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KAM BUDE KRÁČAŤ BARDEJOV?

Dvadsiateho deviateho októbra sa uskutočnia komunálne voľby, v ktorých si Bardejovčania vyberú nového primátora i 25 členné zastupiteľstvo. O poslaneckú stoličku zabojuje 81 kandidátov. Voliť sa bude v deviatich obvodoch. Otázkou ostáva, či po viac ako dvoch desaťročiach nastane v Bardejove zmena na primátorskej stoličke, alebo či terajšia hlava mesta bude pokračovať vo svojej práci naďalej.
V sobotu zároveň prebehnú aj voľby do Prešovského samosprávneho kraja. Za okres Bardejov budú zvolení
šiesti poslanci. Niektorí z nich sa predstavili aj v tomto vydaní našich novín. Prajeme vám príjemné čítanie a aby
ste cez víkend mali „šťastnú ruku“.

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

MGR. PAVOL GORIŠČÁK,
KANDIDÁT NA POSLANCA
PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
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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.

televízia | web | noviny

Balíček pre peňaženky
Bardejovčanov v ťažkých časoch

Karta Bardejovčana bude slúžiť len Bardejovčanov, ktorí žijú v Bardejove. Zľavy budú podľa
pravidiel, ktoré schváli mestské zastupiteľstvo,
napr. zľavy na MHD, miestne kultúrne, či športové
podujatia, kúpalisko alebo múzeá.

Odpustím daň z nehnuteľnosti pre osamelých
dôchodcov za byt v ktorom bývajú — ak nemajú
iné nehnuteľnosti. Zavediem Senior taxi pre
dôchodcov nad 65 rokov pre odvoz Z a DO
nemocnice z adresy bydliska pre celý Bardejov.

,

Ako primátor budem poberať minimálny základný plat určený platnou legislatívou. Mesto oproti
platu súčasného primátora ušetrí 14 až 15000 Eur
ročne, ktoré môžeme využiť v prospech
obyvateľov, ktorí to potrebujú viac.

Zruším poplatok za psa do doby, kým mesto
nevybuduje minimálne jeden kynologický park.
Tak, aby majitelia psov, ktorí platia poplatok, mali
aj patričnú protihodnotu a peniaze nekončili len
ako ďalší príjem do rozpočtu mesta.

Objednávateľ: Ing. arch. Miloslav Olejár, Dlhý rad 25, 085 01 Bardejov. Dodávateľ: AHOJ MEDIA s.r.o., Slovenská 1, 085 01 Bardejov. IČO: 53092503
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MAREK RAKOŠ | NEZÁVISLÝ KANDIDÁT NA POSLANCA PSK

Moje skúsenosti
z miestnej
samosprávy
Súčasná politika na národnej aj komunálnej
úrovni prežíva recesiu ľudských charakterov, ktorá prináša klientelizmus a korupciu. Občania podliehajú apatii, strácajú
nádej, že niečo je možné zmeniť. Netreba
sa však poddávať. Zmenu môžu uskutočniť
len ľudia. Ľudia čestní, pracovití a s dostatkom skúseností.
Za uplynulých 8 rokov som na poste starostu obce Raslavice nazbieral cenné
skúsenosti s riadením miestnej (obecnej)
samosprávy, ktoré určite dokážem zúžitkovať aj v štruktúrach krajskej samosprávy.
Na ilustráciu mojich skúseností a výsledkov práce uvediem, že v predchádzajúcich
dvoch volebných obdobiach sa mi podarilo
zrealizovať množstvo zmysluplných projektov a vytvoriť viacero nových pracovných
miest. Pod mojím vedením pracuje základný aparát obce, zamestnanci miestneho
hospodárstva, čistiarne odpadových vôd,
materskej školy, ako aj pracovníci novovytvorených oddelení.

čo sa mi javilo ako zásadný problém. Od
začiatku teda bolo pre mňa prioritou hľadať
možnosti a ponúkať rozvojové aktivity
s cieľom vytvorenia pracovných pozícii.

práce a príklady rozvojových projektov realizovaných v obci. Združenie miest a obcí
Slovenska od roku 2018 realizuje národný
projekt pod názvom „Modernizácia miestnej územnej samosprávy“ a v rámci neho aj
Počas môjho pôsobenia som na obecnom aktivitu s názvom „Kroky k úspechu”.
úrade, v obecných zložkách a v obecnom
podniku vytvoril viac ako 80 nových pra- Ide o prezentovanie príkladov dobrej praxe
covných pozícií, ktoré obecný rozpočet tak- ako inšpirácie pre ďalšie samosprávy.
mer vôbec nezaťažili.
Z viac ako 1000 projektov boli prvýkrát
vyhodnotené projekty v troch kategóriách.
Posunúť Raslavice vpred pre mňa Veľmi ma teší, že moje doterajšie úsilie v
znamenalo rýchlo si osvojiť legislatívu, zo- obci smerovalo k výsledkom, ktoré v jednej
rientovať sa v problematike financovania z kategórií ZMOS ocenil titulom „Komunálsamosprávy a aktívne sa zapojiť do gran- ny líder pre oblasť community“ pre úsek
tových projektov. Do akej miery sa mi to komunitného života nesúceho v sebe prvky
aj podarilo, môžete zhodnotiť vo výpočte sociálnej pomoci, humanitného činu a
niektorých zrealizovaných a tiež prebieha- dobrovoľníctva. Nastúpené smerovanie
júcich projektov 2015-2022 spolu za 13,24 obce, ktoré som presadzoval a podporovmil. €
al, priniesli aj ďalšie významne ocenenie.
V celoslovenskej súťaži „Dedina roka 2019”
Raslavice získali 3. miesto za výsledky
rozvoja obce vo všetkých súťažných kategóriách. Spomeniem aj cenu SDGs od
Nadácie Pontis za príspevok k naplneniu
Cieľov udržateľného rozvoja, ktoré prijalo
193 krajín OSN. Cenu sme získali za splneAktivity, ktoré som ako starosta inicioval, nie cieľov Žiadna chudoba, Dôstojná práca
viedli k rozvoju obce a za svoju službu obci a ekonomický rast, Zníženie nerovností.
som získal viaceré významne ocenenia.
Keďže Raslavice boli v mnohých prípa- Ako poslanec Prešovského samodoch prezentované ako vzor, bol som správneho kraja využijem všetky
často pozývaný prednášať o praktických svoje doterajšie skúsenosti, aby som
komunálnych skúsenostiach na množstvo pomohol posunúť náš kraj na vyššiu
celoslovenských konferencií.
úroveň. Vašu podporu pretavím

