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P red piatimi rokmi bola župa neviditeľná 
a  uzavretá pred svojimi obyvateľmi. 
Doslova sme otvorili jej dvere verejnosti, 

zástupcom občianskej spoločnosti aj verejnej 
kontrole. 
 
Sme presvedčení, že úrad a župné organizácie 
sú pre všetkých ľudí. Preto sme prišli s novou, 
otvorenou komunikačnou líniou, ktorou 
napĺňame motto #spolutvorimekraj. Zo 
súťaže vzišlo nové logo, ktoré v noci svieti na 
našej budove. Počet fanúšikov na Facebook-u 
stúpol z asi 500 na vyše 16-tisíc, aby verejnosť 
lepšie poznala aktivity župy. Atraktívny obsah 
ponúkame aj na modernej webovej stránke alebo 
novom profile župy na Instagram-e. Môžete tak 
nakuknúť aj do zákulisia. 
 
Zastavili sme vydávanie plátku, ktorý bývalé 
vedenie používalo na sebaprezentáciu. 
Vytvorili sme úplne nový koncept magazínu, 
prostredníctvom ktorého vám prinášame 
aktuálne informácie o dianí v župe či rozhovory 
s osobnosťami kraja. 

Nový život sme vdýchli sloganu Kraj zážitkov, 
ktorý používa novozaložená krajská organizácia 
cestovného ruchu spolu s pútavými vizuálnymi 
prvkami odrážajúcimi rozmanitosť krás našej 
župy. 
 
Premiérovo sme boli nominovaní do 
prestížnej ankety o titul najatraktívnejšieho 
zamestnávateľa. V kategórii subjektov verejnej 
správy sme obsadili výborné druhé miesto. Lepšie 
sa umiestnil len Banskobystrický samosprávny 
kraj, čo mi ako predsedovi SK 8 neprekážalo. 
 

Skrátka, zviditeľnili sme kraj a zlepšili sme jeho 
image. Ale čo je samotný image bez konkrétnej 
roboty a výsledkov. Máme aj tie. A poctivo sa 
vám snažíme odprezentovať, čo sa nám za päť 
rokov podarilo. Potvrdzujú to aj dáta z prieskumu 
verejnej mienky. Sme pripravení pokračovať 
v nastavenom trende a ďalej zlepšovať verejné 
služby, k čomu neoddeliteľne patrí otvorená, 
priama a komplexná komunikácia.  
Nechceme dovoliť, aby sa župa dostala pod vplyv 
SMER-o - HLAS-u alebo extrémistov a vrátila sa 
do čias, keď fungovala ako uzavretý klub pre 
vyvolených.

Spolu sme zárukou odvážnych rozhodnutí 
a silnejšieho kraja.

Ö t évvel ezelőtt a megye láthatatlan és 
zárt volt a lakosok előtt. Szó szerint 
kinyitottuk a kapukat a nyilvánosság 

és a civil társadalom képviselői előtt, lehetővé 
vált a nyilvános ellenőrzés.
Meggyőződésünk, hogy a hivatal és a megyei 
intézmények az embereké. Ezért nyitott 
kommunikációt indítottunk, amely megtölti 
tartalommal az #egyuttalakitjukamegyet 
mottót. Egy versenypályázat eredményeként új 
logó született, amely éjszaka az épületünkön 
világít. Mintegy 500-ról több mint 16 ezer fölé 
emelkedett a Facebook-oldalunk kedvelőinek 
száma, hogy a nyilvánosság jobban megismerje 
a megye tevékenységét. Vonzó tartalmakat  
kínálunk a modern honlapunkon is, vagy a megye 
új Instagram-profilján. Így a kulisszák mögé is 
bepillanthatnak.
Leállítottuk annak a szórólapnak a kiadását, 
amelyet az előző vezetés önbemutatásra 
használt. Egy teljesen új koncepciójú magazint 

