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V o veľkej politike sme svedkami 
nedorozumení, osočovania, 
ba až osobných útokov. Z nich 

plynú roztržky a hádky.  
Na úrovni župy je to iné. Diskutujeme, 
vymieňame si názory a  napokon sa 
zhodujeme na vecných riešeniach. 
A áno, priznávam, nie vždy to je 
jednoduché. Musíme zohľadňovať 
regionálne špecif iká, hodnotové 
východiská i programové rozdiely 
medzi partnermi. To všetko v kontexte 
napätého rozpočtu. 
V Trnavskom kraji už päť rokov 
ukazujeme, čo znamená spolupráca 
v prospech veci, v prospech Vás – 
obyvateľov. Dnes za nás hovoria 

konkrétne výsledky pri modernizácii 
kraja vo všetkých oblastiach.  
Čaká nás ťažká jeseň, či už z pohľadu 
pretrvávajúcej pandémie ochorenia 
Covid-19 alebo rastúcich cien 
tovarov, služieb a energií. Zvládneme 
ju len spoločne. Aj preto cítime 
zodpovednosť zúročiť naše skúsenosti 
a pokračovať v nastavenom trende. 
Desiatka politických strán a hnutí 
našla spoločnú reč a dohodla sa na 
kandidátovi na župana. Veľmi si to vážim. 
Koalícia tiež zložila pestrú 40-mennú 
kandidátku poslancov krajského 
zastupiteľstva. Ide to. Vytvorili sme tak 
ešte širšiu demokratickú platformu ako 
pred piatimi rokmi. 

Poznáme silu nášho kraja a sme 
pripravení z neho urobiť ešte lepšie 
miesto pre život, vzdelávanie, 
podnikanie, aj oddych. Osobitne 
v neistých časoch, ktoré sú pred nami.

Spolu sme zárukou 
odvážnych rozhodnutí 
a silnejšieho kraja.

Jozef Viskupič
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NEDOVOLÍME NÁVRAT  
SMERO-HLASU  
ALEBO EXTRÉMISTOV 
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Zdroj: https://www.facebook.com/martin.cervenka.ttsk/ Zdroj: https://www.facebook.com/zdenkocambalholic/ Zdroj: https://www.facebook.com/beluskymartin/

Málokedy na župe hovoríme o  politike. Všetky naše 
rozhodnutia sú čisto nepolitické - vecné. Prinášajú riešenia 
pre bežný život. Opravujeme cesty, mosty, modernizujeme 
zariadenia sociálnej starostlivosti či stredné školy, 
rozvíjame zdravotnú starostlivosť, snažíme sa, aby kraj 
bol atraktívny pre domácich či zahraničných turistov. 

No to všetko sa nedá bez toho, aby sme mali rovnaké alebo 
aspoň podobné hodnoty či svetonázor na to, čo je správne 
a  čo už nie. Aj preto som v  roku 2017 kandidoval. Župa 
bola neviditeľná, 12 rokov ovládaná nominantom HZDS 
a  SMER-u. Blížia sa ďalšie voľby, a  akokoľvek legitímne, 
tieto strany a ich klony sa opäť snažia získať moc a vplyv 
v našom kraji. 

Všetci však máme v  živej pamäti, čo to znamenalo - 
najzadlženejšia župa, takmer žiadne pripravené projekty, 

zaostávala výstavba cyklotrás, letisku v Piešťanoch hrozil 
krach a rozobratie pozemkov.

Ak sa pozrieme aj do veľkej politiky, každý z  nás už vie, 
má skúsenosť, čo strany SMER-SD,  jej mladšieho klonu 
s  názvom HLAS-SD, SNS alebo extrémisti na Slovensku 
napáchali. To nechceme, aby sa vrátilo v  akejkoľvek 
otvorenej či skrytej forme na trnavskú župu. Sme 
pripravení tomu zabrániť.

Aj preto sme sa spojili do naozaj širokej koalície 
demokratických strán. Tak, ako sme to dokazovali za 
ostatných piatich rokov, ponúkame program a energiu pre 
prácu na ďalšom rozvoji Trnavského kraja. 

Verím, že nám v tom pomôžete. 

 HLAS-SD

SMER
-SD, S

NS

EXTRÉMISTI



Rozširujeme kapacitu župného zariadenia sociálnych služieb 
Zelený dom v Skalici

Projekty vo vašom regióne
okres SKALICA

• Martin Kadlec, Ing., Ing., MBA • Marek Šefčík, Mgr.

• Ľudmila Mičová, Ing.

Kandidáti na poslancov Zastupiteľstva TTSK za obvod Skalica

konateľ spoločnosti poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

riaditeľka školy
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Krajská organizácia 

cestovného ruchu Trnavský 

kraj uviedla výletný vlak 

Márie Terézie do Holíča  

(júl 2022) 

Postavili sme úplne novú 

multifunkčnú telocvičňu  

v Gbeloch. Študenti  
a obyvatelia na ňu čakali 

vyše 70 rokov (september 

2022)

Podporili sme novú 

cestovateľskú aplikáciu, o. z. 

Mladí, Spoznaj svoj kraj

Pred

Počas

Po

Obmieňame autobusy, ktoré jazdia  

v okolí Skalice (september 2022)
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ZMENILI SME NÁŠ KRAJZLEPŠUJEME VZDELANIE V NAŠOM KRAJI
Výzvou v 21. storočí je téma vzdelávania a príprava mladých 
ľudí na život v ére dezinformácií. V uplynulých piatich rokoch 
sme urobili konkrétne kroky, ktorými sme zvýšili kvalitu štúdia 
a úroveň odborného vzdelávania.  
Reštartovali sme systém duálneho vzdelávania. Zamerali sme 
sa na jeho zatraktívnenie pre nových žiakov.