Moju prácu ocenil
aj ZMOS

A to spoločnej stavebnej úradovne, denného stacionára, opatrovateľskej služby,
komunitného centra a miestnej občianskej poriadkovej služby. Spolu je tak pod
hlavičkou obecného úradu zamestnaných Okrem toho sme na obecnom úrade mali tú
česť prijať delegácie z Nemecka, Holand63 občanov.
ska, Kanady, Poľska, a Česka, ktoré sa živo
Od môjho nástupu v r. 2015 sa mi podari- zaujímali o zavádzanie inovatívnych metód

na neutíchajúce úsilie vytvoriť lepšie miesto pre dôstojný a spokojný
život všetkých obyvateľov Prešovského kraja.

lo zriadiť Obecný sociálny podnik, ktorý
som postupne rozvinul a zastabilizoval do
dnešnej podoby stredne veľkej spoločnosti
(54 zamestnancov).
Podnik sa venuje pestovaniu zeleniny,
stavebnej činnosti, autobusovej doprave,
zemným prácam, kateringovým stravovacím službám, prevádzkovaniu wellness
centra a zberu s následným triedením
separovateľných odpadov pre 21 obcí
nášho mikroregiónu.
Obecný podnik, ktorý je 100% vlastníctvom
obce, riadim z pozície konateľa bezodplatne. Jednak preto, že to zákon ani inak
nepovoľuje, no najmä kvôli tomu, že som
s tým išiel v roku 2014 do volieb a ponúkol
to ako benefit pre obec Raslavice.
Pri mojom nástupe do úradu bolo v obci
evidovaných 278 nezamestnaných,
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Moje manažérske
schopnosti a cit
pre realitu
V živote aj v podnikaní som prešiel rôznymi
úskaliami a aj keď situácia bola niekdy veľmi
vážna, svojim rozhodnutiam som vždy veril. Nechcem o sebe tvrdiť, že som neomylný, no ukázalo sa, že moje rozhodnutia boli
takmer vždy efektívne a boli prínosom pre
ďalší rozvoj.

Predpokladom prijímania týchto rozhodnutí bola stále zrelá úvaha a zvažovanie
možností, ktoré som na základe svojich
dlhoročných skúseností a s citom pre realitu vždy dokázal rozumne prehodnotiť.
Utvrdzuje ma to v presvedčení, že som dostatočne pripravený čeliť akejkoľvek výzve,
vy a vnútorného presvedčenia mi vadilo, ktorú budúcnosť prinesie.
že som nevedel garantovať ich kvalitu. Na
kvalitu už vyrobeného okna som skrát- Ako poslanec Prešovského samoka nemal dosah a preto som sa pustil do správneho kraja využijem všetky svovlastnej kompletnej výroby okien. Začal je ľudské aj odborné schopnosti, aby
som teda do spolupráce postupne oslovo- som čestnou a zodpovednou prácou
vať najbližšiu rodinu, spolužiakov, priateľov, naplnil očakávania obyvateľov nášho
Podnikať som začal pred 20 rokmi neskôr priateľov členov tvoriaceho sa tímu kraja.
v oblasti predaja a neskôr aj výroby a postupne sme sa rozrástli na stredne
okien. V RAKYstave sa okolo mňa vytvoril veľkú firmu so 100 zamestnancami.
úzky kolektív mladých ľudí, z ktorých niektorí mali dokonca tesne po škole. Vekový
priemer cca 25 rokov, väčšinou slobodných
mladíkov. Atmosféra bola vynikajúca, ako
sa hovorí mladosť – pochabosť.

Moje skúsenosti
z podnikateľskej
oblasti

Prešli sme tápavými začiatkami plnými
nadšenia, odborným rastom profesionálov
i nespočetnými hodinami úvah rozvážnych
hospodárov. Všetko naše snaženie malo
od samého začiatku jediný cieľ – dodávať
zákazníkom okná takej kvality, za ktorú
budeme môcť ručiť našimi menami. Dnes
mi to znie až neuveriteľne, ale vtedy som
vo svojich 23 rokoch musel prijímať zásadné a často aj riskantné rozhodnutia. Azda
najrozhodujúcejšie bolo, keď som sa rozhodol nakúpiť prvé stroje na výrobu okien
za 5 miliónov korún. Nemal som našetrené
nič. Keby ma vtedy na 100 % nepodporili
rodičia, výrobu by som určite nerozbehol.
Rodičia mi cez hypotéku predali svoj rodinný dom za 1 milión korún, ktoré som použil
ako akontáciu na nákup strojov. Zvyšné
4 milióny som splácal dodávateľovi technológie nasledujúce 4 roky. Bolo to riskantné rozhodnutie, no robil som všetko preto,
aby bolo aj zodpovedné.
Určite by bolo oveľa jednoduchšie,
keby som hotové okná len prekupoval
a následne montoval, no z hľadiska výcho-

televízia | web | noviny

Pracovná porada vo firme

VOĽBY

www.ahoj.tv | 5

Objednávateľ: Mgr. Stanislav Soroka, MBA, Homolkova 3959/7, Bardejov 085 01
Dodávateľ: AHOJ MEDIA s.r.o., Slovenská 1478/1, 085 01 Bardejov, IČO 53092503