alkottunk meg, amelynek segítségével  aktuális 
információkat közlünk a megyében történtekről, 
vagy amelyben interjúkat olvashatnak a megye 
személyiségeivel.
Új életet leheltünk az Élmények megyéje 
szlogenbe, amelyet az újonnan alakult kerületi 
idegenforgalmi szövetség használ megyénk 
szépségeinek sokszínűségét tükröző, lebilincselő 
látványelemekkel együtt.
Először jelöltek bennünket a legvonzóbb 
munkáltató címre egy rangos felmérésen.  
A közigazgatási kategóriában a kiváló második 
helyezést értük el. Tőlünk jobban csak a 
Besztercebányai Kerületi Önkormányzat szerepelt, 
ami engem az SK 8 elnökeként nem zavart.
Egyszóval láthatóvá tettük a megyét, és 
javítottunk az arculatán. De mit jelent maga 
az imidzs konkrét munka és eredmények 
nélkül? Azok is vannak. Becsülettel igyekszünk 
megmutatni, mit értünk el az öt év alatt. Ezt a 
közvélemény-kutatás adatai is megerősítik. 
Készek vagyunk folytatni az elindított 
folyamatokat, a közszolgáltatások további 
fejlesztését, amely magában foglalja a nyílt, 
közvetlen és komplex kommunikációt.
Nem engedjük meg, hogy a megye a SMER, a 
HLAS vagy a fasiszták befolyása alá kerüljön, 
és visszatérjen abba az időbe, amikor a 
kiválasztottak zárt klubjaként működött.

Együtt a bátor döntések és egy erősebb megye 
garanciája vagyunk.

SPOLU TVORÍME KRAJ
EGYÜTT ALAKÍTJUK A MEGYÉT
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ZDRAVOTNÍCKE STREDISKO NA ŠTUDENTSKEJ V TRNAVE 
EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT A NAGYSZOMBATI ŠTUDENTSKÁ UTCÁBAN

DEFIBRILÁTOR
DEFIBRILLÁTOR

SÚŤAŽ MLADÝ ZÁCHRANÁR
FIATAL ÉLETMENTŐK VERSENYE

OČKOVANIE
OLTÁS

DNI ZDRAVIA
EGÉSZSÉGNAPOK

Rýchle a  prakticky nekontrolovateľné šírenie nového koronavírusu 
spôsobilo zmeny v našom bežnom fungovaní. Prísny lockdown zmenil 
naše pracovné aj spoločenské návyky. Svetlom na konci tunela sa 
ukázalo očkovanie, ktoré na Slovensku veľkokapacitne aj výjazdovo 
zabezpečovali župy vrátane tej našej. Podali sme 370-tisíc dávok 
vakcín.
Napriek okolnostiam sme usilovne pracovali na systémových 
zmenách v oblasti zdravotníctva po tom, ako bývalé vedenie predalo 
nemocnice v Galante a Dunajskej Strede. Najvýraznejším, prelomovým 
momentom je, že sa župa opäť stala poskytovateľom zdravotnej 
starostlivosti. Našim cieľom je zvýšiť dostupnosť zdravotnej 
starostlivosti, najmä tej ambulantnej. 
Ešte tento rok otvoríme moderné zdravotnícke zariadenie v Trnave. 
V  ďalšej fáze by sme tento model zdravotníckeho strediska radi 
rozšírili do viacerých regiónov kraja.

Az új koronavírus gyors és gyakorlatilag ellenőrizhetetlen terjedése 
változásokat okozott a mindennapi normál működésünkben. A szigorú 
lezárás megváltoztatta a munka- és társadalmi szokásainkat. A fényt 
az alagút végén az oltás jelentette, amelyet Szlovákiában a megyék, 
köztük a miénk is nagy kapacitású oltóközpontokban, valamint 
kiszállással biztosítottak. 370 ezer adag vakcinát adtunk be.
A körülmények ellenére szorgalmasan dolgoztunk az egészségügy 
rendszerszintű megváltoztatásán, miután a korábbi vezetés eladta a 
galántai és a dunaszerdahelyi kórházat. A legszembetűnőbb fordulat, 
hogy a megye ismét egészségügyi szolgáltatóvá vált. Célunk az 
egészségügyi ellátás, különösen a járóbeteg-ellátás elérhetőségének 
növelése. Még idén modern egészségügyi intézményt nyitunk 
Nagyszombatban. A következő ütemben ezt az egészségügyi modellt 
szeretnénk kiterjeszteni a megye több régiójára is.

