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ODVÁŽNE 
ROZHODNUTIA, 
SILNEJŠÍ KRAJ



P redchádzajúce vedenie kraja – 
vychádzajúce ešte z HZDS, neskôr 
SMER-u a SNS – predstavovalo 

župu 1.0. My sme ju viditeľne posunuli 
vpred, k  lepšiemu, na župu 2.0. Sme 
pripravení v tom pokračovať a posunúť 
župu ešte ďalej, aspoň do vývojového 
štádia 2.2, ktoré sme si symbolicky vybrali 
podľa volebného roka.
Dvojky symbolizujú aj to, že sa uchádzame 
o  vašu dôveru po druhýkrát. Aj na 
základe spätnej väzby od vás viem, že ste 
unavení z veľkých a prázdnych sľubov, 
hádok a  osobných sporov. Našťastie, 
v  tomto je regionálna politika iná od 
tej celonárodnej. Vieme diskutovať, 
spolupracovať a nájsť zhodu v prospech 
veci, v  prospech obyvateľov kraja. 
Dokazovali sme to v predchádzajúcich 
piatich rokoch a sme pripravení v tom 
pokračovať.
Vytvorili sme ešte širšiu koalíciu 
demokratických a antifašistických strán 

a  hnutí, ako pred ostatnými voľbami. 
Dohodli sme sa aj na spoločnej 40-člennej 
kandidátke do krajského zastupiteľstva.
Držíme sa hesla, že od zodpovednosti 
sa neodchádza. Spolu s  tímom máme 
skúsenosti, aj odvahu robiť ťažké 
rozhodnutia. Máme pri tom na čom 
stavať. Župu sme otvorili jej obyvateľom 
aj verejnej kontrole. Znížili sme dlh župy 
a vyriešili dlho prehliadané problémy. 
Piešťanské letisko je zachránené 
a  „rozlietané,“ v  budove po neslávne 
známom resocializačnom zariadení 
v Galante sme otvorili moderné centrum 
sociálnych služieb a most v Hlohovci sa 
po 40 rokoch komplexne opravuje.
Popri dokončení rozbehnutých projektov 
sa s chuťou pustíme do nových. Našou 
víziou je moderný, efektívny a úspešný 
kraj v  tom zmysle, že bude doručovať 
kvalitné verejné služby, ktoré budú 
dostupné pre všetkých. Staviame na 
komplexnom prístupe, aby žiadna oblasť, 

ani región nezaostával. V  programe 
Trnavská župa 2.2 preto ponúkame veľmi 
konkrétne návrhy na vylepšenia.
Želáme si, aby sme aj ďalej spolu tvorili 
silnejší kraj. A  to nedokážeme bez 
vás. Preto vás pozývame k  volebným 
urnám v sobotu 29. októbra medzi 7.00 
a 20.00 hod. Krajské voľby sú označené 
modrou farbou, teda farbou pohody 
a vyváženosti, ale aj životne dôležitej 
vody či jasnej oblohy.

