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KTO BUDE NOVÝM PRIMÁTOROM?

Objednávateľ: Pavol Goriščák, Lipová 16, 08501 Bardejov. Dodávateľ: AHOJ MEDIA s.r.o., Slovenská 1, 085 01 Bardejov. IČO: 53092503

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
Volebný obvod číslo 1

2. Martina Bariliková, Mgr., 38 r., sociálna 6. Stanislav Soroka, Mgr., MBA, 45 r., riapracovníčka, Hlas – sociálna demokracia
diteľ spoločnosti, Sme rodina

Vo volebnom obvode sa volia 4 poslanci

3. Peter Blažejčík, Mgr., 45 r., učiteľ, Smer –
1. Ľubomír Čekan, Mgr., 54 r., riaditeľ stred- sociálna demokracia
nej školy, Národná koalícia / nezávislí kan4. Petr Cingel, 62 r., technik, Hlas – sociálna
didáti
demokracia
2. Vojtech Exner, 24 r., študent, Šanca
5. Jozef Demeš, 40 r., finančný sprostred3. Mária Ferková, Ing., 52 r., štátny zamest- kovateľ, nezávislý kandidát
nanec, Starostovia a nezávislí kandidáti
6. Slavomír Hudák, 56 r., technik výroby,
4. Róbert Geci, Mgr., 32 r., nákupca, Sloboda Kresťanskodemokratické hnutie
a solidarita
7. Eva Hudáková, JUDr., 67 r., advokát,
5. Michal Hanko, Bc., 40 r., učiteľ, nezávislý nezávislý kandidát
kandidát
8. Ján Kleban, RNDr., PhD., 43 r., pedagóg,
6. Martin Jutka, Mgr., 41 r., vedúci pra- Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdocovník, Smer – sociálna demokracia
la
7. Slavomír Krok, Mgr., 47 r., učiteľ, Hlas –
9. Ján Maník, PhD., MBA, 46 r., odborný posociálna demokracia
radca, nezávislý kandidát
8. František Kučmina, 58 r., predajca,
10. Martin Marcinov, Mgr., 44 r., učiteľ, Hlas
Kresťanskodemokratické hnutie
– sociálna demokracia
9. Anton Marinčin, Ing. 32 r., pracovník SBS,
11. Ján Pecuch, Ing., 56 r., živnostník,
Republika
Kresťanskodemokratické hnutie
10. Katarína Meriavčíková, 40 r., SZČO –
12. Dominik Pračko, 35 r., pracovník
kozmetička, Hlas – sociálna demokracia
mestského podniku, fotograf, reportér,
11. Marta Mochnacká, Bc., 58 r. novinárka, nezávislý kandidát
Národná koalícia / nezávislí kandidáti
13. Peter Simko, Ing., 52 r., stredoškolský
12. Tomáš Molčan, PhDr., 36 r., učiteľ, učiteľ, Hlas – sociálna demokracia
nezávislý kandidát
14. Jaroslav Terpitko, Bc., Dis. art., 50 r.,
13. Peter Petruš, Ing., 59 r., manažér učiteľ, Kresťanskodemokratické hnutie
zdravotníckeho zariadenia, nezávislý kandidát
Volebný obvod číslo 3

7. Tatiana Vantová, Mgr. 54 r., projektová
manažérka, Skúsme to inak

14. Martin Sisák, Mgr., 50 r., stredoškolský Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci
učiteľ, Progresívne Slovensko
1. Vincent Bujňák, PaedDr., 64 r., učiteľ, Živ15. Peter Tej, Mgr., 36 r., učiteľ, Hlas – so- ot - národná strana
ciálna demokracia
2. Anton Duchnovský, PhDr., 46 r., terénny
16. Peter Ždiľa, Ing., 52 r., hasič vo výslužbe, sociálny pracovník, Sloboda a solidarita
nezávislý kandidát
3. Ján Gurský, MUDr., 52 r., zubný lekár,
Kresťanskodemokratické hnutie
Volebný obvod číslo 2

12. Jarmila Stašová, Ing., 31 r., ekonómka,
nezávislý kandidát

Vo volebnom obvode sa volia 5 poslanci

Volebný obvod číslo 4
Vo volebnom obvode sa volia 4 poslanci
1. Juraj Bochňa, Mgr. art., ArtD., 42 r., učiteľ,
nezávislý kandidát
2. Martin Ceľuch, Ing., PhD., 45 r., ekológ, Za
ľudí
3. Anna Čegiňová, PaedDr., 61 r., špeciálny
pedagóg, Hlas – sociálna demokracia
4. Dominik Fotta, 31 r., projektant
pozemných
stavieb,
Kresťanskodemokratické hnutie
5. Marek Lacko, Mgr., 37 r., čašník, Hlas –
sociálna demokracia
6. Matúš Moravec, 37 r., SZČO, Republika
7. Vladislav Novák, 48 r., šachový tréner
mládeže, nezávislý kandidát
8. Martin Papirek, MUDr., MPH, 54 r., lekár,
Smer – sociálna demokracia
9. Milan Ján Pilip, Mgr., 42 r., predseda
Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí,
nezávislý kandidát
10. Jozef Rohaľ, Ing., 58 r., konateľ
spoločnosti, nezávislý kandidát
11. Vladimír Savčinský, RNDr., 59 r., stredoškolský učiteľ, nezávislý kandidát