Našli sme aj riešenie na postupnú obmenu lekárskeho personálu.
Az egészségügyi személyzet fokozatos cseréjére is találtunk megoldást.

Riešenie: motivačné dotácie vo forme príspevkov k platu mladých lekárov 
pripravujúcich sa na atestáciu v  odbore všeobecné lekárstvo, ako aj 
príspevku pre ich školiace pracovisko. Príspevok môžu lekári získať aj na 
založenie alebo dovybavenie ambulancií v menej atraktívnych regiónoch. 
Ponúkame aj možnosť preplatenia časti výdavkov spojených s bývaním.

Megoldás: ösztönző anyagi támogatás az orvosi szakvizsgára készülő fiatal 
orvosok béréhez, valamint anyagi hozzájárulás az oktató munkahelyüknek. 
Az orvosok a kevésbé vonzó régiókban is kaphatnak támogatást rendelők 
kialakítására vagy felújítására. Lehetőséget kínálunk a lakhatáshoz 
kapcsolódó kiadások egy részének megtérítésére is.

Tretím pilierom našich aktivít je zabezpečovanie prípravy zdravotníckych 
pracovníkov na povolanie v troch stredných zdravotníckych školách, ktoré 
sú regionálne umiestnené v Dunajskej Strede, Skalici a Trnave. Ich študenti 
v odbore zdravotnícky asistent majú nárok na motivačný balík výhod.  
Zhrnuté a  podčiarknuté, pomenovaniu Zdravá župa sme dali úplne 
nový rozmer. Za nášho vedenia sa opäť stala aktívnym hráčom v oblasti 
zdravotníctva. Opäť sa stala poskytovateľom zdravotnej starostlivosti 
a otvorí moderné zdravotnícke zariadenie, ktorého model má potenciál 
sa rozšíriť do ďalších miest. Máme konkrétne projekty a víziu, ako v tom 
pokračovať. 
Okrem toho budeme aj ďalej účelne prepájať ústavnú a  ambulantnú 
zdravotnú starostlivosť. V spolupráci a pod odbornou garanciou Fakultnej 
nemocnice v Trnave sa pri tom zameriame na rozvoj následnej, dlhodobej, 
paliatívnej a ošetrovateľskej starostlivosti prioritne v domácom prostredí. 
V horizonte roka 2030 budeme pri zabezpečovaní kvalitnej a dostupnej 
zdravotnej starostlivosti postupovať podľa pripravovanej novej stratégie 
založenej na dátach.

Tevékenységünk harmadik pillére a Dunaszerdahelyen, Szakolcán és 
Nagyszombatban működő három egészségügyi középiskolában az 
egészségügyi dolgozók képzésének biztosítása. Diákjai az egészségügyi 
asszisztens szakon ösztönző kedvezménycsomagra jogosultak.
Összefoglalva: teljesen új dimenziót adtunk az Egészséges megye 
mottónak. Irányításunk alatt ismét aktív szereplőjévé váltunk az 
egészségügynek. A megye ismét egészségügyi szolgáltató lett, és egy 
modern egészségügyi intézményt nyit, amelynek modellje más városokra 
is kiterjeszthető. Konkrét projektjeink és elképzeléseink vannak arról, 
hogyan folytatjuk ezeket.
Emellett továbbra is hatékonyan összekapcsoljuk a fekvő- és járóbeteg-
ellátást. A Nagyszombati Egyetemi Kórház együttműködésével és szakmai 
garanciájával elsősorban az otthoni környezetben történő kezelés, 
állandó és palliatív  ápolási ellátás fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt. 
2030-ra a készülő új adatalapú stratégia szerint járunk el a minőségi és 
megfizethető egészségügyi ellátás biztosítása érdekében.