Ďakujeme za vašu 
dôveru. Výsledky 
rozhodujú.
Jozef Viskupič

VĎAKA SPOLUPRÁCI MÁME 
VÝSLEDKY, PROGRAM  
AJ VÍZIU PRE KRAJ

2 3

ČERVENÁ KARTA 
PRE SMER, HLAS A EXTRÉMISTOV
Jedna kríza sa prelieva do ďalšej. Každý z  nás – komu 
rozum a  zodpovednosť neuleteli – vie, že ani táto 
situácia nesmie legitimizovať hlasy, ktoré podnecujú 
napätie v  spoločnosti a  zároveň nemajú žiadne riešenia 
problémov, ktorým čelíme.
Vo volebnej kampani sme boli svedkami klamstiev, 
zavádzania, osočovania a osobných útokov. Kritika nebola 
konštruktívna a  chýbal vlastný obsah. Nedozvedeli sme 
sa o konkrétnych krokoch, ako chcú spraviť z Trnavského 
kraja lepšie miesto pre život. Od kandidátov SMER-u, 
SNS a extrémistov sa však iné nedalo očakávať. Skrytý 
kandidát HLAS-u navyše hral nečestne a špinavo fauloval. 
Vo voľbách si zaslúžia červenú kartu.
Neponúkajú vecné riešenia. Ide im len o návrat k válovom 
a do čias, keď župa bola uzavretým klubom „našich ľudí,“ 
v  ktorom sa rozhodovalo nezodpovedne, na základe 
kamarátšaftov.
To, že Trnavský kraj má na viac, sme my vedeli už pred 
piatimi rokmi. Boli sme odhodlaní ho zmeniť k lepšiemu. 
A  to sa nám vďaka odvážnym rozhodnutiam viditeľne 
podarilo. Hovoria za nás výsledky. Dnes máme chuť 
pokračovať v dobre rozbehnutej práci a so skúsenosťami 
z  pandémie či utečeneckej krízy previesť kraj aj ďalším 
obdobím neistoty a vysokých cien energií.
Problémy je potrebné riešiť, nie sa za ne schovávať. V tomto 
zmysle zohráva kľúčovú rolu pri zabezpečovaní verejných 
služieb v  našom rozkolísanom štáte samospráva. Ako 
starostovia, primátori a župani stojíme bok po boku, a to 
na úrovni združení samospráv, ako aj na úrovni každého 
z krajov. Máme však aj podporu osobností z regiónu, ktoré 
pôsobia v oblasti zdravotníctva, sociálnej starostlivosti či 
kultúry, ako aj v podnikateľskom, akademickom a treťom 
sektore.
Tak ako sme zvládli predchádzajúce výzvy, hoci prišli 
náhle a  neboli sme na ne pripravení, zvládneme aj tie 
nasledujúce. Spája nás totiž záujem všetkých ľudí.

EXTRÉMISTI

 HLAS-SD

SMER
-SD, S

NS

Zdroj: https://www.facebook.com/beluskymartin/

Zdroj: https://www.facebook.com/zdenkocambalholic/

Zdroj: https://www.facebook.com/martin.cervenka.ttsk/ 



40 rokov odkladaná 
komplexná rekonštrukcia 

cestného mosta cez Váh 

napreduje, rysujú sa nové 

chodníky a cyklotrasy  

(september 2022) 

Odštartovali sme projekt 

komplexnej modernizácie 

a rozšírenia priestorov 

Hvezdárne a planetária 

v Hlohovci, ktorá bude 

jednou z najmodernejších 
v Európe

54

Miroslav 
Dzurech, Ing.

Lucia 
Raková, Ing.

Patrik 
Voltmann, Ing.

generálny sekretár 
Slovenskej katolíckej 
charity

prednostka 
Okresného úradu 
Hlohovec

projektant

4

16

19

Kandidáti na poslancov Zastupiteľstva TTSK za obvod Hlohovec

Za hlavný cieľ krajskej samosprávy považujem rast kvality života 
a spokojnosti obyvateľov nášho regiónu.
Záleží mi na tom, kde žijem, preto sa angažujem. Chcem, aby celý náš kraj 
napredoval v  každej z  oblastí, o  ktorých rozhoduje krajská samospráva. 
Chcem spolupracovať na rozvoji okresu Hlohovec v oblasti sociálnych služieb, 
ktoré majú byť dostupné pre všetkých, ktorí ich potrebujú. Pre Regionálny 
rozvoj podporujem všetky formy spolupráce miest a obcí v  regióne. Som 
dobrovoľník a  aktivista, a  preto presadzujem podporu všetkých foriem 
dobrovoľníctva prostredníctvom krajských grantov.