13. Peter Varchol, 38 r., riaditeľ spoločnosti,
Sme rodina
14. Jaromír Zdziebko, 42 r., riaditeľ
spoločnosti, Sme rodina

Volebný obvod číslo 5

4. Patrik Hudák, 37 r., podnikateľ, Hlas – Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci
sociálna demokracia

1. Ľubomír Augustinský, 51 r., SZČO, Slobo1. Jakub Hajtol. Ing., 26 r., manažér U.S.Steel
5. Juraj Kuhajdík, 38 r., technik, Hlas – so- Košice, nezávislý kandidát
da a Solidarita
ciálna demokracia
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PRE VOĽBY DO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
2. Michal Hajtol, Mgr., 26 r., hovorca, štátny 5. Lukáš Ondeček, Ing., 34 r., projektový 1. Stanislav Jurčišin, Ing., 69 r., technik, Hlas
zamestnanec, nezávislý kandidát
manažér, Kresťanskodemokratické hnutie – sociálna demokracia
3. Andrej Hudák, 38 r., SZČO, Hlas – sociál- 6. Jozef Pasternák, 62 r., technik IT, Hlas – 2. Marek Šimco, Mgr., 49 r., pedagóg,
na demokracia
sociálna demokracia
Kresťanskodemokratické hnutie
4. Marek Hudák, Ing., MBA, 27 r., dátový 7. Daniel Rohaľ, Ing., 32 r., technik, Hlas –
analytik, Kresťanskodemokratické hnutie
sociálna demokracia
5. Andrej Michalik, 50 r., robotník, Hlas – 8. Alexander Starinský, Mgr., 32 r., projeksociálna demokracia
tový manažér, Občianska konzervatívna
strana
6. Peter Mojdis, Ing., 48 r., konateľ
spoločnosti, Republika
9. Martina Steranková, Mgr., 51 r., učiteľka,
Slovenská národná strana
7. Martin Šmilňák, Mgr., 49 r., riaditeľ školy,
Kresťanskodemokratické hnutie
10. František Tkáč, Mgr., 58 r., riaditeľ
sociálneho
zariadenia,
Kresťanskodemokratické
hnutie
Volebný obvod číslo 6
Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci

Volebný obvod číslo 8

Volebný obvod číslo 9
Vo volebnom obvode sa volí 1 poslanec
1. Jakub Boruv, 22 r., študent práva,
Kresťanskodemokratické hnutie
2. Pavol Goriščák, Mgr., 40 r., právnik, Slovenská národná strana
3. Mário Jančošek, Mgr., PhD., 33 r., štátny
zamestnanec, Sme rodina
4. Andrea Talárová, Mgr., 55 r., opatrovateľka, Národná koalícia / nezávislí kandidáti

1. Peter Demjanovič, Mgr., 36 r., tech- Vo volebnom obvode sa volí 1 poslanec
nik požiarnej ochrany, Hlas – sociálna
demokracia
2. Miloš Dvorský, Ing., 49 r., manažér logistiky, nezávislý kandidát
3. Matúš Gmitter, 26 r., terénny sociálny
pracovník, Sme rodina
4. Nataša Milistenferová, Mgr. 57 r.,
manažérka regionálneho centra sociálnej
ekonomiky, nezávislý kandidát
5. Dávid Pituch, JUDr., Ing., 38 r., riaditeľ
spoločnosti, Sme rodina
6. Peter Štalmach, Ing., 45 r., konateľ
spoločnosti,
Kresťanskodemokratické
hnutie
7. Matej Štofko, 27 r., predajca, Skúsme to
inak

Volebný obvod číslo 7
Vo volebnom obvode sa volia 4 poslanci
1. Matúš Barbuľak, Bc., 35 r., osobný
bankár, Smer – sociálna demokracia
2. Martin Demský, Mgr. 43 r., učiteľ,
Kresťanskodemokratické hnutie
3. Martin Juríček, Mgr. art., 29 r., herec,
Kresťanskodemokratické hnutie
4. Ivan Leščišin, Ing. 66 r., technik, Smer –
sociálna demokracia
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Objednávateľ: Marek Rakoš, Alejová 700/44, 086 41 Raslavice. Dodávateľ: AHOJ MEDIA s.r.o., Slovenská 1, 085 01 Bardejov. IČO: 53092503