STANO
SOROKA
4

35

6 | www.ahoj.tv

VOĽBY

KANDIDÁT
NA PRIMÁTORA

KANDIDÁT
NA POSLANCA PSK
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BARDEJOVSKÚ NOVÚ VES ČAKAJÚ INVESTÍCIE
Vážení a milí Novevšania,

- Oprava koryta potoka Andrejovka (v správe
š. p. Povodia Bodrogu a Hornádu / uznali
havarijný stav, zatiaľ nenašli finančné zdroje
na opravu / v poradovníku).
- Rozšírenie križovatky Dujava – Lesná ulica
+ otočište (nezaradené do investícií mesta).
- Nainštalovať merače rýchlosti na
rizikových úsekoch (v rokovaní s PSK).
- Vybudovať moderné betónové retardéry
(nezaradené do investícií mesta).
- Vybudovať chodníky na ul. Záhradná a Giraltovská z druhej strany (v rokovaní s PSK).

Vďaka dôvere, ktorú ste mi pred štyrmi
rokmi v komunálnych voľbách dali, som
mal tú česť zastupovať Vás v mestskom
zastupiteľstve. Vo funkcii poslanca som
Vás na zasadnutiach zastupiteľstiev,
mestských rád, komisií, či v komunikácií
so zamestnancami mestského úradu,
mestských organizácii a podnikov zastupoval profesionálne, odborne a slušne.
Zaoberal som sa všetkými Vašimi podnetmi
a nápadmi, ktoré ste mi adresovali.
Volebné obdobie nám však sťažila pandémia COVID-19, ale ani vtedy som neostal
so založenými rukami a spolu s ďalšími dobrovoľníkmi som stal v prvej línii a pomáhali sme samospráve mesta zvládať vtedy
neľahkú situáciu, ktorú pred tým nikto z nás
nezažil. Aj napriek tomuto ťažkému obdobiu
pre každého z nás, obyvateľov mesta, ako
aj pre samosprávu mesta, sa mi za podpory
kolegov v zastupiteľstve, mestskej rade,
zamestnancov mestského úradu a primátora mesta podarilo pre našu Bardejovskú
Novú Ves získať financie na jej modernizáciu, lepšiu bezpečnosť a rozvoj.
Samozrejme, nepodarilo sa mi za jedno
volebné obdobie vyriešiť všetky nedostatky
BNV, ale väčšiu časť som zvládol a niekoľko
schválených a pripravených projektov už
čaká na svoju realizáciu v blízkej dobe.
Po mojom uvedení do funkcie a zložení sľubu poslanca na prvom zasadnutí MsZ som
sa okamžite pustil do práce. Zozbieral som
podnety občanov, ktorých dlhodobo trápil
problém s nepríjemným zápachom, ktorý
spôsobovala čistička odpadových vôd a neexistencia chodníka na Giraltovskej ulici.

Drahí Novevšania, Bardejovská Nová Ves je
môj skutočný domov. Tu som prežil skoro
celý môj život, tu žijú moji rodičia, vy ste
- Oddychový parčík na brehu s vybudovaním moji priatelia, susedia a známi. Bardejovskú
Novú Ves som ako poslanec posunul vpred
chodníka.
- Úprava plochy pri bytovke na ul. Giral- a v tvrdej práci, ktorú som začal chcem
dokončiť. Hlavne mám v záujme dotiahnuť
tovská.
rozbehnuté projekty a investície.
Ako člen rady MŠ v BNV s radosťou
pomáham pri zabezpečovaní dňa sv. Mi- Pre nasledujúce volebné obdobie chcem
najmä získať financie na vybudovanie
kuláša pre deti.
chodníkov na ul. Záhradná a ul. Giraltovská
z druhej strany, vybudovanie betónových
Plán najbližších investícií:
retardérov v rámci môjho balíčka pre bez- Rozšírenie kapacity MŠ o novú triedu (vy- pečnejšiu BNV. Pomáham rozvíjať BNV
obyvateľom pri ich snahách so zmenou
budovanie a zabezpečenie prístavby).
- Rekonštrukcia Námestia L. Berku a parko- územného plánu.
viska pri Starej karčme (jar 2023).
Budem Vám naďalej zástupcom na ktorého
- Vodovod na ul. Záhradná.
- Vybudovanie dopravnej infraštruktúry ul. sa môžete kedykoľvek obrátiť s podnetom
Buková (2023), Smreková (2024), Orechová. alebo žiadosťou, budem naďalej pozorne
počúvať a riešiť k spokojnosti Vaše podnety.
Zatiaľ nezrealizované, resp. v štádiu riešeSamosprávu čaká ešte ťažšie obdobie ako
nia:
bola pandémia, a to kvôli vývoju v našej re- Zriadenie bankomatu (všetky finančné in- publike i vo svete, preto bude naše mesto
potrebovať skúsených odborníkov, ktorí saštitúcie odmietli jeho zriadenie z dôvodu
nízkeho počtu obyvateľov a nerentability) mospráve rozumejú.
Budeme sa pokúšať znova a znova.