ZDRAVÁ ŽUPA - EGÉSZSÉGES MEGYE 

Moderné zdravotnícke zariadenie v Trnave
Modern egészségügyi intézmény Nagyszombatban

•  Všeobecné lekárstvo, diabetológia, kardiológia a iné 
Általános orvostudomány, diabetológia, kardiológia és egyebek

•  Zdravotný stacionár pre doliečovaných, chornicky ťažko chorých 
a zomierajúcich pacientov 
Egészségügyi ellátó intézmény az utókezelésre járók, a súlyos, 
krónikus betegek és a haldoklók számára

•  Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) 
Otthoni ápolási szolgálat (ADOS)

•  Mobilný hospic 
Mobil hospice

Problém: 
nedostatok lekárskeho personálu

Probléma: 
Az egészségügyi személyzet hiánya

Celkovo vzaté, povedali by ste, že sa podmienky na život 
v Trnavskom kraji za posledných päť rokov zlepšujú alebo 
zhoršujú?

Összességében 
véve mi a 
véleménye: javultak 
vagy romlottak az 
életkörülmények 
Nagyszombat 
megyében az elmúlt 
5 évben?

Prieskum verejnej mienky na vzorke 1.013 respondentov 
Zdroj: Agentúra Focus, august 2022
Közvélemény-kutatás 1013 fős mintán                                                     
Forrás: Focus ügynökség, 2022. augusztus
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6% 9%

45%

26%

Jozef Viskupič

AŽ 54 % OPÝTANÝCH SI MYSLÍ,  
ŽE PODMIENKY NA ŽIVOT V TRNAVSKOM 
KRAJI SA ZLEPŠUJÚ.
A MEGKÉRDEZETTEK 54 SZÁZALÉKA GONDOLJA 
ÚGY, HOGY JAVULTAK AZ ÉLETKÖRÜLMÉNYEI 
NAGYSZOMBAT MEGYÉBEN.

určite sa zlepšujú
biztosan javultak

inkább javultak
skôr sa zlepšujú

inkább romlottak
skôr sa zhoršujú

biztosan romlottak
určite sa zhoršujú

nem tudja
neviem



Rozšírime kapacity nášho Domova sociálnych 

služieb v Šoporni  
Bővítjük a sopornyai (Šoporňa) Szociális 

Szolgáltatóközpont kapacitását 

Nový depozitár staviame pre Žitnoostrovské 
múzeum v Dunajskej Strede

Új raktárat építünk a dunaszerdahelyi 
Csallóközi Múzeumban

Opravili sme cestu medzi Topoľníkmi 
(časťou Jánoštelek) a Okočom  
(október 2022) 
Felújítottuk a Nyárasd (Jánostelek 
településrész) és Ekecs közötti utat  
(2022. október)

Takto bude vyzerať nový internát pri Obchodnej akadémii vo Veľkom Mederi, ktorý sme začali stavať v auguste 2022 Így néz majd ki a nagymegyeri Kereskedelmi Akadémia új kollégiuma, amit 2022 augusztusában kezdtünk el építeni

Dokončili sme prístavbu Domova 
sociálnych služieb v Medveďove 
(september 2022) 
Befejeztük a medvei Szociális 
Szolgáltatóközpont bővítését  
(2022. szeptember)

Padáň a Pataš už spája cesta s novým 

asfaltovým povrchom (október 2022)

Padányt és Patast már egy új aszfaltburkolatú 
út köti össze (2022. október)

Takto vznikal depozitár Vlastivedného múzea  v Galante z bývalého veterného mlyna  v Dolných Salibách (máj 2021)Így jött létre az egykori alsószeli szélmalomból a Galántai Honismereti Múzeum raktára  (2021. május)
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• Simona Bugyinská, Mgr., 
 ekonómka - közgazdász

• 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

• Roland Szekera, Ing., 
 konateľ spoločnosti - cégvezető

Projekty vo vašom regióne - Projektek az Ön régiójában

okres GALANTA, okres DUNAJSKÁ STREDA
GALÁNTAI járás, DUNASZERDAHELYI járás

• Marian Bölcs, 
 podnikateľ - magánvállalkozó

• Michal Deraj, Mgr.,  
 prednosta Okresného úradu v Dunajskej 
 Strede - a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal  
 elöljárója

