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PREČO KANDIDUJEM? - MIÉRT
JELÖLTETEM MAGAM?

VYSPORIADALI SME SA S DEDIČSTVOM RENDEZTÜK A RÁNK HAGYOTT ÖRÖKSÉGET
PIEŠŤANSKÉ LETISKO - JÓ RÖPPÁLYÁRA ÁLLÍTOTT REPÜLŐTÉR

Z

a záchranu piešťanského letiska som bojoval ešte ako poslanec parlamentu. V roku 2017 bolo na pokraji zániku. Ako sme si
zaumienili, letisko sme zachránili, finančne ozdravili a postupne
“rozlietali”. Napriek pandémii, minulý rok letisko premiérovo dosiahlo prevádzkový zisk. V máji viac ako 20-tisíc ľudí navštívilo
druhý ročník obnoveného Festivalu letectva Piešťany a v júni sme
odštartovali už tretiu charterovú sezónu. Pripravujeme ucelený
produkt cestovného ruchu pre zahraničných turistov, pre ktorých
bude letisko vstupnou bránou do kúpeľov a širšieho regiónu.

2017

A

pöstyéni repülőtér megmentéséért már parlamenti képviselőként is küzdöttem. 2017-ben a megszűnés határán volt. Szándékunknak megfelelően megmentettük a repülőteret, pénzügyileg
megerősítettük és fokozatosan jó röppályára állítottuk. A járvány
ellenére a repülőtér tavaly először üzemi nyereséget ért el. Májusban több mint 20 ezren látogattak ki a megújult II. Pöstyéni Repülőfesztiválra, júniusban pedig elindítottuk a harmadik charterszezont. A külföldi turisták számára egy átfogó turisztikai termékkel
készülünk, akiknek a repülőtér a fürdők és a tágabb régió kapujaként fog szolgálni.

2019

KAUZA ČISTÝ DEŇ
- A ČISTÝ DEŇ-BOTRÁNY

T

P

red piatimi rokmi som bol odhodlaný zmeniť náš kraj. Po zvolení za trnavského župana sme sa spolu s tímom
rovnako motivovaných ľudí pustili do tvrdej
práce. Nebáli sme sa veľkých projektov, ani
dlho odkladaných výziev. Naplno sme sa vrhli aj do nových iniciatív, ktoré sa dovtedy so
župami nespájali. Dnes za nás hovoria konkrétne riešenia a výsledky.

rozhodol uchádzať o podporu všetkých obyvateliek a obyvateľov Trnavského kraja. V tom
za mnou stojí široké spektrum demokratických
politických strán a hnutí, starostovia
a primátori, osobnosti z oblasti zdravotníctva, vzdelávania či kultúry, ako aj občianski aktivisti. Sme pripravení ďalej tvoriť otvorenejšie, modernejšie a miesto na život,
vzdelávanie, podnikanie či oddych.

Neviditeľnú a uzavretú župu sme doslova otvorili obyvateľom a verejnej kontrole. Začali
sme dôverovať potenciálu slobodnej iniciatívy obyvateľov kraja, samospráv a občianskej spoločnosti.

Ö

Zaviedli sme viaceré špecificky zamerané
grantové schémy. Postupne sme objem
vyčlenených finančných prostriedkov navýšili
až na dnešné 3 milióny eur. Aktívnym ľuďom
takto vytvárame podmienky a umožňujeme
pretvárať ich bezprostredné okolie. Príkladom
dobrej praxe takejto verejnoprospešnej činnosti je obľúbený participatívny rozpočet,
ktorý sme zaviedli a aj prostredníctvom neho
spolu tvoríme kraj.
Nevyhýbali
sme
sa
ani
problémom
a výzvam, pred ktorými si predchádzajúce vedenie zakrývalo oči a nekonalo. Či
už išlo záchranu piešťanského letiska pred
likvidáciou, kauzu ČIstý deň, alebo odkladanú
rekonštrukciu cestného mosta v Hlohovci.
Tieto symboly sa prelínajú celým päťročným
funkčným obdobím. Prijímali sme ťažké
rozhodnutia a tvrdo sme makali, aby sme ich
vyriešili. Nechceme dovoliť, aby sme sa v turbulentných časoch odklonili od nastaveného
kurzu, nebodaj vrátili späť. Preto som sa znova
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t évvel ezelőtt elhatároztam, hogy
megváltoztatom a megyét. Miután
Nagyszombat megye elnökévé választottak, az úgyszintén motivált emberekből
álló csapatommal kemény munkába kezdtünk. Nem féltünk a nagy projektektől vagy
a régóta halogatott és félretett kihívásoktól.
Gőzerővel belevetettük magunkat az olyan
új kezdeményezésekbe, amelyek addig nem
voltak a megyékhez köthetőek. Ma konkrét
megoldások és eredmények beszélnek helyettünk.
Szó szerint megnyitottuk az addig láthatatlan
és zárt megyét a lakosok és a nyilvánosság
előtt. Elkezdtünk bízni a megye lakosai, az
önkormányzatok és a civil társadalom szabad
kezdeményezésében rejlő lehetőségekben.
Több célzott támogatási konstrukciót vezettünk be. Fokozatosan növeltük az elkülönített
pénzügyi forrásokat a mai 3 millió euróra. Az
aktív emberek számára így tesszük lehetővé
és teremtünk olyan feltételeket, hogy átalakítsák közvetlen környezetüket. Jó példa az
ilyen közhasznú tevékenységekre az újonnan
bevezetett, népszerű participatív költségvetés, amelyen keresztül közösen alakítjuk a
megyét.