Málokto veril, že sa tieto problémy niekedy
podarí vyriešiť. Dnes sú už tieto problémy
minulosťou.
Významnejšie investície, ktoré boli zrealizované v BNV a vyriešenie podnetov:
- Chodník na Giraltovskej ulici.
- Odstránenie zápachu z čističky odpadových vôd.
- Osadenie dopravných zrkadiel.
- Výmena osvetlenia na multifunkčnom ihrisku.
- Vyčistenie a oprava kanálov ul. Dujava.
- Odstránenie nelegálnych skládok.
- Dobudovanie verejného osvetlenia k bytovke na ul. Dujava.
- Natiahnutý nový asfalt na ul. Nová (hlavná
cesta).

Nám. L. Berku prejde rekonštrukciou

Objednávateľ: Pavol Goriščák, Lipová 16, 08501 Bardejov. Dodávateľ: AHOJ MEDIA s.r.o., Slovenská 1, 085 01 Bardejov. IČO: 53092503
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Poslanci Tímu Olejár | 2022 +
V tomto čísle vám predstavujeme poslancov kandidujúcich za obvody č. 4 — 9.

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. 4

Ing. Martin Ceľuch, PhD.
45 rokov, ženatý, 2 deti, narodil
sa v Prešove, jeho rodina
pochádza z Bardejova. Študoval
na Lesníckej fakulte vo Zvolene,
má doktorát z ekológie. Pôsobil
2 roky ako odborný asistent na
Katedre ekológie v Nitre, neskôr
ako zoológ na Štátnej ochrane
prírody v Prešove. Viac ako 20
rokov sa angažuje vo viacerých
občianskych združeniach na
ochranu vtákov a netopierov,
kde sa podieľal na viacerých
medzinárodných projektoch
a pôsobil v riadiacich funkciách.
V rámci medzinárodných
organizácií Eurobats a IUCN
pôsobil ako národný expert na
netopiere. V súčasnosti vedie
rodinnú ﬁrmu zameranú na
praktickú ochranu prírody
a zoologické prieskumy.

alebo odchádza. Nemajú tu
pracovné príležitosti napriek
tomu, že mesto má veľké
predpoklady na dobrý život
pre rodiny, je tu zdravé
životné prostredie a tiež veľký
turistický potenciál. Angažoval
som sa v aktivitách iniciatívy
Za slušné Slovensko a neskôr
sa stal členom strany Za ľudí.
Štvrtý rok pôsobím v Komisii
výstavby a územného rozvoja
mesta a jeho častí. V rámci
mestského zastupiteľstva by
som sa chcel venovať hlavne
témam životného prostredia.
Vo 4. obvode by to bolo
zlepšenie možností na
rekreáciu pri rieke Topľa a jej
okolí, sprístupnenie lesoparku
Dubovka, obnova medziblokových priestorov
(vytvorenie kynologických
parkov pre psíky, vytvorenie
komunitných záhrad...).
Nadchol som sa víziou Mila
Olejára — Bardejov ako
slobodné kráľovské mesto
21. storočia.

Pred 13 rokmi som sa vrátil do
Bardejova. Už po pár mesiacoch som začal vnímať, že je to
mesto „našich“ ľudí. Mnoho
schopných ľudí z mesta odišlo

Ing. Jarmila Stašová
nezávislý kandidát
31 rokov, ekonómka, vydatá,
1 dieťa. Po vysokoškolskom
štúdiu na Ekonomickej fakulte
TUKE v odbore ﬁnancie,
bankovníctvo a investovanie
pracovala v súkromnom sektore
ako ekonóm, účtovník.
V súčasnosti vedie vlastnú
ﬁrmu, ktorá sa venuje aj
účtovníctvu.
Pravdu povediac, spočiatku
som o kandidatúre
neuvažovala. Bola som však
oslovená pridať sa do Tímu
Olejár, kde sme spoločne
s ďalšími občanmi a rôznymi
odborníkmi dlhé mesiace
vytvárali vízie a volebný
program pre naše mesto.
Aplikovať tieto vízie v praxi sa
však v súčasnosti z pozície
bežného občana nedá. To ma
motivovalo k tomu, aby som
sa uchádzala o poslanecký
mandát, pomocou ktorého by
sme spoločne vedeli vytvoriť
lepší Bardejov, pretože mi
záleží na tom, aby naše mesto
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rástlo, vyvíjalo sa a bolo
príjemným domovom aj pre
ďalšie generácie.
Je mnoho vecí, ktoré by bolo
potrebné akútne riešiť. V
prvom rade, čo sa všeobecne
obvodov týka, mala by sa
zlepšiť komunikácia jednotlivých zvolených poslancov
s občanmi ich obvodu, napr.
zavedením "stránkových dní",
kedy by občania mali možnosť
predostrieť svojim poslancom
aktuálne problémy a potreby
obvodu. Čo sa nášho obvodu
týka, intenzívnejšie vnímam
problém so stojiskami odpadových nádob, najmä v okolí
bytových domov, kde sa
veľakrát hromadia kopy
odpadkov mimo týchto nádob,
niekedy znásobených odpadkami aj od občanov z iných
obvodov. Tiež je problém
v nadväznosti spojov MHD.
Chcela by som riešiť problém
chýbajúcich verejných WC
v oblasti úradov na ulici Dlhý
rad a v Promenádnom parku
(pri fontáne). Oživiť a sprístupniť formou rekreačných zón
a pláží hornú časť rieky Topľa
v meste. Samozrejme, zlepšiť
a zintenzívniť úpravu verejnej
zelene v okolí bytových
domov a mnoho ďalšieho.
Bola by som rada, ak by sa
Bardejov stal mestom, ktoré
sa popri starobylých hradbách
bude môcť hrdiť aj modernými
smart a ekoriešeniami.
Mestom, v ktorom nájdu
plnohodnotné vyžitie všetky
vekové kategórie s rôznymi
kultúrnymi a športovými
záujmami. Mestom, v ktorom
bude jeho občan žiť, nie len
tráviť svoj čas.