• Patrik Dubovský, Mgr., PhD., 
 historik na Ústave pamäti národa 
 - a Nemzeti Emlékezet Intézetének történésze

• Tibor Iró, Ing., 
 riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí rodiny  
 Dunajská Streda - a Dunaszerdahelyi Munka-  
 Szociális és Családügyi Hivatal igazgatója

• Juraj Pohár, Mgr., 
 podnikateľ - magánvállalkozó

• Ján Slanina, 
 inžinier kvality - minőségügyi mérnök

• Peter Štuller, MUDr., 
 lekár - orvos

• Robert Tánczos, Ing., Bc., 
 riaditeľ vnútornej kontroly - belső ellenőrzési  
 igazgató

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

Kandidáti na poslancov Zastupiteľstva 
TTSK za obvod okres Dunajská Streda - A 
Dunaszerdahelyi járás képviselőjelöltjei a 
Nagyszombat megyei önkormányzatba:
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 VÍZIA - VÍZIÓ CYKLISTICKÁ DOPRAVA  
KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS
V oblasti cyklistickej dopravy sme začínali doslova na zelenej lúke. Chýbala 
vízia a konkrétne projekty neboli na stole, téme sa nevenovali špecializovaní 
zamestnanci. 
Čakala na nás obrovská výzva v podobe majetkovoprávneho vysporiadania 
pozemkov a zmien územných plánov obcí. Vyhrnuli sme si rukávy a začali 
makať. Od projektových manažérov, ktorí hľadali možnosti financovania 
novej infraštruktúry z externých, primárne európskych zdrojov, až po prvú 
cyklokoordinátorku Trnavského kraja Silviu Szokolovú s jej tímom.  
Hoci to trvalo dlhšie, ako som si predstavoval, dnes máme viditeľné vý-
sledky. A to nie len vo výstavbe cyklotrás popri Morave, Váhu alebo v okolí 
miest. S realizáciou ďalších sme priamo alebo sprostredkovane finančne 
pomohli obciam a mestám respektíve ich združeniam, napríklad v okolí 
Trnavy a Dunajského Klátova. 
Pustili sme sa aj do investícií do doplnkovej cyklistickej infraštruktúry akými 
bezpochyby sú značenie, či odkladacie a servisné stojany. Sústredili sme 
sa aj na koncepčnú prípravu rozvoja cyklistickej dopravy v Trnavskom kraji 
začínajúc vzdelávaním zamestnancov vo verejnej správe a končiac zapájaním 
sa do osvetových kampaní.

A kerékpáros közlekedés területén  szó szerint zöldmezős beruházást indí-
tottunk. Hiányzott a jövőkép, nem voltak előkészítve konkrét projektek, és 
szakemberek nem foglalkoztak a témával.
Óriási kihívást jelentett a földek tulajdonjogának rendezése és az  
önkormányzati területrendezési tervek megváltoztatása. Feltűrtük az  
ingujjunkat, és munkához láttunk. A projektmenedzserektől kezdve, akik 
külső, elsősorban európai uniós forrásokból keresték az új infrastruktúra 
finanszírozási lehetőségeit, egészen Silvia Szokolováig, Nagyszombat megye 
első kerékpáros koordinátoráig és csapatáig.
Bár tovább tartott, mint képzeltem, de mára látható eredményeket értünk 
el. Nemcsak a Morva és a Vág folyó, hanem a városok környékén is épültek 
kerékpárutak. Hogy továbbiak tudjanak épülni, közvetve vagy közvetlenül 
anyagilag segítettük a községeket és városokat, vagy azok társulásait, 
például Nagyszombat és Dunatőkés környékén. 
Nekiláttunk a kiegészítő kerékpáros infrastruktúra fejlesztésének is, pél-
dául a kijelölésekhez, kerékpártárolók és szervizállványok kihelyezéséhez. 
Kiemelten foglalkoztunk Nagyszombat megye kerékpáros közlekedése fej-
lesztési tervének előkészítésével is, kezdve a közigazgatásban dolgozók 
oktatásával és a figyelemfelkeltő kampányokba való bevonással.