rváme na svojich princípoch a hodnotách. Preto
bránime župný majetok voči osobám s pochybnými väzbami a naštrbenou povesťou. Áno, mám na
mysli aktérov kauzy Čistý deň. V jednej budove po
tomto neslávne známom resocializačnom zariadení v
Galante sme otvorili nové centrum sociálnych služieb.
Podobný zámer máme aj s druhou budovou, o ktorú
sa stále súdime. A neustúpime.

Nem menekültünk el az olyan problémák és
kihívások elől sem, amelyek fölött az előző
vezetés szemet hunyt, és nem lépett. Legyen
szó a pöstyéni repülőtér felszámolástól való
megmentéséről, a Čistý deň-ügyről vagy a
galgóci közúti híd elhúzódó felújításáról.
Ezek végigkísérték az egész ötéves választási
időszakot. Nehéz döntéseket hoztunk, és keményen dolgoztunk, hogy megoldjuk ezeket.
Nem akarjuk megengedni magunknak, hogy a
viharos időkben letérjünk a megkezdett útról,
esetleg visszaforduljunk.
Ezért úgy döntöttem, hogy ismét kérem Nagyszombat megye összes lakosának támogatását. Ebben demokratikus politikai pártok és
mozgalmak széles köre, polgármesterek és
polgármester asszonyok, az egészségügy, az
oktatás és a kultúra neves személyiségei, valamint civil aktivisták támogatnak engem. Készen állunk arra, hogy továbbra is nyitottabb,
modernebb helyet teremtsünk az élethez, az
oktatáshoz, az üzleti élethez vagy a pihenéshez.

A
2017

z elveinkhez és az értékeinkhez ragaszkodunk.
Ezért megvédjük a megyei tulajdont a kétes kötődésű, rossz hírű személyekkel szemben. Igen, a Čistý
deň-botrány szereplőire gondolok. Az egyik épületben a hírhedt galántai reszocializációs létesítmény
után új szociális szolgáltatóközpontot nyitottunk.
Hasonló szándékunk van a másik épülettel is, amiért
még perben állunk. Nem hátrálunk meg.

MOST V HLOHOVCI - FELÚJÍTOTT HÍD GALGÓCON

P

odobne odvážne sme sa pustili do rekonštrukcie mosta v Hlohovci. Na to si netrúfol nik za ostatných 40 rokov. My áno. A
bez ohľadu na to, že je volebný rok. Za tri roky sme projektovo pripravili komplexnú rekonštrukciu mosta. Uspeli sme aj so
žiadosťou o vyše päťmiliónové spolufinancovanie z eurofondov. Vo výsledku sa výrazne predĺži životnosť mosta a zvýši
sa bezpečnosť obyvateľov. Tí budú po novom môcť využívať aj
plnohodnotné chodníky a cyklistické trasy po oboch stranách.
A to najneskôr od 30. novembra tohto roka.

2019

H

asonlóan bátran nekivágtunk a galgóci híd felújításának. Ezt az
elmúlt 40 évben senki sem merte megtenni. Mi igen. Függetlenül attól, hogy választási év van. Három év alatt előkészítettük a
híd komplex rekonstrukciójának projektjét. Sikerült pályáznunk
több mint ötmillió eurós európai uniós társfinanszírozásra is.
Ennek köszönhetően jelentősen meghosszabbodik a híd élettartama, és nő a lakosok biztonsága. Mostantól mindkét oldalon járdákat és kerékpárutakat használhatnak majd, mindezt legkésőbb idén
november 30-tól.