Balík výhod sme od nového školského roka rozšírili aj na 
študentov, ktorí študujú v nedostatočne obsadených a per-
spektívnych odboroch, ako murár, mäsiar alebo zdravotnícky 
asistent. 
Pracovali sme aj na finančnej podpore a pokračovania vzde-
lávania pedagógov. Na tento účel sme získali štyri milióny 
eur z eurofondov.

A j Trnavský kraj dlho-
dobo čelí nedostatku 
voľných miest v poby-

tových a pohybových  zaria-
deniach sociálnych služieb. 
Rozhodli sme sa to zmeniť. 
So zreteľom na demografický 
vývoj sme sa zamerali naj-
mä na rozširovanie kapacít v 
župných a sprostredkovane aj 
obecných i neverejných zaria-
deniach. 

Pripravili sme konkrétne, am-
biciózne projekty. Úplne nové 
špecializované zariadenie 
vznikne v Moravskom Svätom 
Jáne. Pre klientov s poruchou 
autistického spektra buduje-
me nové zázemie na Dobrej 
Vode. 

Existujúce zariadenia sme 
zmodernizovali a ďalej sme 
rozširovali aj portfólio soci-

álnych služieb, ktoré v nich 
poskytujeme. Napríklad v Se-
nici sme vytvorili naše prvé 
zariadenie podporovaného 
bývania. 

Mysleli sme však aj na za-
mestnancov, bez ktorých sa 
nezaobídeme. Opakovane 
sme im výrazne zvýšili platy a 
pripravili unikátny nefinančný 
benefit v podobe Prvého pod-

porného projektu pre pomá-
hajúce profesie. Jeho cieľom je 
naučiť zamestnancov fyzicky  
a mentálne relaxovať so za-
meraním na prevenciu syn-
drómu vyhorenia. 

kilometrov 
opravených

ciest

208

priemerná  
cena  

rekonštrukcie 
25 eur/m2 

úsekov ciest 
a mostov 

vo všetkých 
okresoch

165

zrekonštru-
ovaných 
mostov

38

NEZABÚDAME NA TÝCH,  
KTORÍ POTREBUJÚ POMOC

NOVÁ CESTÁRSKA TECHNIKA
Odvážne sme sa pustili do komplexnej výmeny cestárskej techniky. Do vyše 300 moderných 
vozidiel a príslušenstva sme investovali 13 miliónov eur. Dnes už naplno slúžia na letnú aj zimnú 
údržbu regionálnych ciest, pričom sú ekologickejšie aj hospodárnejšie. 

Zmodernizovali sme úsek cesty pri  
Podbranči v okrese Senica (október 2020) 

Cesta na horský priechod Havran pri 
Piešťanoch je vynovená (október 2021)

Úsek cesty pri Šoporni je bezpečnejší,  
v projekte budeme pokračovať jeho 

druhou etapou (september 2020)
Po 40 rokoch komplexne rekonštruujeme 

most cez Váh v Hlohovci (august 2022) 

ŽUPNÝ BALÍK VÝHOD

ŽUPNÉ ŠTIPENDIUM
50 € MESAČNE

BEZPLATNÉ UBYTOVANIE
V INTERNÁTOCH

BEZPLATNÉ CESTOVANIE
V PRÍMESTSKÝCH
AUTOBUSOCH

PRE ZAČÍNAJÚCICH
UČITEĽOV A MAJSTROV
ODBORNEJ VÝCHOVY PONÚKAME
NOVÝ PRÍSPEVOK NA BÝVANIE
AŽ DO VÝŠKY 150 EUR MESAČNE

+150 €
mesačne

PRÍSPEVOK
NA BÝVANIE

príslušenstvo

špičkový značkovací stroj prevozné vozíkysypače

dodávky do 3,5 tony multifunkčné traktory

Špičkový značkovací stroj značky Hofmann 
mal premiéru na zrekonštruovanom úseku 
Koniarekovej v Trnave (september 2021)



MODERNÉ ŠPORTOVISKÁ 
Napĺňame plán na výstavbu a modernizáciu telocviční 
a vonkajších športovísk pri župných stredných školách. 
Na roky 2021-2023 máme 13 projektov v odhadovanej 
výške minimálne 7,5 milióna eur. 

 3 nové telocvične

 5 zmodernizovaných 
        vonkajších športovísk

2 zrekonštruované plavárne

 1 nová hokejová akadémia

 2 zrekonštruované telocvične

SOŠ elektrotechnická Gbely sa dočkala novej 
telocvične po viac ako 70 rokoch (september 
2022)

Sme tesne pred dokončením výstavby 
novej telocvične na Gymnáziu L. Dúbravu 
Dunajská Streda (tesne pred dokončením, 
september 2022)

Dokončili sme prvú fázu obnovy športoviska 
pri SPŠ elektrotechnická Piešťany (november 
2021)

Spojená škola J. Herdu Trnava dostala nový 
atletický ovál (október 2021)

Na SOŠ stavebnej s VJM v Dunajskej Strede 
sme vynovili vonkajšie športovisko  
(september 2022)

Na SOŠ rozvoja vidieka s VJM v Dunajske Strede 
zveľaďujeme bazén aj sauny (október 2021)

Otvorili sme druhú časť zmodernizovaného 
športového areálu Gymnázia Á. Vámbéryho  
s VJM Dunajská Streda (druhá časť, september 
2022)

VOĽBY
29. októbra 
2022

TRNAVSKÝ ŽUPAN

TRNAVSKÝ ŽUPAN

Na SOŠ stavebnej s VJM v Dunajskej Strede 
sme vynovili telocvičňu (september 2022)