SOM PRIPRAVENÝ POMÁHAŤ A SLÚŽIŤ
OBYVATEĽOM CELÉHO KRAJA

Milí spoluobčania, drahí priatelia,
súčasný stav slovenskej spoločnosti vyžaduje čestných a morálne čistých ľudí v samosprávach všetkých úrovní
už veľmi naliehavo. Sme svedkami uprednostňovania vlastných záujmov pred tými verejnými v nebývalých rozmeroch.
Preto sa v nasledujúcich komunálnych i regionálnych voľbách chcem uchádzať o vašu priazeň a podporu na post poslanca Prešovského samosprávneho kraja. Mojím životným poznaním je, že skúsenosti, pracovitosť a čestnosť nás
vždy posúvajú vpred. Hovorím to z pohľadu mojich doterajších 20-ročných skúseností z oblasti podnikania a na základe
skúseností posledných 8 rokov, počas ktorých som vo funkcii starostu Raslavíc úspešne riadil miestnu (obecnú) samosprávu. Takto odborne erudovaný som pripravený pomáhať a slúžiť aj obyvateľom celého nášho kraja.
Mojou prioritnou záležitosťou boli a vždy sú rodinné vzťahy a férové partnerstvá. Nie sú to prázdne slová. Dôkazom je skutočnosť, že sa mi na rodinných základoch podarilo z nuly vybudovať firmu Rakystav, kde dnes je
z 97 zamestnancov 21 najbližších rodinných príslušníkov. Zodpovedné rodinné putá nám umožňujú dosahovať
lepšie výsledky.
Pred 17-timi rokmi som si založil vlastnú rodinu. Spolu s manželkou Jožkou v nej s láskou a porozumením
vychovávame svoje 4 deti Mareka, Emku, Matejka a Janíka. Výchovou v rodine vkladáme do malého človeka
semienka morálky, s ktorými neskôr vstupuje do dospelého života v spoločnosti.
V nasledujúcich riadkoch sa vám budem snažiť v skratke priblížiť moju cestu k nadobudnutiu pracovných a odborných
skúseností, potrebných pre úspešné pôsobenie v krajskej samospráve.
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MAREK RAKOŠ: MÁM SKÚSENOSTI,
TERAZ ICH CHCEM ZÚROČIŤ
Počas ôsmych rokov na pozícii starostu Raslavíc som nazbieral obrovské
množstvo skúseností zo všetkých
sfér a na základe toho chcem teraz
pomôcť celému nášmu kraju. Do obce
sme získali veľké množstvo financií
cez rôzne projekty a dotácie a zo zložitej a ťažkej situácie, keď som v roku
2014 nastúpil do kresla starostu, sme
dokázali obecný úrad pozdvihnúť na
novú úroveň.
Myslím si, že sa podarilo zrealizovať
väčšinu predkladaných vízií pre rozvoj,
za čo určite môžeme byť vďační predovšetkým podpore konštruktívnych
poslancov. Sú totiž aj obce, kde väčšina
Rekonštrukcia materskej školy sa podarila aj vďaka dotáciám
poslancov len všetko kritizuje. Všetky
tieto skúsenosti chcem teraz pretaviť 674,62 € na rekonštrukciu a zariadenie a 175 735,25 € na vybudovanie základdo práce poslanca Prešovského samo- MŠ 2. 739 832,64 € bolo použitých na nej technickej infraštruktúry - chodníka.
inštaláciu tepelných čerpadiel v ZŠ.
správneho kraja.
- 131 081,28 € bolo z dotácii použitých
Tí, ktorí ma poznáte viete, že sa nerád - 170 117,54 € išlo z dotácii na zvyšo- na predchádzanie vzniku BRKO – komchválim, no využijem tento priestor a vanie kvality vzdelávacích procesov postery do každej rodiny, 468 421,84 €
spomeniem aspoň niektoré najväčšie v ZŠ a 163 330,30 € na PRIM – asistenti - Dobudovanie systému triedeného zberu odpadu – zberný dvor, 181 378,99 €
projekty, ktoré som mohol počas môjho učiteľov v MŠ.
na vodozádržné opatrenia v intraviláne
pôsobenia z pozície starostu zrealizovať.
- 260 840,83 € bolo z dotácii využitých obce, 480 978,14 € na revádzku zber- 632 460,00 € sme získali na výstav- na výstavbu multifunkčného ihriska za ného dvora pre 21 obcí mikroregiónu,
84 922,15 € sme využili na projekt zberbu dvoch bytoviek cez ŠFRB na ul. Kultúrnym domom.
ného dvora.
Hraboveckej a 905 210,00 € na výstavbu dvoch bytoviek cez ŠFRB na ul. Lopu- - 230 761,61 € bolo pre terénnu sociálchovskej. 482 985,03 € sme dostali na nu prácu, 250 732,50 € išlo na komunit- - 647 227,96 € pre tepelné čerpadlá
prevádzku a rekonštrukciu denného sta- né centrum, 180 090,42 € pre miestnu v Kultúrnom dome, 147 170,55 €
cionára a 377 415,52 na opatrovateľskú občiansku poriadkovú službu. Všetko na rekonštrukciu multifunkčného centra
z dotácii. 205 286,26 € - rekonštrukcia s vybavením.
službu.
verejného osvetlenia, 89 622,17 € - re- 230 480,74 € sme získali na re- konštrukcia Synagógy, 781 782,84 € išlo - 915 445,93 € sme dostali na dotácie
konštrukciu a zariadenie MŠ 1, 213 na rekonštrukciu zdravotného strediska z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pre obec, 879 392,45 € - dotácie
z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
pre obecný podnik.
Spolu bolo preinvestovaných 13,24
milióna €, z toho z dotácii sme získali presne 10 179 688,10 €. Ako starosta som urobil všetko pre to, aby sa
obec rozvíjala, napredovala a aby každý
obyvateľ bol hrdý na to, že žije práve
v Raslaviciach.
Ako poslanec Prešovského samosprávneho kraja využijem všetky svoje
ľudské aj odborné schopnosti, aby som
čestnou a zodpovednou prácou naplnil
očakávania obyvateľov nášho kraja.
Marek Rakoš má bohaté skúsenosti. V obci vyrástli nové bytovky
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Rozhovor s Emíliou Olejárovou
Mila Olejára pozná väčšina Bardejovčanov. Slovenské porekadlo hovorí, že za úspešným
mužom hľadaj šikovnú ženu. Skúste sa nám teda predstaviť, pani Olejárová.
Narodila som sa v bardejovskej nemocnici a po ukončení Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach som
sa vrátila pracovať do tej istej nemocnice. Pracovala som na oddelení psychiatrie. Ako psychiater
som pôsobila aj v Kanade, kde sme s manželom odišli pracovať. S pribúdajúcimi skúsenosťami sa
môj záujem o duševné zdravie len upevňoval a prehlboval.
Takže stojíte po boku Mila celý život a poznáte sa odmlada.
Nepoznáme sa úplne odmalička. S Milom nás zoznámila naša spoločná kamarátka po skončení
vysokej školy. Padli sme si do oka. A som rada, že sme mali možnosť prežiť spolu viac ako
22 rokov. Milo je ambiciózny človek, imponuje mi na ňom to, že vždy videl širšie súvislosti,
mal víziu a išiel si za ňou.
Aké ťažké bolo rozhodnutie opustiť rodný Bardejov, rodinu a vydať sa do ďalekého sveta?
Aj keď nám Bardejov bol srdcu blízky, rozhodli sme sa, podobne ako mnohí iní Bardejovčania,
hľadať uplatnenie a skúsenosti aj mimo. Bolo to určite ťažké rozhodnutie, išli sme do neznámeho
sveta, kde zadarmo nič nedostanete. Váš úspech závisí len od vašich schopností učiť sa nové veci
a rozvíjať si svoje vedomosti. To sme skutočne ocenili, pretože práve to bolo hlavné kritérium
úspechu a nemuseli sme si hľadať známosti alebo bočné chodníčky, ktoré by nás posunuli ďalej.
Práca a uplatnenie v zahraničí je častokrát veľmi náročné. Prečo ste sa rozhodli vrátiť? Ťahalo
vás to s rodinou domov?
Tým, že sme často rozmýšľali o rodnom meste, postupne sa rodila myšlienka, že Milo so svojimi
víziami by mohol pomôcť mestu, ale hlavne ľuďom žijúcim v ňom. Bolo to rovnako náročné
rozhodnutie ako rozhodnutie odísť z Bardejova. Po viac ako roku v Bardejove to považujeme
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za správne rozhodnutie. Sme nielen spolu s rodinou, kamarátmi, ale máme pocit, že prispievame
k niečomu, čo má význam.
Prezdraďte nám teda niečo o svojej práci.
Po návrate do Bardejova som sa rozhodla venovať hlavne deťom a uľahčiť im prechodné obdobie.
Zároveň chcem byť oporou Milovi v jeho úsilí. Moja práca bola náročná, ale rovnako náročné je
byť rodičom školopovinných detí. Momentálne zvažujem ako najlepšie využijem svoje dlhoročné
zahraničné skúsenosti v psychiatrii. Mojím primárnym záujmom je liečenie závažných
psychických ochorení, ako je schizofrénia či bipolárna porucha.
Ako zvyknete využívať voľné chvíle, pani Olejárová? Viete si nájsť čas aj pre seba? Obľúbené
miesto v Bardejove, na Slovensku.
Rada čítam a cestujem. Aj keď sme toho roku veľa toho nenacestovali, verím, že popri náročnej
práci primátora si Milo nájde čas na spoločné aktivity so mnou a s deťmi. Radi vyrážame na
cyklotúry po okolí, zájdeme aj za hranice do Krynice, kde okrem dobíjania energie obdivujeme
vybudované cyklochodníky a služby v okolí kúpeľného mesta. Vždy, keď mám chvíľu voľna, spolu
s deťmi navštívime mojich rodičov na vidieku. To je moje najobľúbenejšie miesto na Slovensku.
Ako ovplyvnila kampaň Vás a Váš život?
Naše rozhodnutie vrátiť sa na domov nebolo prvoplánové. Vedeli sme, že to nebude ľahké. Ale
zároveň sme sa veľmi tešili na naše rodiny, známych a kamarátov. Vďaka Milovej kampani som spoznala veľa hodnotných a kvalitných ľudí, ktorí ho podporujú a pomáhajú mu na ceste za spoločným
cieľom. Verím, že Milo je pripravený prevziať samosprávu mesta a starať sa o jeho obyvateľov trpezlivo, rozvážne, láskyplne a zodpovedne, rovnako dobre ako sa celý život stará o svoju rodinu.

