie):

Je rok 2017 a takýto scenár súčasnému vedeniu župy, ktoré
je to isté ako vedenie letiska, nemôžeme dovoliť. Aby nebolo
letisko skryto sprivatizované alebo zlikvidované, musíte
prísť voliť.

Juraj Štaffa k dnešnému dňu cca 158 975 eur
František Varga k dnešnému dňu cca 38 840 eur

NÁŠ RODNÝ
KRAJ

NEDOVOĽME
AROGANCII, ABY
OPÄŤ ZVÍŤAZILA

Osud malej obce Voderady je symbolom a odstrašujúcim príkladom, ako kraj nesmie a nemôže vykonávať svoje kompetencie. Ak zostane súčasné vedenie v úrade, môže sa to stať
ktorémukoľvek mestu či obci. Nedovoľme to. Nedovoľme rozhodovať spôsobom o nás bez nás, neinformovať, vyhýbať sa
priamej diskusii s občanmi je ukážkou zlého a na moci postaveného riadenia župy. Vychádzam z hesla, že dobrá a spravodlivá vláda musí byť menej o moci a viac o počúvaní a pomoci. Dávam jasný záväzok, že budem pôsobiť ako stmeľujúci
a načúvajúci líder, ako partner každého starostu či primátora
ochotného spolupracovať. Nedovolím, aby sa o majetku, jeho
využití či kompetenciách župy rokovalo za zatvorenými dverami. Dvere župného úradu budú otvorené, ako aj župan prístupný každému zmysluplnému podnetu. V rámci prvých sto
dní sa zaväzujem stretnúť s každým starostom či primátorom
v rámci regionálnych workshopov s ambíciou vydiskutovať
presný plán novej, efektívnej a zmysluplnej práce v symbióze
obec - mesto - kraj. Zaväzujem sa dať dôraz v názve Trnavský samosprávny kraj na slovo samosprávny. Preto musíme
nastoliť inú, efektívnu a na výsledky zameranú spoluprácu
všetkých zložiek samospráv - teda 251 sídel, v ktorých žijú,
pracujú, oddychujú ľudia v Trnavskom kraji.
V duchu uvedeného reagujem na otvorený list starostu obce
Voderady, ako aj občanov podpísaných pod petíciu adresovaného kandidátom na post predsedu TTSK nasledovne:
Z reakcie na otvorený list občanov Voderád
Infraštruktúra obce nie je pripravená na taký nápor nových
obyvateľov. Počet obyvateľov obce je 1466.

AKÉ RIEŠENIE NAVRHUJETE?
 V dôsledku arogantného prístupu vedenia kraja bez
reálnej snahy komunikácie s občanmi sme v situácii,
kedy musíme riešiť problémy (aj s infraštruktúrou)
po rozhodnutí TTSK a nie tak, ako by to malo byť
pred ním. Občania mali byť vypočutí a kraj tento typ
nájmu nemal nikdy uzavrieť.
 Na základe rozhovorov so zástupcami obce, ako aj
obyvateľmi, ktorí do detailu poznajú infraštruktúru
obce, hovoria o problémoch s niekoľko rokov nepoužívanou kanalizáciou, ktorá pri tomto type využitia
mala byť zrekonštruovaná na náklady TTSK. Nevhodnosť umiestnenia tohto typu ubytovne takmer priamo do areálu základnej školy a ZUŠ (bývalý internát)
spôsobuje, že obec musí školu oplotiť.
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 Za najväčší problém pokladám samotnú prístupovú
cestu k ubytovni, nevhodnú pre autobusy ani vyššie
dopravné zaťaženie. Túto cestu však nie je možné
rozšíriť, ani inak upraviť. Existuje alternatívne riešenie prístupovej cesty, ktorá by však musela viesť
cez súkromné pozemky a pre kraj by bolo výrazne
neekonomické takúto komunikáciu stavať.
 Považujem umiestnenie tohto typu zariadenia
s kapacitou 400 ľudí do obce s 1466 obyvateľmi za
nevhodné a náklady iba na vylepšenie, nie koncové
riešenie stavu, výrazne presahujú možný zisk TTSK.
TTSK rozhodol o využití svojho majetku na území obce
Voderady bez toho, aby prebehli rokovania so zástupcami
obce.

AKO SI VY PREDSTAVUJETE KOMUNIKÁCIU
MEDZI TTSK A SAMOSPRÁVAMI OBCÍ?
 Kandidujem s programom otvoreného a transparentného úradu, ktorý bude čo najbližšie k občanom. Považujem za neprípustné, aby kraj rozhodol
o akomkoľvek svojom majetku na území obce či
mesta bez toho, aby sa župan dostavil na verejné
vypočutie zorganizované občanmi, ako to bolo vo
vašom prípade vo Voderadoch. To, čo sa stalo vo
Voderadoch, sa nesmie opakovať v žiadnej časti TTSK
– rozhodovanie „o nás bez nás“ nesvedčí ani úradu
a nepatrí do našej doby.
 Dávam programový verejný záväzok, že župné zastupiteľstvo aj župan bude robiť periodické zasadnutia
v obciach a mestách kraja a akákoľvek požiadavka
petičiarov bude prednesená samotnými petičiarmi
v komisiách aj v zastupiteľstve.
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NÁŠ RODNÝ
KRAJ

S ĽUĎMI A MEDZI ĽUĎMI
SPOLU TVORÍME KRAJ 			

4.11. POĎME VOLIŤ

TRNAVSKÝ KRAJ

SME ODHODLANÍ ZMENIŤ NÁŠ KRAJ

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 42287511 • Dodávateľ: Citadela s. r. o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 35709227

