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SPOLU TVORÍME KRAJ

ZDRAVÁ ŽUPA
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.

Moderné zdravotnícke zariadenie v Trnave
•	Všeobecné lekárstvo, diabetológia,
kardiológia a iné

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.

AŽ 54 % OPÝTANÝCH SI MYSLÍ,
ŽE PODMIENKY NA ŽIVOT V TRNAVSKOM
KRAJI SA ZLEPŠUJÚ.
Celkovo vzaté, povedali by ste, že sa podmienky na život
v Trnavskom kraji za posledných päť rokov zlepšujú alebo
zhoršujú?

14%

6% 9%

26%

•	Zdravotný stacionár pre doliečovaných,
chornicky ťažko chorých a zomierajúcich
pacientov
•	Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
(ADOS)
•	Mobilný hospic

Problém:
nedostatok lekárskeho personálu
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.
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.

45%
určite sa zlepšujú
skôr sa zlepšujú
skôr sa zhoršujú
určite sa zhoršujú
neviem

Prieskum verejnej mienky na vzorke 1.013 respondentov
Zdroj: Agentúra Focus, august 2022

Spolu sme zárukou
odvážnych rozhodnutí
a silnejšieho kraja.

ZDRAVOTNÍCKE STREDISKO NA ŠTUDENTSKEJ V TRNAVE

OČKOVANIE

Jozef Viskupič

DEFIBRILÁTOR
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Našli sme aj riešenie na postupnú obmenu lekárskeho
personálu.

DNI ZDRAVIA

SÚŤAŽ MLADÝ ZÁCHRANÁR
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Projekty vo vašom regióne

okres TRNAVA

Stará „panelka“ na
Koniarekovej
je už minulosťou (sep
tember 2021)

so zelenou
Na výstavbu letnej čitárne
záciou
strechou nadviažeme revitali
o v Trnave,
záhrady Knižnice J. Fándlyh
s Ružovým
ktorá bude lávkou spojená
parkom

Na Dobrej Vode pripravujeme nové
zariadenie sociálnych služieb pre ľudí
s poruchou autistického centra

Dokončujeme rekonštrukciu
budovy na Hlavnej 17, kde vznikne
Kreatívne centrum Trnava
(september 2022)

Opravili sme cesty medzi Dechticami
a Naháčom (september 2022), aj medzi
Naháčom a Dolným Dubovým
(máj 2021)

Kandidáti na poslancov Zastupiteľstva TTSK za obvod Trnava
Na Strednej športovej škole
a gymnáziu J. Herdu v Trnave je
nové schodisko a dokončili sme
renováciu športového areálu

4
• Mária Benová, PhDr.
asistentka poslanca

8
• Zuzana Bošnáková, Bc., JUDr.
riaditeľka vysokoškolského internátu

14
• Anita Gajarská, Ing.
starostka obce Voderady

16
čnú
Vynovili sme prednú aj bo
rika
fasádu Divadla Jána Palá
v Trnave (február 2021)

• Martin Glončák, Ing.

starosta obce Suchá nad Parnou

45
• Rastislav Mráz, Mgr.
právnik

51
• Marek Polonec, Bc.
riaditeľ hotela

62
• Stanislav Vančo, Ing.
riaditeľ bezpečnosti

63
• Marián Viskupič, RNDr., Ing.

poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

39
• Branislav Kramár, MUDr.
lekár

4
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VÍZIA

CYKLISTICKÁ DOPRAVA
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 výsledky. 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.

V Moravskom Sv. Jáne postavíme nové
zariadenie sociálnych služieb.

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.

Vážska cyklomagistrála

Staviame 35 kilometrov cyklotrás v hodnote
8,2 milióna eur prevažne z eurofondov
PRÍKLADY:
•	
hranica TSK a TTSK – Piešťany
(Vážska cyklomagistrála)
•	Sereď – Šúrovce – most Siladice
(Vážska cyklomagistrála)

V Malých Karpatoch postavíme modernú turistickú útulňu.

•	Trnava – Zavar
(Vážska cyklomagistrála)

Unikátnym zámerom je 10-miliónová modernizácia
hvezdárne a planetária v Hlohovci, ktoré dostaneme
medzi európsku špičku.
Vrbové

•	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

Horné Orešany
Na Prednádraží v Trnave postavíme
športový areál, ktorý bude slúžiť najmä
mladým hokejovým talentom.

Obnovili sme 473 kilometrov cyklistického
značenia. Až 616 kilometrov cyklistických
trás sme vyznačili úplne nanovo

Vytvorili sme pozíciu krajskej
cyklokoordinátorky, ktorú aktuálne
zastáva Silvia Szokolová

Z dotačných schém sme podporili
napríklad zriadenia požičovne
elektrobicyklov v Smrdákoch alebo
organizáciu pretekov Okolo Slovenska

Horné Orešany
Smolenice
Trstín
Naháč
Dechtice
Chtelnica
Dolný Lopašov
Kočín-Lančár
Šterusy
Vrbové

Pripravujeme investičné plány
na rekonštrukcie regionálnych
ciest a mostov

Galanta

Máme pripravený projekt prístavby
Domova sociálnych služieb v Galante.

CESTA II/502

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

Veľké Dvorníky

Spolu sme pripravili výstavbu 95 kilometrov
cyklodopravných a cykloturistických trás
PRÍKLADY:
•	Trnava – Smolenice
•	
Trnava – Hrnčiarovce – Zeleneč (nová trasa)

V spolupráci so Slovenským cykloklubom sme vypracovali koncepčný strategický
dokument a Cyklokoalícia nám pomohla pri tvorbe unikátnej, na dátach založenej štúdie
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•	
hranica BSK a TTSK – Tomášikovo

Zrekonštruujeme vzácny vodný kolový mlyn v Tomášikove,
pri ktorom vznikne moderné návštevnícke centrum

Na Letisku Piešťany pribudnú nové
hangáre a obslužné budovy.

7

TRNAVSKÁ ŽUPA 2.2 VÍZIA PRE MODERNÝ KRAJ
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. Staviame pri tom na komplexnom prístupe k prosperite
regiónu, aby žiadna oblasť nezaostávala.

ZDRAVIE
A AMBULANTNÁ
STAROSTLIVOSŤ
NA PRVOM MIESTE

MODERNEJŠIE
ŠPORTOVISKÁ
PRI STREDNÝCH
ŠKOLÁCH

VZDELÁVANIE
PRE MENIACI SA
TRH PRÁCE

KVALITNEJŠIE
CESTY
A BEZPEČNEJŠIE
MOSTY

NOVÉ DOPRAVNÉ
A TURISTICKÉ
CYKLOTRASY

DÔRAZ NA OCHRANU
A TVORBU ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA

MODERNEJŠIA
A INTEGROVANÁ
PRÍMESTSKÁ
AUTOBUSOVÁ
DOPRAVA

VIAC KAPACÍT
V ZARIADENIACH
SOCIÁLNYCH
SLUŽIEB

KRAJ ZÁŽITKOV
PRE DOMÁCICH
A ZAHRANIČNÝCH
NÁVŠTEVNÍKOV

ROZVOJ
KREATÍVNEHO
PRIEMYSLU

ROZUMNÉ
HOSPODÁRENIE

ÚČELNÉ VYUŽÍVANIE
EURÓPSKYCH
ZDROJOV

PODPORA
AKTÍVNYCH ĽUDÍ
A OBČIANSKEJ
SPOLOČNOSTI

kandidát číslo
TRNAVSKÝ ŽUPAN
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