Rozhodne sa medzi dvoma kandidátmi
Renomovaná agentúra AKO, s.r.o. realizovala v období 14.—17. októbra 2022 prieskum preferencií kandidátov na post primátora. Volieb by sa zúčastnilo 67,6 % obyvateľov mesta. Prieskum
bol vykonaný na reprezentatívnej vzorke 500 respondentov s ohľadom na vek, pohlavie
a vzdelanie. V prieskume bolo nameraných 47,9 % pre súčasného primátora Borisa Hanuščaka
a 42 % pre Miloslava Olejára. Maximálny interval pre Borisa Hanuščaka dosahuje 52,2 % a pre
Miloslava Olejára 46,3 %. Agentúra konštatuje, že 95 %-tné intervaly spoľahlivosti prvých dvoch
kandidátov sa prekrývajú, preto nie je možné povedať, kto by v súčasnosti vyhral voľby. Na treťom
mieste je Stanislav Soroka s 6,5 % a štvoricu kandidátov uzatvára Mária Ferková s 3,6 %.

47,9 %
Boris Hanuščak
42 %
Miloslav Olejár
6,5 %
Stanislav Soroka

Zber: 14. — 17. 10. 2022
Prieskum volebných preferencií
realizovala agentúra AKO, s.r.o.

3,6 %
Mária Ferková
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Poslanci Tímu Olejár | 2022 +
V tomto čísle vám predstavujeme poslancov kandidujúcich za obvody č. 1 — 3.

1. Prečo ste sa rozhodli kandidovať, aká je Vaša motivácia byť poslancom v meste Bardejov?
2. Čo považujete vo vašom volebnom obvode za najväčší problém, s ktorým chcete
ľuďom pomôcť a vyriešiť ho?
3. Aká je Vaša vízia mesta Bardejov?
Obvod č. 1

prvé skúsenosti s najnovšími
technológiami a boli vedení
k podnikaniu.

