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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/ 



Dokončili sme prvú fázu 
rekonštrukcie ihriska 
pri SPŠE v Piešťanoch 
(november 2021)
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Lucia 
Drábiková, Mgr., PhD.

Vladislav 
Krasický, MBA

Stanislav 
Paluga, MUDr., MPH

Daniela 
Sigetová, Mgr.

Andrej 
Stančík, Mgr.

poslankyňa Národnej 
rady Slovenskej repuliky

riaditeľ logistiky

lekár

starostka obce 
Ratnovce

poslanec Národnej rady 
Slovenskej republiky
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Kandidáti na poslancov Zastupiteľstva TTSK za obvod Piešťany

Povolaním som psychologička. Veľkú časť svojej doterajšej profesijnej 
kariéry som pracovala v  organizáciách zameraných na pomoc rodinám, 
núdznym a  ľuďom so ZŤP. V  uplynulých piatich rokoch sa Trnavskému 
kraju darilo zvyšovať úroveň sociálnych služieb pre obyvateľov a zlepšovať 
podmienky zamestnancov v  tejto sfére. Okres Piešťany však nevyhnutne 
potrebuje nové zariadenia, aby sme naplnili potreby občanov. To je jedna 
z mojich top priorít pre nasledujúce roky.

Som vrcholový manažér, ale predovšetkým manžel a otec dvoch detí.
Celý môj profesijný život sa točí okolo logistiky. V  nej sa pohybujem  
23 rokov a som  šťastný, že robím to, čo ma napĺňa. Dnes pôsobim ako riaditeľ 
logistiky, ale živo sa zaujímam aj o dianie vo verejnom živote. 
Citlivo vnímam výzvy, ktoré nás čakajú v súvislosti s energetickou krízou, 
či vysokou infláciou. Svoje skúsenosti, entuziazmus a  pragmatickosť by 
som rád zúžitkoval v komunálnej politike, aby sa v Trnavskom kraji oplatilo 
pracovať, podnikať a žiť.

Narodil som sa v  roku 1972 v  Piešťanoch. Som ženatý. Absolvoval som 
štúdium na JLF UK v Martine. V NAW Piešťany som pracoval na internom 
oddelení a  neskôr som bol poverený vedením geriatrického oddelenia.  
V roku 2003 som začal pracovať na internej klinike v Nemecku. Od roku 2008 
pracujem v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých v Piešťanoch, až 
do dnes. V roku 2021 som ukončil štúdium na SZU v Bratislave v odbore MPH. 
Od roku 2013 som sa zúčastnil niekoľkých klinických štúdií. Mojím cieľom je 
rozvoj a zlepšenie zdravotnej starostlivosti v ambulanciách TTSK.

Som vydatá, s  manželom vychovávame dve deti. Mám ukončené 
vysokoškolské štúdium v oblasti sociálnej práce. Celý môj pracovný život 
bol zameraný na pomoc ľuďom v rôznych životných situáciách a od roku 2018 
vykonávam funkciu starostky obce Ratnovce. 
V  prípade úspechu ako  poslankyňa Trnavského samosprávneho kraja 
chcem presadzovať zlepšenie podmienok poskytovania sociálnych služieb 
zriadením nových sociálnych služieb pre seniorov v okrese.
Mojou prioritou pre  náš okres  je doprava. Je potrebné  pokračovať v riešení 
premostenia nad riekou Váh.

Mám 27 rokov a v súčasnosti pôsobím ako štátny tajomník na ministerstve 
zahraničných vecí. Okrem zapájania sa do mládežníckeho politického života 
som si vybral štúdium v  Česku, aby som sa raz mohol vrátiť a  pomôcť 
Slovensku. Zo skúseností a vedomostí, ktoré som štúdiom, ale aj stážami 
v Bruseli, USA, či Prahe získal, dodnes čerpám. 
Ako poslanec župy by som sa chcel venovať hlavne zeleným témam 
a rozvíjaniu možností pre mladých v kraji. Veľký potenciál vidím v prepájaní 
cyklotrás a rozvíjaní piešťanského letiska, ktorého potenciál hlavne vďaka 
županovi Viskupičovi výrazne narástol.

Zrekonštruovali sme 
Krajinský most v Piešťanoch. 