Spolu s tímom sme popri dokončení mnohých projektov za päť rokov nazbierali aj kopec 
skúseností, užitočnú spätnú väzbu a nové nápady. Viaceré naše plány presahujú horizont 

končiaceho sa volebného obdobia. Sme pripravení ich zúročiť v ďalšom období. Máme 
rozpracované konkrétne projekty, ktoré posunú Trnavský kraj dopredu. A máme veľkú 

chuť ich zrealizovať.
A csapatommal együtt amellett, hogy öt év alatt számos projektet megvalósítottunk, 

rengeteg tapasztalatot, hasznos visszajelzést és új ötleteket is gyűjtöttünk. Több tervünk 
túlmutat a lezáruló választási időszakon. Készek állunk arra, hogy ezeket a következő 

időszakban megvalósítsuk. Konkrét projektjeink vannak folyamatban, amelyek előreviszik 
Nagyszombat megyét. Nagy vágyunk ezek megvalósítása. 

PRÍKLADY:
•  hranica TSK a TTSK – Piešťany (Vážska cyklomagistrála) 
•  Sereď – Šúrovce – most Siladice (Vážska cyklomagistrála) 
•  Trnava – Zavar (Vážska cyklomagistrála) 
•  Skalica, Baťov kanál – Holíč (Moravská cyklomagistrála) 
•  Brodské – Moravský Sv. Ján, hranica SR a AT (Moravská 

cyklomagistrála) 
•  Jaslovské Bohunice – atómová elektráreň

S realizáciou ďalších sme priamo alebo sprostredkovane 
finančne pomohli združeniam obcí v okolí Trnavy a Dunajského 
Klátova 

PÉLDÁK:
•  Trencsén és Nagyszombat megye határa – Pöstyén  

(Vág menti kerékpárút)
•  Szered – Súr (Šúrovce) – Szilád (Vág menti kerékpárút)
•  Nagyszombat – Zavar (Vág menti kerékpárút)
•  Szakolca, Baťa-csatorna – Holics (Morva kerékpárút)
•  Gázlós (Brodské) – Morvaszentjános (Moravský Svätý Ján), 

szlovák-osztrák határ (Morva kerékpárút)
•  Jászlóapátszentmihály (Jaslovské Bohunice) – atomerőmű

A továbbiak megvalósítása érdekében közvetve vagy közvet-
lenül anyagilag segítettük a Nagyszombat és Dunatőkés 
környéki önkormányzatok társulásait

PRÍKLADY:
•  Trnava – Smolenice 
•  Trnava – Hrnčiarovce – Zeleneč (nová trasa) 
•  hranica BSK a TTSK – Tomášikovo

PÉLDÁK:
•  Nagyszombat – Szomolány (Smolenice)
•  Nagyszombat – Gerencsér (Hrnčiarovce) – Szelincs (Zele-

neč) (új szakasz)
•  Pozsony és Nagyszombat megye határa – Tallós

Staviame 35 kilometrov 
cyklotrás v hodnote  
8,2 milióna eur prevažne  
z eurofondov

Spolu sme pripravili 
výstavbu 95 kilometrov 
cyklodopravných a cyklo-
turistických trás

35 kilométer kerékpárutat 
építünk 8,2 millió euró ér-
tékben, nagyrészt európai 
uniós forrásokból

Összesen 95 kilométer 
kerék-párútvonalat és 
kerékpáros túraútvonal me-
gépítését készítettük elő.

V Moravskom Sv. Jáne postavíme nové zariadenie 
sociálnych služieb.
Morvaszentjánoson (Moravský Svätý Ján) új szociális 
intézményt építünk. 

Na Prednádraží v Trnave postavíme športový areál, 
ktorý bude slúžiť najmä mladým hokejovým talentom.
Sportkomplexumot építünk a nagyszombati 
Prednádražie városrészben, amely elsősorban a fiatal 
jégkorongozó tehetségeket szolgálja majd.

V Malých Karpatoch postavíme modernú turistickú útulňu.
Modern menedékházat építünk turisták számára a Kis-Kárpátokban.