Mgr. Martin Sisák
49 rokov, manažér, stredoškolský
učiteľ, hrdý Bardejovčan, ktorý
žije v Bardejove ako potomok už
6. generácie predkov, ktorí sa v
tomto meste narodili, žili
a pracovali, chce, aby aj jeho deti
mohli ostať žiť a pracovať
v Bardejove, aktivizuje sa
v environmentálnej politike
Za najväčší problém tohto
mesta považujem nezáujem
mesta zvyšovať kvalitu
vzdelávania na základných
školách v jeho pôsobnosti
a následne k chýbajúcej
stratégii pri tvorbe nových
pracovných miest.
Riešenie vidím v podpore
odborného vzdelávania
a v rozvoji podnikateľských
a digitálnych zručností už na
úrovni základnej a strednej
školy a to prepojením kapacít
škôl, ﬁriem a samosprávy do
vzdelávacích klastrov, aby už
žiaci na základnej škole získali

Okrem vzdelávania mi ležia na
srdci aj environmentálne
témy, kde sa budem usilovať
o premenu verejného priestoru tak, aby sme zabránili
hroziacej ekologickej
katastrofe globálneho otepľovania (dažďové záhrady,
výsadba vzrastlých stromov,
rozvoj alternatívnych zdrojov
energie a ekologickej dopravy,
udržateľné odpadové
hospodárstvo a potravinová
sebestačnosť) formou
sociálnych podnikov.

Mgr. Róbert Geci
32 rokov, ženatý
Ako jeden z mála mladých ľudí
celý život prežil v našom meste.
Pracuje v strojárňach na
obchodnom oddelení ako
nákupca hutných materiálov.
Predtým získal skúsenosti
z práce v dopravnej a stavebnej
spoločnosti. Je podpredseda
OZ Kandelaber, s ktorým už

niekoľko rokov organizuje rôzne
eventy v našom meste. Má
nahrávacie štúdio. K jeho
záujmom patrí cestovanie,
technológie, politika, má rad
DIY prístup a minimalizmus.
O lokálnu politiku sa zaujíma už
niekoľko rokov, kandiduje po
druhýkrát v obvode, v ktorom
žije posledných 8 rokov.
V tomto volebnom období bol
členom komisie spoločenských
vecí a kultúry.
Vedenie a aj zastupiteľstvo
nášho mesta potrebuje
omladiť. Jeho osud nám
mladým, ktorí v ňom chceme
žiť, nesmie zostať ľahostajný.
Máme možnosť a myslím aj
povinnosť niečo pre jeho
budúcnosť spraviť, aby sa
nám v ňom žilo dobre. Kandidujem preto, aby som ako
poslanec v zastupiteľstve
mohol k tomu ako volený
zástupca obyvateľov mesta
sám dopomôcť.
V mojom obvode ma najviac
metaforicky trápi to „množstvo zhasnutých okien
panelákov“. Potrebujeme
urobiť všetko preto, aby sa tu
vrátil život, najmä mladé
rodiny. Aby ľuďom záležalo na
svojom okolí, aby žili viac
komunitne a mesto im v tom
bolo nápomocné.
Pekné mesto už máme,
momentálnou prioritou mesta
musí byť mladá, aktívna
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generácia, ktorá by mala
možnosti a motiváciu zostať
v meste žiť a podieľať sa na
jeho rozvoji.

František Kučmina
58 rokov, bezdetný, vdovec,
aktuálne pracuje ako predavač
v mäsiarstve.

Ing. Peter Ždiľa
52 rokov, zamestnaný 30 rokov
— od 1991 do 2021 —
na Okresnom Riaditeľstve
hasičského a záchranného
zboru v Bardejove, v rokoch
2018—2021 veliteľ hasičskej
stanice, v súčasnosti profesionálny hasič vo výsluhe.

Rozhodnutie kandidovať za
poslanca do mestského zastupiteľstva, som prijal ako svoju
službu v prospech občanov
nášho mesta — perly Šariša.
Zaujímam sa o históriu mesta
a veľmi mi záleží na tom, čo tu
zostane po mojej generácii, aby
sme toto mesto zanechali v čo
najlepšej kondícii budúcim
Bardejovčanom.

Veci, ktoré okolo seba vnímam
a problémy, s ktorými sa
stretávam. Viac ľudí ma oslovilo
s problémami, ktoré už dlhodobo nikto nerieši. Rozhodol som
sa, že nebudem len pasívny
divák a kritik, ale že sa chcem
aktívne podieľať na hľadaní
riešení vzniknutých problémov
a tak prispieť k zlepšeniu života
ľudí v našom meste.

Keďže ako člen komisií
mestského zastupiteľstva
z radov neposlancov už viac
rokov poukazujem na problémy
mesta a možné riešenia, chcel
by som túto svoju angažovanosť posunúť ďalej. Hlavne
v oblasti kultúry a verejného
poriadku.

Kandidujem za volebný obvod
č. 1, čo má svoje špeciﬁká. Je
v ňom ulica Mihaľov, ktorá má
iné problémy ako ulice
Ťačevská a Komenského. Tých
problémov je na Mihaľove viac.
Chcel by som podporiť výstavbu kanalizácie, dobudovanie
vodovodnej siete, ale hlavne
opravu cesty stredom ulice
Mihaľov, ktorá je v katastrofálnom stave. Na ulici
Ťačevská a Komenského
chcem iniciovať zvýšenie
kapacity parkovacích miest.

Som človek aktívny, so zmyslom pre poctivosť a poriadok,
obyvateľom pomerne dosť
známy, a preto chcem aktívne
riešiť ich problémy a byť im
nápomocný.