Moja vízia je, aby Bardejov bol
moderné a efektívne mesto,
kde bude dostatok slušne
platenej práce, viac zelene,
rozvoj turistiky a cyklotrás,
kde sa občania zapoja do
rozhodovania, zlepší sa
transparentnosť, zefektívni sa
nakladanie s majetkom a
ﬁnanciami v prospech všetkých obyvateľov mesta.
Vladislav Novák
48 rokov, úspešný šachový tréner
mládeže, vytrénoval už desiatky
majstrov Slovenska a ďalších
medailistov. Je tiež občiansky
aktivista, zaujíma sa o dianie v
Bardejove a veci verejné. V roku
2015 založil verejnú facebookovú
skupinu Ankety Bardejov a neskôr
aj stránku Za Lepší Bardejov.
Angažovanie sa vo veciach
verejných beriem ako službu
pre ľudí. Rád by som prispel
k tomu, aby naše mesto bolo
pekné, moderné a dynamické,
kde rodiny budú mať prácu,
bývanie, hodnotný a dôstojný
život. Rozhodol som sa
kandidovať, aby som ukázal,
že sa ešte nájdu čestní ľudia,
ktorým nejde o osobný
prospech, ale o spoločné
dobro pre všetkých
obyvateľov mesta.
Keďže celý život žijem
v obvode, v ktorom aj
kandidujem, viem, čo trápi
obyvateľov. Napr. na Slovenskej ulici je potrebné vybudovať protihlukovú stenu,
modernejšie detské ihrisko,
opraviť lavičky, nasadiť stromy
a zeleň a rozšíriť miesta na
parkovanie. Podobné problémy majú aj obyvatelia na
Dlhom rade, Fučíkovej,
Nábrežnej, Štefánikovej atď.

Mgr. Milan Ján Pilip
41 rokov, slobodný,občiansky
aktivista, predseda Úradu pre
Slovákov žijúcich v zahraničí,
mestský poslanec v Bardejove
(nezávislý), člen Výboru pre
národnostné menšiny a etnické
skupiny Rady vlády SR pre ľudské
práva, národnostné menšiny
a rodovú rovnosť, tajomník
Okrúhleho stola Rusínov Slovenska. Venuje sa aj histórii, heraldike,
politike, astronómii a ďalším
oblastiam. Vyštudoval politológiu
a ﬁlozoﬁu v Prešove.
Realizácia vnútroblokových
projektov — zelené plochy,
lavičky, estetické úpravy na
sídliskách Za rajom, Dlhý rad a
Slovenská tak, ako sa
priebežne realizujú v iných
lokalitách — Obrancov mieru,
Družba, Vinbarg.
Transparentná samospráva,
kde bude rešpektovaná vôľa
obyvateľov.
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Obvod č. 5

pre peších, resp. cyklistov.
Bude mi cťou zastupovať Vás
pri ich riešení.

európskej úrovni (European
Commitee for Catholic Education).
Spravovať spoločné (verejné)
veci čo najrozumnejšie.
Náš obvod je priveľký na to,
aby ho zastupovali len dvaja
poslanci. Je to voči jeho
obyvateľom nefér.
Mesto kultúry, mladých ľudí,
spokojných návštevníkov a
dobrých vzťahov..

Ing. Hudák Marek, MBA
27 rokov, ženatý, 1 dieťa. Vyštudoval informačný manažment v
Žiline a manažment verejnej
správy v Prahe . Pracuje ako
dátový analytik v štátnom
sektore. Takmer tri roky pôsobil v
Prešovskom samosprávnom kraji,
ktorý organizácia Transparency
International vyhodnotila ako kraj
s najvyššou úrovňou zverejňovania otvorených dát. Pred štyrmi
rokmi dostal dôveru ako najmladší poslanec. Odvtedy sa zasadil
napríklad o vybudovanie dvoch
ihrísk vo volebnom obvode, o
rozvoj cyklistickej a inej
infraštruktúry, či zlepšenie
ﬁnancovania mládežníckeho
športu. Poznáme ho aj z dobrovoľníckych športových, komunitných, či charitatívnych aktivít.
Ponúkam energiu mladého
Bardejovčana s pracovnými
skúsenosťami z rôznych
úrovní verejného sektora
vrátane zastupovania slovenských samospráv v Rade
európskych miest a regiónov.
Som si vedomý, že Vás trápi
bezpečnosť na križovatke ulíc
Krátky rad — Veterná, chýbajúci chodník a osvetlenie
medzi Poštárkou a Lukavicou,
či prepojenie Bardejovskej
Zábavy s Kľušovskou Zábavou

