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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.
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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.

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

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

Ďakujeme za vašu
dôveru. Výsledky
rozhodujú.
Jozef Viskupič

SSD

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,

PRE SMER, HLAS A EXTRÉMISTOV
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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

ČERVENÁ KARTA

EX

VĎAKA SPOLUPRÁCI MÁME
VÝSLEDKY, PROGRAM
AJ VÍZIU PRE KRAJ
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Kandidáti na poslancov Zastupiteľstva TTSK za obvod Trnava
Rozbehnuté projekty chceme spolu so župným kolektívom dotiahnuť a s ďalšou modernizáciou to
myslíme vážne – športový areál najmä pre mladé hokejové talenty v Trnave, zrevitalizovaná záhrada
s letnou čitárňou pri krajskej knižnici v Trnave, zrekonštruované ihrisko pri gymnáziu J. Hollého v Trnave,
moderná turistická útulňa v Malých Karpatoch, nové zariadenie sociálnych služieb pre ľudí s poruchou
autistického spektra na Dobrej Vode, pokračovanie v rekonštrukcii Divadla J. Palárika v Trnave, výstavba
cyklotrás v regióne s dôrazom na spojenie Trnavy a Smoleníc, nový plavecký bazén pre verejnosť na
MTF STU, ako aj ďalšie opravené cesty aj mosty v našom okrese. To všetko ponúkame.

4
Mária
Benová, PhDr.
asistentka
poslanca

8
Zuzana
Bošnáková,

Bc., JUDr.

riaditeľka
vysokoškolského
internátu

14
Anita
Gajarská, Ing.
starostka obce
Voderady

16
Martin
Glončák, Ing.

starosta obce
Suchá nad Parnou

39
Branislav
Kramár, MUDr.
lekár

4

Som matka štyroch detí, psychologička. Vždy som chcela pomáhať ľuďom,
preto som pracovala s narkomanmi a tiež s mládežou u Saleziánov, kde hrám
na organe. Pred voľbami som bola pri zrode myšlienky znížiť dane rodičom
detí a tým zvýšiť ich príjem. Od roku 2020 ako asistentka poslanca som
aj pri príprave niektorých protikorupčných zákonov, napríklad o hmotnej
zodpovednosti či zmene §363 t.p., ktoré už sú podané v NR SR. Chcem,
aby náš kraj aj naďalej nakladal s našimi daňami hospodárne, ako sa to
darí županovi Jozefovi Viskupičovi a tak je z čoho opravovať cesty, školy,
športoviská.
Vyštudovala som právo a sociálnu prácu na Trnavskej univerzite. Venovala
som sa administrácii projektov, verejnému obstarávaniu, pôsobila som ako
právnička Slovenskej katolíckej charity.
V súčasnosti som riaditeľkou vysokoškolského internátu. Angažujem sa ako
dobrovoľníčka v sociálnej oblasti.
Chcem podporovať projekty ako je Hokejová akadémia na Lomonosovovej,
čitáreň v knižnici, zlepšiť spoluprácu kraja a mesta Trnava, sociálne služby
a rozvoj infraštruktúry.

Mám 47 rokov a zastávam pozíciu starostky obce Voderady, kde žijem
s manželom a dvomi deťmi. Študovala som na SPU v Nitre. V rezorte
životného prostredia som pracovala 20 rokov ako odborník v oblasti
environmentálneho manažérstva. Kandidovať na poslankyňu Krajského
zastupiteľstva ma priviedla myšlienka ponúknuť občanom nášho kraja
získané praktické skúsenosti a znalosti v oblasti samosprávy. Vnímam veľký
potenciál nášho kraja, preto verím, že aj moje skúsenosti a rozumné návrhy
prispejú k jeho ďalšiemu rozvoju.

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

Som právnik, manžel a otec troch detí. Som dlhoročným aktivistom
a dobrovoľníkom vo viacerých mládežníckych a komunitných organizáciách.
Aktuálne pôsobím ako poslanec mestského zastupiteľstva mesta Trnava
a od roku 2017 som poslancom Trnavského samosprávneho kraja. Tu som
zároveň prijal ponuku stať sa členom predstavenstva Letiska Piešťany
a podieľať sa na jeho ozdravnom pláne. Túto činnosť som vykonával bez
nároku na honorár. Nadobudnuté skúsenosti by som rád zúročil aj v ďalšej
práci pre spoluobčanov, v rámci ktorej nás čaká ešte veľa odvážnych
a kompetentných rozhodnutí pre silnejší Trnavský kraj.