Myslím si, že Bardejov má
veľký potenciál byť moderné

a kultúrne mesto, kde si budú
môcť mladí ľudia po skončení
strednej či vysokej školy nájsť
svoje zamestnanie, možnosť
bývania a založiť si svoju
rodinu. Záleží na nás, či ten
potenciál využijeme pre lepší
Bardejov. Nesmieme zabúdať aj
na staršiu generáciu, ktorá je už
v dôchodkovom veku a dlhé
roky pracovala pri obnove
a výstavbe nášho krásneho
mesta a zanechala tu svoj pot
a mozole. Je našou povinnosťou postarať sa aj o týchto
ľudí. Nezabúdajme, že raz
budeme my na ich mieste.
Obvod č. 2

Augustinský Ľubomír
52 rokov, živnostník, konateľ
Across cafe s.r.o, COFITIS s.r.o.,
občiansky aktivista a ochranár
všetkého živého vo vode aj na súši
Kandidovať som sa rozhodol
z dôvodu tímu skvelých ľudí,
ktorý sa vytvoril okolo Mila
Olejára, a potreby väčšieho
zainteresovania mesta do
problematiky životného
prostredia nie spoza stola
v kancelárii, ale v teréne.
Kandidovať som sa rozhodol
kvôli rieke Topli, aby mestskí
úradníci už nikdy nedopustili
podobné eko barbarstvo na
ničom, čo je pre život nevyhnutné. Kandidovať som sa
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rozhodol kvôli lesom v správe
mesta, zlej správe, aby sa lesy
zmenili na lesoparky a nie
bojové polia.

do renovácie OD a okolia,
lebo je to jedno nechutné
obchodné centrum nehodné
akéhokoľvek mesta či sídliska.

Zrealizovať akčný tím ,,ochrany životného prostredia,,
priamo na MsÚ BJ, ktorý by
bol viac v teréne ako v oﬃse.
OÚ ŽP v Bardejove je totiž
totálne nefunkčný.

Realizovať vyššie spomenuté
projekty. Odborne dať vypracovať celkovú revitalizáciu
toku Tople, úpravu toku,
realizovať meandre, protipovodňové poldre pozdĺž toku,
ktoré by boli využívané aj na
rekreáciu v normálnom stave,
revitalizácia prítokov Tople.
Odstránenie protipovodňového múru.

V mojom volebnom obvode je
veľkým problémom parkovanie áut. Vlastne to má asi
každý obvod. Je potrebné
zaviesť progresívnu a spravodlivú parkovaciu politiku pred
blokmi na parkovacích miestach a pozemkoch mesta.
Pred blokmi k jednému bytu
jedno parkovacie miesto na
jeden automobil musí byť
zaručené. Parkovacie miesta
vyznačiť prípadne aj farebne.
Možnosť ročného či dlhodobého prenájmu parkovacích
miest pred blokmi pre konkrétne autá a konkrétnu ŠPZ,
čo by bol na jednej strane
príjem pre mesto, na druhej
by sa eliminovali prípady, že
obyvatelia jedného bytu
zaberajú dve — tri parkovacie
miesta. Na parcelách, kde je to
možné, realizovať parkovacie
domy.
Výstavba slušného mestského
trhoviska na mieste dnešného
trhoviska pod OD AB.
Zastrešenie, prispôsobenie
parkovacích miest, sociálne
zariadenia a sprievodné služby
(odpad, upratovanie). Trhové
miesta skultivovať do takej
miery, aby boli minimálne
štandardom na dnešnú dobu,
kde by sa mohli uskutočňovať
aj Vianočné trhy (ﬁnančný
prínos pre mesto).
2.2 Dotlačiť majiteľov OD AB

Slavomír Hudák
56 rokov, ženatý, 2 deti, 6 rokov
pracoval ako dispečer autobusovej dopravy, 15 rokov
pracoval ako bankový poradca,
9 rokov bol zamestnancom
farského úradu, pracoval ako
kostolník v Bazilike sv. Egídia, od
roku 2020 pracuje ako technik
výroby v obchodnej spoločnosti
Mestské lesy Bardejov, s. r. o. Šesť
volebných období pôsobil ako
poslanec MsZ, člen MR, člen
viacerých komisií a dozorných
rád. Počas dvadsiatich štyroch
rokov pôsobenia v komunálnej
politike zažil veľa dobrého, zlého,
ale aj nového. Spoznal mnoho
nových ľudí, priateľov, ale aj
takých, ktorí len ťažko chápali
jeho presvedčenie a názory. Ale to
je pochopiteľné a normálne.
Po určitom čase pochopil, že

v tejto forme politiky ešte viac
platí kompromis a dialóg.
Pekne to vystihuje myšlienka
svätého pápeža Jána XXIII: „ Sme
určení na diela lásky, nie na
výpravy nenávisti“. Touto pravdou
sa snaží riadiť nielen vo svojom
osobnom živote, ale aj v tom
politickom. A ešte jedna vec je
preňho dôležitá: „Načúvať
a počúvať. Nie sľubovať“.
Chcel by som po šiestich
volebných obdobiach
pokračovať v snahe načúvať
a počúvať našich Bardejovčanov. Nerád sľubujem. Preto
to: „Načúvať a počúvať.
Nie sľubovať“.
V poslednom období je čím
ďalej tým väčší problém
s parkovaním. Skúsiť ho
postupne vyriešiť (napr.
parkovací dom). Urýchliť
budovanie cyklochodníkov,
resp. napojenie na existujúce
cyklochodníky, aby sa
obyvatelia nášho obvodu
mohli bezpečne presunúť do
práce, školy alebo urobiť niečo
pre svoje zdravie.
Nadviazať na to dobré čo už
je, zveľadiť to. Zlé opraviť, ak
sa dá. A hľadať ďalej možnosti
ako Bardejovčanov udržať
doma, v Bardejove.