Obvod č. 6
Mgr. Martin Šmilňák
49 rokov, ženatý, 2 dospelé
dcéry, riaditeľ Cirkevnej
spojenej školy v Bardejove,
pôsobí ako mestský a krajský
poslanec. Patrí do združenia
saleziánov spolupracovníkov,
ktoré sa venuje mládeži
a charitatívnej práci. Pracuje
ako člen mestskej rady a v kraji
ako predseda poslaneckého
klubu, ktorý podporuje
prešovského župana Milana
Majerského. Venuje sa rozvoju
škôl, stavbe cyklotrás, budovaniu športovísk, obnove
kultúrnych pamiatok, ekonomike a celkovému rozvoju
mesta a regiónu. Skúsenosti
získaval okrem Slovenska
i v zahraničí, kde som pôsobil
niekoľko rokov.
V rámci medzinárodných
programov zapája školy do
projektov, vďaka ktorým môžu
naši študenti navštevovať
britské partnerské školy. Pre
slovenských pedagógov
každoročne organizuje medzinárodnú konferenciu, kde
špecialisti z Británie a USA
predstavujú najmodernejšie
vzdelávacie stratégie. V súčasnosti zastupuje Združenie
katolíckych škôl Slovenska na

Mgr. Nataša Milistenferová
57 rokov, manažérka regionálneho centra sociálnej ekonomiky, implementačná agentúra
MPSVaR. Aktívna podpora
samospráv, podnikateľov
a ďalších aktérov v prešovskom
kraji pri zriaďovaní sociálnych
podnikov, ktorých hlavnou
úlohou nie je len tvorba zisku,
ale predovšetkým vytváranie
pozitívneho sociálneho vplyvu
a rozvoj danej lokality. Aby
ľudia mali prácu a aby sa daná
obec, mikroregión rozvíjali
v prospech všetkých jej
obyvateľov. Aktívne sa zapája
do diania v meste tak formou
dobrovoľníctva pri čistení
brehov rieky Tople, nad Lukavicou pri útulku, ako aj komunikáciou so samosprávou
mesta Bardejov pri riešení
problémov a požiadaviek
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obyvateľov, či poukazovaním
na netransparentné rozhodovanie úradníkov.
Pretože si prácu poslanca
predstavujem ináč, ako ju
vidím dnes u niektorých
terajších poslancov. Poslanec
sa má stretávať pravidelne
s ľuďmi, pýtať sa na ich problémy a snažiť sa ich na MsÚ
tlmočiť a dávať podnety na ich
riešenie.
Mojou prioritou je hájiť
potreby a presadzovať požiadavky obyvateľov aj na
sídliskách rodinných domov,
kde roky chýba občianska
vybavenosť (obchody, cesty...),
chýbajú oddychové zóny so
zeleňou, komunitné priestory
na stretávanie sa obyvateľov
na spoločné aktivity naprieč
generáciami.
Rozvoj mesta sa nedá dosiahnuť len investíciou do
mestských hradieb či do iného
hmotného majetku mesta. J
e potrebná investícia do
ľudského kapitálu. Pre rozvoj
mesta pre všetkých občanov
chcem naďalej aktívne dohliadať na dodržiavanie zákonov,
na férovosť a rovnosť šancí
pre všetkých občanov Bardejova a vylúčiť protežovanie
a výhody pre ľudí, ktorí majú
aktuálne správne politické
tričko a príslušnosť
k záujmovej skupine.

týmito entitami prinesie
ľuďom veľa úžitku.
Obvod č. 7

Ing. Peter Štalmach
45 rokov, aktívny v športovej
oblasti, kde pôsobí ako tajomník
tenisového klubu Slovan Bardejovské Kúpele. Pôsobí aj v treťom
sektore ako predseda občianskeho združenia Náš Bardejov, ktoré
spravuje areál Františkánskeho
kláštora v centre Bardejova.
V tomto areáli vzniká jedinečná
oddychová zóna priamo v centre
nášho mesta. Spoločne s Ferom
Mihaľom už viac ako 5 rokov
organizuje charitatívnu akciu
"polievka pomoci" na pomoc
rodinám v núdzi v našom okrese.
Bardejovské Kúpele sú naozajstným skvostom a pre Bardejov znamenajú veľmi veľa.
Táto mestská časť si zaslúži
oveľa väčšiu pozornosť.
V poslaneckej činnosti chcem
v prvom rade pôsobiť ako
most spájajúci úsilie samosprávy s vedením
a obyvateľmi Kúpeľov.
Hlavnou prioritou je skvalitniť
vzájomný vzťah medzi
vedením Bardejovských
Kúpeľov a mestom Bardejov.
Z dobrého vzťahu vyrastie
množstvo dobrých projektov.

Mgr. Martin Demský
43 rokov, učiteľ.
Vníma pozitívne i negatívne
veci, ktoré sa v meste deju.
Prioritou (nielen na Vinbargu)
je určite dostupné bývanie a
zamestnanie. Nie je to
jednoduchá téma, no práve tu
vidí, že zmena vo vedení
mesta je viac než potrebná.
Vinbarg zápasí s problematickým parkovaním a veľmi
by si želal revitalizáciu
"Dubovky" na bezpečnejšiu
a modernejšiu zónu mesta.
Veľké medzery existujú aj v
oblasti rozvoja cestovného
ruchu. Aj napriek spomenutým nedostatkom Bardejov
vníma ako mesto s obrovským
potenciálom pre pokojný,
kvalitný a kultúrny život.

Bardejov je najkrajším
mestom na Slovensku
a Bardejovské Kúpele zase
najkrajšie slovenské Kúpele.
Synergia spolupráce medzi
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krajším miestom pre život.