Som manažér, hoteliér a spoluorganizátor medzinárodných hudobných
festivalov v Trnave. Tridsať rokov sa venujem turistickému ruchu
a poskytovaniu kvalitných služieb obyvateľom. TTSK vnímam ako úrad,
ktorý tiež pomáha obyvateľom kraja úspešne napĺňať ich potreby. Prináša
do nášho regiónu rozvoj kultúry a turistického ruchu. Trnavský kraj vidím
ako rozvinuté turistické a kultúrne centrum strednej Európy a tomuto cieľu
chcem svojimi profesionálnymi skúsenosťami pomôcť.

Mám 55 rokov a pracujem ako manažér.
Vyštudoval som vojenskú leteckú školu, pracoval som vo Vzdušných silách
SR, na Úrade medzinárodnej policajnej spolupráce, na Dopravnom úrade
a dnes som riaditeľom bezpečnosti v jednej z najväčších firiem v SR. Som tiež
prekladateľom z anglického jazyka. Svoje skúsenosti a schopnosti ponúkam
v prospech Trnavského kraja a mesta Trnavy, aby boli miestom, kde sa oplatí
pracovať, podnikať a žiť.

Slovensko je krajina s obrovským potenciálom, ktorý nie je ani zďaleka
naplnený. Za seba môžem povedať, že ako človek, aj ako poslanec NR SR
robím maximum pre to, aby sa ľuďom na Slovensku oplatilo pracovať,
podnikať a žiť. Chcem byť príkladom toho, aby slovo „politik“ znovu
nadobudlo pôvodný význam – pracovať pre blaho celej krajiny, pre regióny
a pre občanov. Toto je vízia, ktorou sa počas môjho pôsobenia riadim a je
pre mňa kľúčová aj v regionálnej politike. Budem vďačný za vašu dôveru
a príležitosť pokračovať v práci pre náš kraj.

Mám 45 rokov, s manželkou máme tri deti. Vyštudoval som Fakultu
elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Viac ako 15 rokov som
pracoval v oblasti informačných technológií. Ako starosta obce Suchá nad
Parnou som získal prehľad o problémoch a potrebách ľudí nielen v našej
obci. Som hrdý na náš kraj a verím, že cennými skúsenosťami z oblasti
riadenia samosprávy prispejem k správnym rozhodnutiam a pomôžem
rozvoju trnavského regiónu.

Od roku 2006 pôsobím ako poslanec MZ Trnava a od roku 2017 ako poslanec
TTSK. Aktívne sa zapájam ako člen viacerých komisií. Svojou kandidatúrou
chcem doteraz nadobudnuté skúsenosti z komunálnej politiky aj naďalej
využívať vo verejný prospech. Okrem pomáhania ľuďom pri ich zdravotných
ťažkostiach, sa pri vzájomnej komunikácii denne stretávam s problémami
bežného života. Aj na základe toho by som chcel presadiť svoj ľudský postoj
k bežným problémom.
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VÝSLEDKY NAŠEJ PRÁCE
ROZLIETANÉ
LETISKO
V PIEŠŤANOCH

NOVÉ CENTRUM
SOCIÁLNYCH
SLUŽIEB V GALANTE

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.

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.

OPRAVENÝ MOST
V HLOHOVCI

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

Na Letisku Piešťany pribudnú nové
hangáre a obslužné budovy.

13

Zrekonštruovali
sme

208

Opravili sme

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

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

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.

Zmodernizovali sme
športovísk pri
stredných školách za vyše 7 miliónov eu

NOVÉ
PROJEKTY

38

mostov

V Moravskom Sv. Jáne postavíme nové
zariadenie sociálnych služieb.

V Malých Karpatoch postavíme modernú
turistickú útulňu.

Zmodernizujeme vonkajšie športoviská
pri Gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci

kilometrov
ciest

300

kusov
Vymenili sme
cestárskej techniky
6

Máme pripravený projekt prístavby Domova sociálnych
služieb v Galante.

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

7

VOĽBY sobota 29. októbra 2022 7.00 - 20.00 hod.
Komunálne voľby

Regionálne voľby

hlasovací lístok pre voľby
predsedu samosprávneho
kraja

hlasovací lístok pre voľby
primátora alebo starostu
KÝ ŽU
TRNAVS
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voľby miestnych
a mestských
poslancov
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