Spolu sme zárukou odvážnych
rozhodnutí a silnejšieho kraja.
Együtt bátor döntések és egy erősebb
megye garanciája vagyunk.
Jozef Viskupič

2017

2022
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Projekty vo vašom regióne - Projektek az Ön régiójában

okres GALANTA, okres DUNAJSKÁ STREDA
GALÁNTAI járás, DUNASZERDAHELYI járás

Kandidáti na poslancov
Zastupiteľstva TTSK za obvod
okres Galanta - A Galántai
járás képviselőjelöltjei
a Nagyszombat megyei
önkormányzatba:

lotrasa (október
Kyselicu a Báč spája nová cyk
kerékpárút
új
t
sfá
Bac
2021) - Keszölcést és
köti össze (2021 október)

• Simona Bugyinská, Mgr.,
ekonómka - Közgazdász

Opravili sme cestu v centre Gabčíkova
(december 2021) - Felújítottuk az utat
Bős belvárosában (2021 december)

• Zuzana Gauliederová,

dôchodkyňa - nyugdíjas

• Michal Greško,

dobrovoľník - önkéntes

• Róbert Korec, Mgr.,

projektový manažér - projektmenedzser

• Martin Práznovský, JUDr.,

projektový manažér - projektmenedzser

• Ladislav Struhár, Ing.arch.,
architekt - Építész

Na SOŠ rozvoja vidieka v Dunajskej Strede
modernizujeme plaváreň a sauny (október
2021)- A dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési
Szakközépiskolában modernizáltuk az
uszodát és a szaunákat (2021 október)

• Roland Szekera, Ing.,

konateľ spoločnosti - Cégvezető

Na Gymnáziu Á. Vá
mbéryho s VJM
Dunajskej Strede
je nové multifunkč v
né
športovisko (o
A dunaszerdahely któber 2021) i Vámbéry Ármin
Gimnázium udva
sportpályát alakíto rán új multifunkciós
ttunk ki (2021 októ
ber)

Vzácny vodný kolový mlyn v Jelke prešiel
veľkou rekonštrukciou - Jelentős felújítás
történt az értékes jókai vízimalomban

Kandidáti na poslancov
Zastupiteľstva TTSK za
obvod okres Dunajská
Streda - A Dunaszerdahelyi
járás képviselőjelöltjei
a Nagyszombat megyei
önkormányzatba:
• Marian Bölcs,

podnikateľ - magánvállalkozó

• Michal Deraj, Mgr.,

prednosta Okresného úradu v Dunajskej
Strede - Ja Dunaszerdahelyi Járási Hivatal
elöljárója

• Patrik Dubovský, Mgr., PhD.,

historik na Ústave pamäti národa
- a Nemzeti Emlékezet Intézetének történésze

• Tibor Iró, Ing.,

onštrukcie
Dokončili sme prvú etapu rek
ne začíname
cesty pri Lehniciach, aktuál
Befejeztük a
s druhou (november 2019) zát, most
kas
sza
légi út felújításának első
ember)
nov
19
(20
t
ika
kezdjük a másod
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riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí rodiny
Dunajská Streda - a Dunaszerdahelyi MunkaSzociális és Családügyi Hivatal igazgatója

• Juraj Pohár, Mgr.,

podnikateľ - magánvállalkozó

• Ján Slanina,

inžinier kvality - Minőségügyi mérnök

Nový povrch dost
ala aj cesta
prechádzajúca ce
z obec Gáň (decem
ber
2021) - A Gány kö
zségen áthaladó
út is új
burkolatot kapott
(2021 december)

• Peter Štuller, MUDr.,
lekár - Orvos

• Robert Tánczos, Ing., Bc.,

riaditeľ vnútornej kontroly - belső ellenőrzési
igazgató

5

Jozef Viskupič

(predseda TTSK 2017 - 2022)
Nagyszombat megye elnöke

týchto mesiacoch vrcholí čerpanie eurofondov v dobiehajúcom
programovom
období.
V Trnavskom kraji túto príležitosť
využívame naplno. V dynamike čerpania zdrojov sme boli minulý rok a v
prvých šiestich mesiacoch tohto roka
najlepší na Slovensku.
Podľa kritérií ministerstva mal náš
kraj nárok na 50,7 mil. eur. To sme
považovali za výsmech a trvali sme
na zavedení kompenzačného mechanizmu. Tak sme sa dostali na 85,5
mil. eur, čo bolo pre nás stále nedostatočné. Iniciovali sme preto niekoľko rokovaní, aj na úrovni predsedu
vlády, ktoré boli tvrdé. Na základe ich
výsledkov dnes počítame s alokáciou
106,9 mil. eur pre Trnavský kraj. To
je viac ako dvojnásobok, kde sme
začínali. Stále to však považujeme za
nedostatočné.