Ing. Lukáš Ondeček
34 rokov, študoval na Gymnáziu Leonarda Stockla v Bardejove, na TUKE v Košiciach
odbor multimediálne telekomunikácie, momentálne pracuje
ako projektový manažér
v súkromnej spoločnosti. Vo
voľnom čase sa rád venuje
športovým aktivitám v prírode.
V minulosti robil
animátora/trénera a venoval sa
mládeži, v ktorej vidí našu
budúcnosť. Jedným z jeho
hlavných cieľov je podporiť
a zlepšiť prostredie na rozvoj
talentov, resp. zmysluplného
využitia voľného času v našom
meste. Momentálne sa venuje
hokejbalistom ako tréner.
Je veľmi jednoduché frﬂať nad
vecami a zase veľmi náročné
vyjsť z komfortnej zóny
a vyhrnúť si "rukávy". Chcem
sa zapojiť do vecí verejných,
získať osobnú skúsenosť a
pomôcť rozvoju mesta a
volebného obvodu.
Nemyslím si, že poslanci majú
patent na všetko a vidia
všetky problémy. V prípade
zvolenia chcem aktívne
komunikovať s ľuďmi z volebného obvodu ohľadom ich
podnetov a spoločne
napomôcť k ich riešeniu, ale
tiež spoločne s nimi hľadať
ako spraviť sídlisko/mesto

Bardejov je krásne historické
mesto, avšak jeho veľký
potenciál je podľa mňa
nevyužitý. Máme tu krásne
námestie, Kúpele a prírodu,
ale nemáme tu trebárs dostatočné rozvinutý cestovný
ruch. Čím viac ľudí tu
prilákame, tým viac ľudí
v meste sa bude mať lepšie,
keďže sa tu donesie kapitál,
ktorý sa zase môže použiť na
ďalšie aktivity. Niekedy mesto
žilo aj športom, mali sme
najvyššiu súťaž vo futbale,
hádzanej či basketbale. Mali
sme ku komu vzhliadať ako ku
vzorom a snažiť sa byť ako
oni. Potrebujeme tu vytvoriť
lepšie podmienky pre
podnikateľov, ktorí sú
častokrát sponzormi
týchto klubov.

Mgr. art. Martin Juríček
27 rokov, pracuje ako herec
v divadle a popritom vedie dielňu,
v ktorej vyvíjajú elektrické gitary
a basgitary.
V našom meste by som
privítal po 25 rokoch nového
primátora a nových poslancov,
zmena, ktorá je pre rast nášho
mesta veľmi dôležitá. Veď ako
vyzerá jabloň, ktorú 25 rokov
neobrežeme? Ak chceme
zmenu, musíme sa zmobi-

lizovať a prísť voliť. Taktika
starého primátora bola vždy
rozdrobiť hlasy ostatných
kandidátov, tak je tomu aj
tentoraz. Poďme a voľme
s rozumom. A nebojme sa
voliť inak ako doteraz.
Chcem, aby mladí ľudia
z Bardejova odchádzali a po
pár rokoch sa plní nových
skúseností, vzťahov a vízií
vracali späť. Späť do mesta,
ktoré ich rado privíta, ocení,
ponúkne bezpečie po stránke
ekonomickej ale aj duchovnej,
nie ako teraz. Už mám aj ja
deti, dokonca 2. Síce veľmi
malé, ale chcem aby sa
v našom meste cítili dobre.

Mgr. František Tkáč
58 rokov, otec šiestich deti,
žijúci v Bardejove na sídlisku
Vinbarg, riaditeľ sociálneho
zariadenia
Kandidovať za poslanca
mestského zastupiteľstva som
sa rozhodol preto, lebo verím,
že zodpovedným prístupom,
skúsenosťami v oblasti
kultúry, športu, ale hlavne
v sociálnej oblasti môžem
prispieť k slušnej a potrebnej
zmene.
Nedostatok parkovacích
miest. Mesto Bardejov je
ideálne miesto na rodinný
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život, ale zároveň ochudobnené o mladých a o mladé
rodiny. Mojou víziou je
vytváranie potrebných podmienok k tomu, aby sa to v
budúcnosti začalo meniť, aby
potenciál mladých ostával v čo
najväčšej miere doma.
Obvod č. 8

mesta všetkým občanom.
Tvorbu nových cyklotrás s
regionálnym, ale aj medzinárodným významom Bardejov - Dlhá Lúka — Zborov Poľsko. Parkovisko pri
cintoríne je nevyhnutnosťou
podobne ako oddychová zóna
pre kvalitné trávenie voľného
času nielen pre obyvateľov
Dlhej Lúky.
S pokorou sa uchádzam o váš
hlas, aby sme spoločne menili
k lepšiemu prostredie,
v ktorom žijeme.
Obvod č. 9

Mgr. Marek Šimco
49 rokov, ženatý, 3 deti, učiteľ
V roku 2018 som dostal vašu
dôveru a stal som sa novozvoleným poslancom za mestskú
časť Dlhá Lúka. Štyri roky som
sa snažil naplniť očakávania
občanov, ako aj vlastné
očakávania. Mnohé z vytýčených cieľov sa podarilo
naplniť. Zlepšenie bezpečnosti
na ulici Hlavná v podobe
vybudovaného chodníka, kde
bolo riziko vzniku dopravnej
nehody veľmi vysoké. Podarilo
sa zaviesť osvetlenie chodníka
medzi Dlhou Lúkou
a rázcestím na Bardejovské
Kúpele, postaviť multifunkčné
ihrisko s tribúnou, či zvýšiť
transparentnosť pri predaji
mestského majetku.
Svoje nadobudnuté skúsenosti chcem ponúknuť aj do
ďalšieho obdobia na zlepšenie
kvality kultúry v Bardejove.
Lepšiu dostupnosť služieb