Aktívny prístup a neustále pracovanie na sebe po odbornej i osobnostnej 
stránke ma priviedli k  vykonávaniu pracovných pozícií, ktoré mi dali 
množstvo skúsenosti a  naučili ma zvládať aj ťažké úlohy zodpovedne 
a  profesionálne. Pôsobila som na ÚPSVaR, IBM, Úrade vládneho auditu  
a  v súčasnosti zastávam funkciu prednostky okresného úradu. V  mojom 
záujme je podieľať sa na pozitívnom smerovaní nášho kraja a pomôcť tým 
skvalitniť život ľudí, ktorí tu žijú.

Myslím si, že v posledných piatich rokoch konečne okres Hlohovec nebol 
na konci záujmu samosprávneho kraja. Opravili sme dvojnásobok ciest 
oproti predošlému volebnému obdobiu a za nižšie ceny. Riešenie dopravy 
v našom okrese je moja priorita. Na rade sú opravy križovatiek v Hlohovci, 
prioritne tej pri Cintoríne. Bol som jediným poslancom kraja, ktorý navštívil 
všetký obce v okrese a stretol sa s takmer so všetkými starostami. V tomto 
chcem pokračovať, keďže si myslím, že poslanec má byť predĺženou rukou 
samospráv.

V Jalšovom sme 

opravili hneď dva 

mosty (október 2021)

Rozbehnuté projekty chceme spolu so župným kolektívom dotiahnuť a  s  ďalšou modernizáciou to 
myslíme vážne – vytvorenie modernej, vedecko-vzdelávacej inštitúcie z  hvezdárne a  planetária 
v Hlohovci, zrenovované vonkajšie športovisko pri gymnáziu v Hlohovci, úseky Vážskej cyklomagistrály 
medzi Madunicami, Hlohovcom, Hornými Zelenicami a Siladicami, zrekonštruovanie cesty od Hlohovca 
smerom na Bojničky, ako aj ďalšie opravené cesty a mosty v našom okrese a následné riešenie dopravnej 
situácie v meste. To všetko ponúkame.

Práce na komplexnej 

rekonštrukcii mosta 
v Hlohovci rýchlo 

napredujú (august 2022)
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NOVÉ 
PROJEKTY

VÝSLEDKY NAŠEJ PRÁCE

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

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

V Moravskom Sv. Jáne postavíme nové 
zariadenie sociálnych služieb.

Na Letisku Piešťany pribudnú nové 
hangáre a obslužné budovy.

Máme pripravený projekt prístavby Domova sociálnych 
služieb v Galante.

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

V Malých Karpatoch postavíme modernú 
turistickú útulňu.

Zmodernizujeme vonkajšie športoviská  
pri Gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci

Zmodernizovali sme               športovísk pri 
stredných školách za vyše 7 miliónov eu

kilometrov 
ciest

Opravili sme

 mostov
Zrekonštruovali

sme

ROZLIETANÉ 
LETISKO  
V PIEŠŤANOCH
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.

OPRAVENÝ 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.

NOVÉ CENTRUM 
SOCIÁLNYCH 
SLUŽIEB V GALANTE
V jednej budove po tomto neslávne 
známom resocializačnom 
zariadení Čistý deň v Galante sme 
otvorili nové centrum sociálnych 
služieb. Podobný zámer máme 
aj s druhou budovou, o ktorú sa 
stále súdime. A neustúpime.

208
3813

300kusov 
cestárskej techniky

Vymenili sme

Poznáme silu nášho kraja. Máme nové nápady a pripravené 
konkrétne projekty. S chuťou sa púšťame do ich realizácie 

vo všetkých okresoch.



VOĽBY  sobota 29. októbra 2022  7.00 - 20.00 hod.
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VÝSLEDKY ROZHODUJÚ
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hlasovací lístok pre voľby 
predsedu samosprávneho 
kraja

hlasovací lístok pre voľby 
primátora alebo starostu

hlasovací lístok pre 
voľby do župného 

zastupiteľstva

hlasovací lístok pre 
voľby miestnych 

a mestských 
poslancov
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