E

zekben a hónapokban csúcsosodik ki a mostani programidőszak
forrásainak lehívása. Nagyszombat
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A minisztérium kritériumai alapján
megyénk 50,7 millió euróra volt jogosult. Ezt nevetségesnek tartottuk,
és ragaszkodtunk egy kompenzációs
mechanizmus bevezetéséhez. Így eljutottunk 85,5 millió euróig, ami még
mindig nem volt elegendő számunkra.
Ezért több tárgyalást kezdeményeztünk, többek között a miniszterelnökkel is, amelyek kemények voltak.
A tárgyalások eredményei alapján
ma Nagyszombat megye 106,9 millió
eurós allokációra számíthat. Ez több
mint a duplája annak, mint ahonnan
indultunk. Ezt még mindig nem tartjuk elégségesnek.

športovísk pri stredných
školách za vyše 7 miliónov eur

33,05 %

38,56 %

45,33 %
35,00 %

40%

41,09 %

A NAGYSZOMBATI KERÜLETI ÖKORMÁNYZAT TELJES
HITELTERHÉNEK ALAKULÁSA A 2017-2022 KÖZÖTTI
IDŐSZAKBAN

k 31.12.2021

k 31.12.2022

20%

0%

megyében teljes mértékben kihasználjuk ezt a lehetőséget. Tavaly és az
idei év első hat hónapjában Szlovákiában a legjobbak voltunk a pénzügyi
források lehívásának dinamikáját tekintve.
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Modernizácia

VÝVOJ CELKOVÉHO ÚVEROVÉHO ZAŤAŽENIA TTSK
OBDOBÍ 2017-2022 V %

106,9 MILIÓNA EUR NOVÝCH EUROFONDOV - FELKÉSZÍTJÜK
A MEGYÉT AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK MERÍTÉSÉRE

V

ZMENILI SME NÁŠ KRAJ
-MEGVÁLTOZTATTUK
A MEGYÉNKET
13 középiskolai sportpálya korszerűsítése több mint
7 millió euró értékben

k 31.12.2020

nyolc megye közül a legeladósodottabbat vettük át. A megye gazdálkodásának jelentős javítását tűztük ki célul. Ezt sikerült is megvalósítanunk. Sőt,

Több tucat új projektet indítottunk el,
amelyeket szeretnénk sikeresen befejezni. Legyen szó egy teljesen új galántai
könyvtárépületről, a galgóci csillagvizsgáló nem mindennapi korszerűsítéséről,
a sportpályák fejlesztéséről vagy a kerékpárutak építéséről.

Nagyszombat megye elnöke

k 31.12.2019

A

Egy kiürített tartalékalapot örököltünk.
Jó gazdálkodással növeltük a készpénzállomány mennyiségét. A készpénzállomány ezerszeres növekedése lehetővé
tette, hogy a korábbi vezetés által felvett
kölcsön elképesztő törlesztőrészletét
kifizethessük. Az adósság és az egyéb
hitelek kamatainak csökkentésével teret
nyitottunk a jövőbeni fejlesztési projektek megvalósításának is. Jó gazdaként
viselkedtünk. A szlovák gazdaság fejlődését a megyei pénzügyek felelős konszolidálására használtuk fel. Ennek köszönhetően a választási időszakban az ötödik
helyről a harmadik helyre ugrottunk a
független Gazdasági és Társadalmi Reformok Intézete (INEKO) pénzügyi egészséget vizsgáló rangsorában.

33,05 %
2022

Tibor Mikuš

(predseda TTSK 2005 - 2017)

k 31.12.2018

Zdedili sme vybrakovaný rezervný fond.
Dobrým hospodárením sme objem
peňažných fondov navýšili. Tisícnásobný nárast objemu peňažných fondov
nám umožnil splatiť obrovskú balónovú
splátku úveru prijatého ešte bývalým
vedením. Znížením dlhu a úrokových
sadzieb iných úverov sme zároveň vytvorili priestor na realizáciu rozvojových
projektov v budúcnosti. Správali sme
sa ako dobrí hospodári. Priaznivý vývoj
slovenskej ekonomiky sme využili na zodpovednú konsolidáciu župných financií.
Vďaka tomu sme v priebehu volebného
obdobia poskočili v rebríčku finančného
zdravia nezávislého Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO)
z piateho na tretie miesto.

még többet is. A Covid-19 világjárvány,
illetve a kormány és a parlament megyei
költségvetésbe való beavatkozása ellenére is.