Objednávateľ: Ing. arch. Miloslav Olejár, Dlhý rad 25, 085 01 Bardejov. Dodávateľ: AHOJ MEDIA s.r.o., Slovenská 1, 085 01 Bardejov. IČO: 53092503

10 | www.ahoj.tv

VOĽBY

televízia | web | noviny

tam je cesta. Treba hľadať
spôsoby, ako sa to dá urobiť,
nie dôvody, prečo sa to nedá.

PhDr., PaeDr. Ján Maník,
PhD., MBA
46 rokov, ženatý, 1 dieťa, odborný
poradca v oblasti sociálnych vecí
a rodinnej politiky, člen Komisie
bytovej, sociálnej pomoci
a zdravotníctva pri MsZ, podpredseda Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie pre východné
Slovensko.
Na poslanca som sa rozhodol
kandidovať z troch dôvodov.
Prvým je to, že sa chcem
uchádzať o dôveru obyvateľov
obvodu č. 2, v ktorom som
vyrastal. V prípade zvolenia mi
bude cťou ich zastupovať
a presadzovať ich záujmy.
Druhým dôvodom v širšom
kontexte je to, že by som
chcel čestne, slušne
a odborne pracovať pre
všetkých občanov nášho
mesta. A po tretie, veľmi rád
pomáham ľuďom, pretože
človek je šťastný vtedy, keď
vyjde zo seba a myslí nie na
svoje vlastné dobro, ale na
dobro iných.
Problémov, ktoré je potrebné
riešiť, je viacero. V rámci
obvodu č. 2 sú to určite nové
parkovacie miesta, detské
ihriská, lavičky, či viac zelene
pri bytových domoch. V rámci
celého mesta sú to pracovné
možnosti, nájomné bývanie
a kvalitné služby. Kde je vôľa,

Bardejov má síce krásne
historické centrum, no nastal
čas, aby sa z neho stalo
moderné, dynamické a transparentné mesto, v ktorom
budú dostupné pracovné
príležitosti, bývanie pre rodiny
s deťmi, kvalitné služby,
kultúrne a športové vyžitie,
integrovaná a efektívna
doprava, rozvoj turizmu a kde
budú obyvatelia nášho mesta
cítiť a vnímať, že samospráva
je tu pre ľudí, nie ľudia pre
samosprávu.

Ing. Ján Pecuch
55 rokov, živnostník, ženatý ,
2 deti, vyštudoval miestne
gymnázium a informatiku na
technike v Košiciach, pôsobil
v Bardejovských strojárňach,
na Správe katastra, v CPK
Biznis centre Bardejov a na
Okresnom stavebnom bytovom
družstve Bardejov. V súčasnosti
majiteľ realitnej kancelárie,
ktorá má bohaté skúsenosti
s výstavbou nových bytov
v Bardejove a okolí. V minulosti
pôsobil 8 rokov ako poslanec
Mestského zastupiteľstva.
Venoval som sa problematike
regionálneho rozvoja : rozvoj
cestovného ruchu a podpory
malých a stredných podnikov.

Kandidovať som sa rozhodol
preto, lebo chcem pomôcť
rozbehnúť výstavbu bytov, či
už mestských nájomných
alebo súkromných. Rovnako
sa chcem venovať problematike v oblasti energetiky a to
tak, aby sme znížili ceny
energií v meste. V neposlednom rade chcem pomôcť
vytvoriť systém, kde sa každý
šikovný človek môže uplatniť
tu doma a nemusí odísť preč.
Myslím, že v mojom volebnom
obvode je problém kvality
bývania, keďže ide o sídlisko,
ktoré je najväčšie v meste
a prevažujú v ňom staršie
bytové domy. Určite je
potrebná obnova zastaraného
bytového fondu a to tak, aby
sa minimalizovali náklady na
energie a lepšie využilo okolie
domov. K ostatným potrebám
sídliska by som sa nechal
vyjadriť ľuďom, aby sa
realizovalo to, čo potrebujú
a nie to, čo si myslím ja alebo
úradníci mesta.
Moja vízia pre Bardejov —
moderné mesto Bardejov,
v ktorom sa bude žiť rovnako
dobre všetkým generáciám.
Príťažlivé mesto Bardejov,
ktoré podporuje šikovných
a iniciatívnych ľudí tak, aby sa
realizovali doma. Úspešné
mesto Bardejov, ktoré bude
príkladom pre ostatných.
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Obvod č. 3

Bc. Jaroslav Terpitko, DiS. art
učiteľ ZUŠ, ženatý, 50 rokov
Od marca 2021, poslanec MsZ
Bardejov.
Do komunálnych volieb MsZ
som sa rozhodol kandidovať
s cieľom zodpovedného
prístupu k povinnostiam
vyplývajúcich z funkcie
poslanca mestského zastupiteľstva v prospech občanov
mesta.
Vo volebnom obvode č. 2
vnímam za potrebné riešiť
dopravno – bezpečnostnú
situáciu na viacerých miestach, predovšetkým pred
vstupom do materských
a základných škôl, taktiež
v okolí trhoviska a za obchodným domom AB. Taktiež
považujem za dôležité vypracovať architektonicko–urbanistickú štúdiu zahrňujúcu
mestské trhovisko v nadväznosti na cestnú komunikáciu a parkovacie miesta.
Verím, že spoločným úsilím
prispejeme k tomu, aby
mesto Bardejov bolo atraktívnym miestom pre život.

v obciach s prítomnosťou
marginalizovaných rómskych
komunít I. a II.".