Zrekonštruujeme vzácny vodný kolový mlyn v Tomášikove, pri ktorom vznikne 
moderné návštevnícke centrum
Felújítjuk a ritkának számító vízimalmot Tallóson, amely mellett egy modern 
látogatóközpontot is kiépítünk.

Na Letisku Piešťany pribudnú nové hangáre a obslužné 
budovy.
Új hangárokkal és kiszolgáló épületekkel bővül a pöstyéni 
repülőtér.

Unikátnym zámerom je 10-miliónová modernizácia hvezdárne  
a planetária v Hlohovci, ktoré dostaneme medzi európsku špičku.
Egyedülálló beruházással a Galgóci Csillagvizsgáló és Planetárium  
10 millió eurós korszerűsítése, amelynek köszönhetően Európa 
élvonalába tartozik majd.

Pripravujeme investičné plány  
na rekonštrukcie regionálnych  
ciest a mostov

Beruházási terveket készítünk 
elő a regionális utak és hidak 
rekonstrukciójára.

Horné Orešany

Vrbové 

Galanta 

Veľké Dvorníky
Máme pripravený projekt prístavby Domova sociálnych služieb 
v Galante.
Elkészítettük a galántai Szociális Szolgáltatóközpont bővítési projektjét.Vytvorili sme pozíciu krajskej 

cyklokoordinátorky, ktorú aktuálne zastáva 
Silvia Szokolová
Létrehoztuk a megyei kerékpáros koordinátori 
posztot, amelyet jelenleg Silvia Szokolová 
tölt be

V spolupráci so Slovenským cykloklubom sme 
vypracovali koncepčný strategický dokument 
a Cyklokoalícia nám pomohla pri tvorbe 
unikátnej, na dátach založenej štúdie
A Szlovák Kerékpáros Klubbal együttműködve 
stratégiai fejlesztési dokumentumot dolgoztunk 
ki, a kerékpáros koalíció pedig egy egyedi, 
adatalapú tanulmány előkészítésében segített

Obnovili sme 473 kilometrov cyklistického 
značenia. Až 616 kilometrov cyklistických trás 
sme vyznačili úplne nanovo
473 kilométernyi kerékpárút jelölését újítottuk meg. 
Újonnan 616 kilométernyi kerékpáros útvonalat 
jelöltünk ki

Vážska cyklomagistrála
Vág menti kerékpárút

II/507-es út 
Galánta
Vízkelet
Hidaskürt
Pozsonyvezekény
Tallós
Pozsonyeperjes
Dunatőkés
Nagyudvarnok

CESTA II/507 
Galanta 
Čierny Brod 
Mostová
Vozokany 
Tomášikovo 
Jahodná
Dunajský Klátov
Veľké Dvorníky

Z dotačných schém sme podporili napríklad 
zriadenia požičovne elektrobicyklov v 
Smrdákoch alebo organizáciu pretekov Okolo 
Slovenska
Pályázatokból támogattuk például egy elektromos 
kerékpárkölcsönző létrehozását Büdöskőn 
(Smrdáky), vagy a Szlovák Kerékpáros Körverseny 
megrendezését



ZDRAVIE A AMBULANTNÁ 
STAROSTLIVOSŤ  
NA PRVOM MIESTE
AZ EGÉSZSÉG ÉS AZ AMBULÁNS 
ELLÁTÁS AZ ELSŐ HELYEN

VZDELÁVANIE PRE MENIACI SA  
TRH PRÁCE
OKTATÁS A VÁLTOZÓ 
MUNKAERŐPIAC IGÉNYEINEK 
MEGFELELŐEN

NOVÉ DOPRAVNÉ A TURISTICKÉ 
CYKLOTRASY
ÚJ KERÉKPÁRUTAK MINDENNAPI 
HASZNÁLATRA ÉS TURISTÁKNAK

MODERNEJŠIA A INTEGROVANÁ 
PRÍMESTSKÁ AUTOBUSOVÁ 
DOPRAVA
KORSZERŰBB ÉS 
INTEGRÁLTABB HELYKÖZI 
AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS

KRAJ ZÁŽITKOV PRE 
DOMÁCICH A ZAHRANIČNÝCH 
NÁVŠTEVNÍKOV
AZ ÉLMÉNYEK MEGYÉJE A HAZAI 
ÉS KÜLFÖLDI LÁTOGATÓKNAK

MODERNEJŠIE ŠPORTOVISKÁ 
PRI STREDNÝCH ŠKOLÁCH
KORSZERŰBB KÖZÉPISKOLAI 
SPORTPÁLYÁK

KVALITNEJŠIE  
CESTY A BEZPEČNEJŠIE MOSTY
JOBB MINŐSÉGŰ UTAK ÉS 
BIZTONSÁGOSABB HIDAK

DÔRAZ NA OCHRANU A TVORBU 
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
HANGSÚLYT HELYEZÜNK A 
KÖRNYEZET VÉDELMÉRE ÉS 
ALAKÍTÁSÁRA

VIAC KAPACÍT V ZARIADENIACH 
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
BŐVÍTJÜK A SZOCIÁLIS 
OTTHONOK KAPACITÁSÁT

ROZVOJ KREATÍVNEHO 
PRIEMYSLU
A KREATÍV IPAR FEJLESZTÉSE

PODPORA AKTÍVNYCH ĽUDÍ  
A OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI
AZ AKTÍV EMBEREK ÉS A CIVIL 
TÁRSADALOM TÁMOGATÁSA

VOĽBY 29. októbra 2022

TRNAVSKÁ ŽUPA 2.2  VÍZIA PRE MODERNÝ KRAJ   
NAGYSZOMBAT MEGYE 2.2  EGY MODERN KERÜLET JÖVŐKÉPE
Máme za sebou päť rokov tvrdej práce. Kraj sme viditeľne posunuli vpred. 
Hovoria za nás konkrétne riešenia a výsledky. A to nás motivuje posunúť 
náš kraj ešte ďalej. 
Našou víziou je moderný, efektívny a konečnom dôsledku úspešný kraj 
v tom zmysle, že bude doručovať kvalitné verejné služby, ktoré budú 
dostupné pre všetkých. 
Poznáme silu nášho kraja a vieme, ako z neho urobiť ešte lepšie a krajšie 
miesto na život, vzdelávanie, podnikanie či oddych. Aj v neistých, ťažkých 
časoch, ktoré sú pred nami. 
Nehovoríme o veľkých sľuboch, ale ponúkame konkrétne riešenia. Sta-
viame pri tom na komplexnom prístupe k prosperite regiónu, aby žiadna 
oblasť nezaostávala.

Öt év kemény munkája van mögöttünk. Jól láthatóan előremozdítottuk  
a megyét. A konkrét megoldások és eredmények helyettünk beszélnek. Ez 
pedig arra ösztönöz bennünket, hogy megyénket még inkább előrevigyük.
A jövőképünk egy modern, hatékony és végső soron sikeres megye abban 
az értelemben, hogy minőségi és mindenki számára elérhető szolgálta-
tásokat tud nyújtani.
Ismerjük megyénk erejét, és tudjuk, hogyan tehetjük még jobb és szebb 
hellyé az élethez, a tanuláshoz, a vállalkozáshoz vagy a pihenéshez. Még 
az előttünk álló bizonytalan, nehéz időkben is.
Nem nagy ígéretekről beszélünk, hanem konkrét megoldásokat kíná-
lunk. A kerület átfogó fejlesztésére alapozunk, hogy egyetlen terület se 
szenvedjen hátrányt.

TRNAVSKÝ ŽUPAN

TRNAVSKÝ ŽUPAN
10
kandidát číslo

ROZUMNÉ HOSPODÁRENIE
ÉSZSZERŰ GAZDÁLKODÁS

ÚČELNÉ VYUŽÍVANIE 
EURÓPSKYCH ZDROJOV
AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK 
CÉLIRÁNYOS FELHASZNÁLÁSA

NAGYSZOMBAT MEGYE ELNÖKE

VÁLASZTÁSOK  2022. október 29-én

a 10-es számú jelölt