Jakub Boruv
22 rokov, slobodný, pôsobí na
MHSR, študent práva na UK
BA, člen kultúrnej komisie
v Bardejove.

v ktorej budú viacerí obyvatelia, ktorí sa budú podieľať na
tvorbe života v našej mestskej
časti. Komisia by zároveň mala
k dispozícii aj svoj rozpočet.
Okamžite musíme riešiť
kruhový objazd pri Jase, je to
elementárny problém, ktorý
mal byť riešený už dávno.
Okrem toho potrebujeme
vytvoriť Plán pre Bardejovskú
Novú Ves, víziu, kde chceme
vidieť naše ulice, našu komunitu o 10 rokov. Verím, že
všetci si vieme predstaviť, čo
by sme chceli zmeniť a spojiť
naše vízie. Rozvoj Bardejovskej Novej vsi nie je iba
o budovaní nových ulíc
a domov, ale aj o zlepšovaní
života už v existujúcich
častiach.
Bardejov si predstavujem ako
miesto, ktoré sa znova stane
dôležitým ekonomickým
centrom. Že nebudeme iba
doháňať okolitý svet, ale
budeme udávať trendy rozvoja. Budúcnosť nevidím iba
v nových fabrikách, ale vo
vytváraní príležitosti pre vznik
miest v IT a administratíve.

Bardejovská Nová Ves potrebuje zmenu prístupu. Obmedzili sme na to, čo očakávame
od mesta na technickú
údržbu. Nemyslím si, že práca
pre Novú Ves končí
postavením chodníka, ale že je
potrebné oveľa viac posilniť
vzťahy cez susedské projekty.
Viem, že nevyhnutne potrebujeme reformu komisií
mestského zastupiteľstva.
V rámci reformy by mala
vzniknúť aj komisia pre
Bardejovskú Novú Ves,
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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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10 dôvodov, prečo voliť Mila Olejára
za primátora Bardejova
01. Má skúsenosti so samosprávou zo Slovenska a zo zahraničia
Miloslav Olejár bol mestským poslancom, predtým pracoval na oddelení Životného prostredia a Územného
plánu. Pozná Bardejov veľmi dobre. Má tiež skúsenosti z fungovania samosprávy v zahraničí a môže tak vylepšiť
veci v Bardejove. Rozhľad človeka na tak dôležitom poste je veľká výhoda.
02. Je architekt a vie ako plánovať mesto pre budúci rozvoj
Jedným z dôležitých prvkov života mesta je práve architektúra a územné plánovanie. Práve architekti vedia ako
na to. Skvelým príkladom toho, ako sa začalo rozvíjať mesto pod vedením architekta, je aj Bratislava. Bardejov má
teraz rovnakú príležitosť.
03. Je odborník s výbornou angličtinou
Mesto potrebuje odborníkov vo všetkých oblastiach samosprávy. Milo Olejár rozpráva plynule po anglicky a
dohovorí sa so zahraničnými návštevami bez tlmočníka. Zároveň mu to umožní rokovať s medzinárodnými
investormi, ktorí by chceli priniesť prácu do nášho regiónu.
04. Záleží mu na rodnom meste
O jeho úprimnom záujme o mesto svedčia nielen jeho predošlé aktivity ako občana, ale aj to, že bol ochotný
vrátiť sa do rodného mesta napriek tomu, že mohol pôsobiť inde.
05. Je to čestný, nezaťažený človek so silným citom pre spravodlivosť
S Milo Olejárom sa neviažu žiadne kauzy. Chce pomôcť mestu. Do politiky nejde preto, aby si zarobil alebo
pomohol niekomu inému zarobiť. Kandiduje za primátora mesta, aby pomáhal občanom. Všetkým, nielen tým,
ktorých pozná osobne. Rodinkárstvo je mu cudzie.
06. Dokáže ľudí spájať pre spoločnú vec
Milo Olejár spojil viacero prúdov v meste, ktoré chcú po 24 rokoch zmenu. Je to dôležitá vlastnosť pre každého,
kto chce mať úspech a dosiahnuť niečo zmysluplné. Spolu s Miloslavom Olejárom kandiduje 25 poslancov, ktorí
ho podporujú a ktorých podporuje on.
07. Má viziu a najlepší volebný program pre Bardejov
Miloslav Olejár má najprepracovanejší program zo všetkých kandidátov. Pracovalo na ňom množstvo
odborníkov z rôznych odborov. Dlhodobo sa venuje víziam pre mesto, ktoré znamenajú lepšiu budúcnosť
Bardejova pre všetkých.
08. Chce lepšiu budúcnosť Bardejova pre všetkých
Miloslav Olejár si uvedomuje, že Bardejov patrí všetkým. Vídí, že nie každý ma
rovnaké príležitosti. V Bardejove sme si rovní a rovnejší. Rodinkárstvo nemá
čo hľadať v úspešnom meste. Bude sa zasadzovať o to, aby sme všetci mali
v meste príležitosti a mnohí z nás nemuseli cestovať za prácou mimo mesta.
09. Je ochotný robiť za minimálny plat prislúchajúci primátorovi
Miloslav Olejár sa rozhodol, že po zvolení za primátora mesta sa
nebude uchádzať o navýšenie základného platu primátora.
Mesto ušetrí 14 tisíc eur pre občanov, ktorí to potrebujúc viac.
10. Chce pre Bardejovčanov prácu, dostupné
bývanie a príležitosti
Miloslav Olejár si uvedomuje, že zdravé mestá nemôžu
prichádzať o produktívnych občanov. Aby mladí ľudia
ostávali v Bardejove, potrebujú prácu, dostupné bývanie
a spravodlivosť.
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