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PREČO
KANDIDUJEM?

VYSPORIADALI SME SA S DEDIČSTVOM
PIEŠŤANSKÉ LETISKO
Za 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 navštívi-

2017

lo 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.

2019

KAUZA ČISTÝ DEŇ

2017

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

ru 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.
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MOST V HLOHOVCI
Podobne 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.

Spolu sme zárukou
odvážnych rozhodnutí
a silnejšieho kraja.
Jozef Viskupič

2017
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Trváme 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.

2022
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Projekty vo vašom regióne

okres HLOHOVEC
V Jalšovom sme
va
opravili hneď d
2021)
mosty (október

du
Vynovili sme fasá
upca
Gymnázia Ivana K
v Hlohovci
(december 2020)

Vynovená výstavná sieň
Vlastivedného múzea v Hlohovci
v budove bývalého Robotníckeho
domu (jún 2021)

nej
Práce na komplex
sta
rekonštrukcii mo
v Hlohovci rýchlo
t 2022)
napredujú (augus

Investujeme do cyk
loznačenia
(november 2021)

Opravili sme priepust
pri Tekolďanoch
(marec 2021)

Kandidáti na poslancov Zastupiteľstva TTSK
za obvod Hlohovec

vali sme
Zrekonštruo
z Hlohovca
výpadovku
opoľčian
v smere do T
021)
(december 2

• Miroslav Dzurech, Ing.

generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity

• Lucia Raková, Ing.

prednostka Okresného úradu Hlohovec

• Patrik Voltmann, Ing.
projektant
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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.

Modernizácia

Jozef Viskupič

športovísk pri stredných
školách za vyše 7 miliónov eur

33,05 %

38,56 %

35,00 %

40%

45,33 %

VÝVOJ CELKOVÉHO ÚVEROVÉHO
ZAŤAŽENIA TTSK OBDOBÍ
2017-2022 V %

k 31.12.2022

k 31.12.2021

0%

k 31.12.2020

20%

k 31.12.2019

Popri tom sme výrazne investovali do zveľadenia kraja. V
tempe sme nepoľavili ani v kontexte pandémie alebo vojny na
Ukrajine. Pri tom všetkom garantujeme, že volebné obdobie
neskončíme s vydrancovanými
účtami.

33,05 %
2022

ZMENILI SME
NÁŠ KRAJ

(predseda TTSK 2017 - 2022)

41,09 %

Časť z daňových príjmov v
rokoch 2018 a 2019 sme si odložili na horšie časy. Od roku 2021
sme začali vytvárať peňažný
fond nových strategických investícií, ktoré sú veľmi dôležité
pre ďalší rozvoj kraja.

13

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

46,65 %
2017

46,65 %

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
P

DLH

38

208

rekonštruovaných mostov

kilometrov
opravených ciest

106,9 MILIÓNA EUR
NOVÝCH EUROFONDOV

V

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.

6

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.
Chceme sa zamerať na realizáciu užitočných, aj zaujímavých rozvojových projektov
z európskych fondov.

TRNAVSKÝ KRAJ BUDE MAŤ
VIAC EUROFONDOV
potenciál
alokácie na
základe kritérií
MIRRI SR

106,9 mil. €
50,7 mil. €
85,5 mil. €

návrh alokácie
po čiastočnej
aplikácií
kompenzačnéh
o mechanizmu

návrh po
rokovaniach

300

kusov
Komplexná výmena
cestárskej techniky

(bude definitívne
potvrdený)
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SME NA DOBREJ CESTE. SPLNILI SME
ZÁVÄZKY, KTORÉ SME SI DALI.

Nová telocvičňa v Gbeloch

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.

Trnavský kraj je vďaka tomu silnejší:

podpore mladých
Sociálne zariadenie podporovaného
bývania v Senici

cyklodoprave

sociálnych službách
Ďeň otvorených dverí

Vážska cyklomagistrála

doprave a cestách
otvorenosti
župného úradu
zdravotníctve
Horský priechod Havran

Rekonštrukcia Divadla Jána Palárika v Trnave

Veľkokapacitné očkovacie centrum

o vzdelávaní

kultúre
cestovnom ruchu

Nové športovisko na gymnáziu v Dunajskej
Strede

VOĽBY
29. októbra
2022

TRNAVSKÝ ŽUPAN

Výletné vlaky Krajskej organizácie cestovného
ruchu Trnavský kraj