MUDr. Ján Gurský
50 rokov, 4 deti, vytrvalý,
pozitívne nastavený človek.
Nepozná vetu, u nás sa to nedá.
Bol som oslovený a zodpovedne som pozvanie prijal.
V okrsku žijem od r. 1976.
Sídlisko Družba je spojená
s prírodou ako aj iné časti
mesta. Chcem vylepšiť využitie týchto oblasti na oddych
a športové využitie.

Mgr. Tatiana Vantová
54 rokov, projektová manažérka,
operačný program Ľudské zdroje
— vzdelávanie, podpora zamestnanosti mladých, zamestnanosť,
sociálne začlenenie, integrácia a
technická vybavenosť rómskych
komunít, jeden z najvýznamnejších a dlhoročných projektov
"Národný projekt Terénna
sociálna práca a terénna práca

Nie som spokojná s (ne)fungovaním terajšej samosprávy. Je
pekné, že sa využívajú prostriedky z eurofondov na
nehnuteľnosti, ale zabúda sa
na bežný život ľudí v meste,
nie je tu kultúra, šport,
sociálne istoty, bývanie pre
mladé rodiny a práca pre
mladých ľudí. To je hlavná
motivácia pre moju kandidatúru.
U nás na Družbe máme
najväčší problém s parkovaním. Chýbajú tu športoviská, detské ihriská. Je
potrebné využiť trávnaté
plochy pre deti a mládež,
zatraktívniť ich. Pri škole
vytvoriť komunitné centrum
s prepojením na existujúci
domov sociálnych služieb
a vytvoriť spoločné aktivity
pre deti a dôchodcov, ktoré
obohacujú generácie medzi
sebou.
Vrátiť spoločenský život
ľuďom. Zabezpečiť
obyvateľom mesta sociálne
istoty, kultúrny život pre
každú generáciu. Aby prostriedky mesta boli využívané
pre potreby ľudí a aby mohli o
ich rozdeľovaní sami rozhodovať, hlavne prostredníctvom
svojich poslancov. Zaviesť
transparentnú komunikáciu so
samosprávou.
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Petr Cingel – kandidát
na poslanca MsZ
– Obvod č. 2
Na volebnom lístku: č. 4
Na kandidátke HLAS -SD
Záleží mi na tom, aby sa naše/Vaše deti
mali kde hrať, aby bolo kde parkovať, aby
si seniori mali kde sadnúť a oddýchnuť.
V mojom/našom záujme je aj to, aby bolo
pokosené, zeleň upravená a cesty v zime
zjazdné, aby sme/ste sa doma cítili bezpečne. Mám vôľu, chuť i dobrý úmysel
riešiť naše/Vaše každodenné problémy,
ktoré sú späté s naším mestom.
Telefonický a e-mailový kontakt (tel.
0911 420 115, e-mail: cingel@centrum.sk).
Objednávateľ: Petr Cingel. Ťačevská 6.,085 01 Bardejov.
Dodávateľ: AHOJ MEDIA s.r.o., Slovenská 1, 085 01 Bardejov.
IČO: 53092503
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Vážení a milí obyvatelia okresu Bardejov, som vyštudovaný právnik a v tejto
oblasti aj pôsobím. Som ženatý a spolu
s manželkou Mirkou vychovávame dve
deti, Paľka Jr. a Gregorka.
Komunálnej politike sa venujem už desať
rokov a za tento čas som načerpal veľa
skúseností a vedomostí. Momentálne
som poslancom mestského zastupiteľstva v Bardejove, členom mestskej rady
a som členom dozornej rady v mestskej
spoločnosti BARDBYT s. r. o.

rostami obcí, a to nielen nášho okresu,
s ktorými spolu hľadáme riešenia ako
zlepšovať život ľudí na východnom Slovensku. Aj z týchto stretnutí mám podnety, ktoré bude potrebné v Prešovskom
samosprávnom kraji zlepšiť a presadiť.

stredné školy stabilizujú a pomôžu študentom presadiť sa na trhu práce.
Budem podporovať investície do budovania a modernizácie športovísk. Podpora hlavne mládežníckeho športu je podporou zdravého fyzického a psychického
vývinu našich detí, ktorá je na nezaplatenie. Aj nasledujúce obdobie bude potrebné zabojovať o opravu ciest a mostov
v našom okrese.

“Podpora hlavne mládežníckeho
športu je podporou zdravého
fyzického a psychického
vývinu našich detí, ktorá je
na nezaplatenie. Budem vás
Na
zasadnutiach
zastupiteľstva
zastupovať tak, ako ma poznáte: Prešovského samosprávneho kraja
Vás, obyvateľov nášho krásneho okresu
V oblasti športu pôsobím ako manažér odborne a profesionálne.”
mládežníckeho hokejového klubu MHC
46 Bardejov, ktorý pokrýva celý náš okres
a pôsobím ako prezident hokejového
klubu vo Svidníku (HK Vlci Svidník). Aktívne podporujem aktivity dobrovoľných
hasičov a zúčastňujem sa podujatí, ktoré
organizujú.

Bardejov, chcem zastupovať tak, ako ma
PAVOL GORIŠČÁK poznáte, odborne a profesionálne.

Pri výkone mojej politickej funkcie sa
stretávam s riaditeľmi stredných škôl,
ktoré pôsobia na území nášho kraja a
okresu. Viem, čo ich trápi. Preto po zvolení chcem prehĺbiť našu spoluprácu a
Ako aktívny komunálny politik sa čas- navrhovať rozumné riešenia, ktoré naše
to stretávam s primátormi miest a sta-
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Samosprávu čaká ešte ťažšie obdobie ako bolo obdobie počas pandémie
COVID-19, a to kvôli vývoju v našej republike i vo svete, preto bude náš okres
potrebovať šikovných zástupcov.
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