NAGYSZOMBAT MEGYE TELJES
HITELTERHÉNEK SZÁZALÉKOS
ÖSSZEHASONLÍTÁSA
2017-BEN ÉS 2022-BEN

46,65 %
2017

46,65 %

P

reberali sme najzadlženejšiu župu
zo všetkých ôsmich. Predsavzali sme
si výrazne zlepšiť hospodárenie kraja. To
sa nám podarilo. Dokonca sa nám podarilo viac. Napriek pandémii ochorenia
Covid-19 či zásahom vlády a parlamentu
do rozpočtu župy.

POROVNANIE CELKOVÉHO ÚVEROVÉHO ZAŤAŽENIA TTSK
V ROKOCH 2017 A 2022 V %

k 31.12.2017

ZNÍŽILI SME DLH,
VÝSLEDKY ROZHODUJÚ
- A SZÁMOK NEM HAZUDNAK,
AZ EREDMÉNYEK DÖNTENEK

DLH
ADÓSSÁG

38
208

rekonštruovaných mostov
38 modernizált híd

kilometrov opravených ciest
208 kilométernyi felújított út

TRNAVSKÝ KRAJ BUDE MAŤ VIAC EUROFONDOV
NAGYSZOMBAT MEGYÉNEK TÖBB EURÓPAI
UNIÓS FORRÁSA LESZ

potenciál alokácie na základe kritérií
MIRRI SR
a kritériumok alapján a lehetséges
allokáció 50,7 millió euró

106,9 mil. €
50,7 mil. €
85,5 mil. €
návrh alokácie po čiastočnej
aplikácií kompenzačného
mechanizmu
javaslat a kompenzációs
mechanizmus részleges
alkalmazása után

návrh po rokovaniach (bude
definitívne potvrdený)

javaslat a tárgyalások után

(végérvényesen megerősítik)

300

kusov cestárskej techniky
Komplexná výmena
300 db útkarbantartó jármű cseréje
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Nová telocvičňa v Gbeloch- Új tornaterem Egbellben

SME NA DOBREJ CESTE. SPLNILI SME ZÁVÄZKY, KTORÉ
SME SI DALI. JÓ ÚTON JÁRUNK. TELJESÍTETTÜK VÁLLALT
KÖTELEZETTSÉGEINKET
A dokonca sme toho urobili oveľa viac. Župu sme posunuli vpred vo všetkých
oblastiach. Z 55 téz volebného programu z roku 2017 sme naplnili 49. Päť je čiastočne
splnených a len jednej sme zatiaľ nedali konkrétnu podobu.
Sőt annál sokkal többet tettünk. A megyében minden területen előreléptünk. A 2017es választási program 55 pontjából 49-et teljesítettünk. Öt programpont részben
teljesült, és egyelőre csak egy nem kapott konkrét formát.

podpore mladých - a fiatalok támogatásában

Trnavský kraj je vďaka tomu silnejší:
Ennek köszönhetően Nagyszombat megye erősebb lett:

Sociálne zariadenie podporovaného
bývania v Senici - Támogatott lakhatási szociális
létesítmény Szenicén

cyklodoprave
-a kerékpáros közlekedésben

sociálnych službách - a szociális szolgáltatásokban
Ďeň otvorených dverí - Nyílt nap a megyei hivatalban
Vážska cyklomagistrála - Vág menti kerékpárút

doprave a cestách
- a közlekedésben és az úthálózatban

otvorenosti
župného úradu
- a megyei hivatal
nyitottabbá tételében
zdravotníctve
- az egészségügyben

Horský priechod Havran - Havran-hágó

o vzdelávaní
- az oktatásban

Rekonštrukcia Divadla Jána Palárika v Trnave
- A nagyszombati Ján Palárik Színház tükörterme

Veľkokapacitné očkovacie centrum - Nagy kapacitású
oltóközpont

kultúre
-a kultúrában
cestovnom ruchu -az idegenforgalomban

Nové športovisko na gymnáziu v Dunajskej Strede
- új sportpálya a dunaszerdahelyi gimnáziumban

VOĽBY
29. októbra 2022
VÁLASZTÁSOK
2022. október 29.-én

TRNAVSKÝ ŽUPAN

Výletné vlaky Krajskej organizácie cestovného ruchu
Trnavský kraj - A Nagyszombat Megyei Idegenforgalmi Szövetség kirándulóvonatai