(september 2020)

Dokončili sme 
rekonštrukciu mosta 
pri obci Trebatice 
(september 2022)

 Vďaka dvom eurofondovým 
projektom sme opravili úsek od Krajinského mostu v Piešťanoch až po hranicu kraja na vrchole horského 

priechodu Havran (júl 2022)

Rozbehnuté projekty chceme spolu so župným kolektívom dotiahnuť a  s ďalšou modernizáciou to 
myslíme vážne – nové hangáre a  obslužné budovy na Letisku Piešťany, špičkové IT učebne na SPŠ 
elektrotechnickej v  Piešťanoch, zmodernizovaný areál vrátane parku a  technické vybavenie školy 
v Rakoviciach, podpora rozvoja športovej infraštruktúry v obciach, tak ako v Chtelnici alebo Kočíne-
Lančári, pokračovanie v modernizácii hotelovej akadémie v Piešťanoch ako špičky vo vzdelávaní nielen 
v našom kraji, úplne nové zariadenie sociálnych služieb na župnom pozemku v Piešťanoch, ako aj ďalšie 
opravené cesty a mosty v našom okrese. To všetko ponúkame.
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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

Consequodis ut am, cusam sam ea que evelitate aboris mod 
esedi dollabo. Ut acest, tota cor si nos idelibus reptatis nonetur, 

autatemque nest quam volorro ommodiae la plaut fuga. Nem 
il ium quatur? Qui ut ullupta iniet debitet unt explis min nihit 
entiust rumque posam in ped exeritas ab in nis et dolestia 
quaspici siti num doloruptam in et optatquia volupta dolum que 

volum rempedis andis alianissi rehent.To omnimos is re laboren imillum volor si dunto moluptur 
sequo dolecum hillorum dundel inveni doluptate id 
quam quis non nonsent.
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esedi dollabo. Ut acest, tota cor si nos idelibus reptatis nonetur, 
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sequo dolecum hillorum dundel inveni doluptate id 
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quaspici siti num doloruptam in et optatquia volupta dolum que 

volum rempedis andis alianissi rehent.To omnimos is re laboren imillum volor si dunto moluptur 
sequo dolecum hillorum dundel inveni doluptate id 
quam quis non nonsent.
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autatemque nest quam volorro ommodiae la plaut fuga. Nem 
il ium quatur? Qui ut ullupta iniet debitet unt explis min nihit 
entiust rumque posam in ped exeritas ab in nis et dolestia 
quaspici siti num doloruptam in et optatquia volupta dolum que 

volum rempedis andis alianissi rehent.To omnimos is re laboren imillum volor si dunto moluptur 
sequo dolecum hillorum dundel inveni doluptate id 
quam quis non nonsent.

Consequodis ut am, cusam sam ea que evelitate aboris mod 
esedi dollabo. Ut acest, tota cor si nos idelibus reptatis nonetur, 
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il ium quatur? Qui ut ullupta iniet debitet unt explis min nihit 
entiust rumque posam in ped exeritas ab in nis et dolestia 
quaspici siti num doloruptam in et optatquia volupta dolum que 

volum rempedis andis alianissi rehent.To omnimos is re laboren imillum volor si dunto moluptur 
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il ium quatur? Qui ut ullupta iniet debitet unt explis min nihit 
entiust rumque posam in ped exeritas ab in nis et dolestia 
quaspici siti num doloruptam in et optatquia volupta dolum que 

volum rempedis andis alianissi rehent.To omnimos is re laboren imillum volor si dunto 
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quaspici siti num doloruptam in et optatquia volupta dolum que 
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quaspici siti num doloruptam in et optatquia volupta dolum que 

volum rempedis andis alianissi rehent.To omnimos is re laboren imillum volor si dunto 
moluptur sequo dolecum hillorum dundel inveni doluptate id 
quam quis non nonsent.

Consequodis ut am, cusam sam ea que evelitate aboris mod 
esedi dollabo. Ut acest, tota cor si nos idelibus reptatis nonetur, 

autatemque nest quam volorro ommodiae la plaut fuga. Nem 
il ium quatur? Qui ut ullupta iniet debitet unt explis min nihit 
entiust rumque posam in ped exeritas ab in nis et dolestia 
quaspici siti num doloruptam in et optatquia volupta dolum que 

volum rempedis andis alianissi rehent.To omnimos is re laboren imillum volor si dunto 
moluptur sequo dolecum hillorum dundel inveni doluptate id 
quam quis non nonsent.

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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