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KARTY SÚ ROZDANÉ. NA ŤAHU JE VOLIČ
Desiateho novembra sa uskutočnia komunálne voľby, v ktorých si Bardejovčania
vyberú nového primátora i 25 členné zastupiteľstvo. O poslaneckú stoličku zabojuje
89 kandidátov. Voliť sa bude v deviatich obvodoch, najviac, až osemnásť kandidátov
pochádza z druhého obvodu. Pozrite si kompletný zoznam zaregistrovaných kandidátov na miesto v mestskom zastupiteľstve.
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KANDIDATÚRA

Je čas pohnúť
sa ďalej

Moja misia je úspešná,
rad je na vás

Bardejov môže ožiť
už 10. novembra

Juraj Bochňa, riaditeľ Hornošarišského
osvetového strediska v Bardejove sa
začiatkom roka dostal do povedomia
svojim volebným úspechom vo voľbách
Prešovského samosprávneho kraja, keď
v meste Bardejov získal o 1084 hlasov viac,
ako súčasný primátor Boris Hanuščak.
Od tej doby sa v meste začalo špekulovať
o jeho možnej kandidatúre na post primátora mesta. Do povedomia sa dostal tiež vďaka viacerým jeho výrokom v mestskom zastupiteľstve, kde počas štyroch rokov
viackrát vystúpil s návrhmi
riešení problémov mesta.
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Vyštudovať ekonómiu, prejsť množstvom praktických pracovných skúseností
z rôznych oblastí, na základe toho sledovať
princípy a dôsledky dnešného systému,
podať alternatívu, absolútne ju zdôvodniť
a vyargumentovať, k tomu ešte dokázať
nájsť spôsob a energiu, ako túto vec
ponúknuť ľuďom na ďalší rozvoj.

V Bardejove bolo pred štyrmi rokmi
26 372 oprávnených voličov. Skutočne
však k voľbám prišlo a vhodilo do urny
svoj voličský hlas len 11 078 voličov. To
je len 42%, teda ani polovica tých, ktorí
mohli skutočne rozhodnúť. Tých ostatných 58% zostalo zrejme doma v presvedčení, že ich hlas aj tak nič nezmení.

Postaviť sa pred nich a veci bezproblémov
obhájiť takzvaným sedliackym rozumom,
ako aj prostredníctvom zložitejších analýz.

Cítite ten nepomer? Kto v skutočnosti
rozhoduje o našom meste? Nemáte pocit,
že je to jedna generácia? Že sú to stále tí
istí straníci a ich rodinní príslušníci?

Kandidát na primátora,
Stanislav Jurčišin.
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Straníci voliť pôjdu aj tento
rok. A čo vy?
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Pokračovanie z úvodnej strany
Volebný obvod č. 1 (volia sa štyria poslanci)
1. Ladislav Arendáč, Ing., 57 r., správca vlečky SZČO, Kresťansko-demokratické hnutie
2. Miroslav Bejda, 55 r., technik, Smer – sociálna demokracia
3. Mária Ferková, Ing., 48 r., štátny zamestnanec, nezávislá kandidátka
4. Róbert Geci, Mgr., 28 r., administratívny pracovník, nezávislý kandidát
5. Michal Hanko, Bc., 36 r., poradca klienta
VšZP, a.s., nezávislý kandidát
6. Igor Hlaď, 42 r., obchodný zástupca, NAJ –
nezávislosť a jednota
7. Slavomír Krok, Mgr., 43 r., učiteľ, Slovenská
národná strana
8. Ján Maník, PhDr.,PaeDr.,PhD., 42 r., odborný
radca, nezávislý kandidát
9. Tomáš Molčan, PhDr., 32 r. učiteľ, nezávislý
kandidát
10. Marek Ondavský, 44 r., SZČO, nezávislý
kandidát
11. Peter Petruš, Ing., 55 r., riaditeľ nemocnice,
nezávislý kandidát
12. Viliam Potanovič, Ing., 57 r., riaditeľ Sociálnej poisťovne, Smer – sociálna demokracia
13. Mikuláš Prokop, Mgr., 29 r., obchodný
manažér, Sloboda a solidarita
14. Zuzana Snaková, 33 r., živnostník, Sloboda
a solidarita
15. Marcel Tribus, RNDr., 67 r., riaditeľ školy,
Smer – sociálna demokracia

Volebný obvod č. 2 (volia sa piati poslanci)
1. Ľubomír Augustinský, 47 r., SZČO, Sloboda
a solidarita
2. Pavol Bicák, Mgr., 40 r., rozpočtár, Kresťansko-demokratické hnutie
3. Ľudovít Billý, DiSart., 42 r., učiteľ, Kresťansko-demokratické hnutie
4. Vladimír Ducár, Ing., 29 r., SZČO, Slovenská
národná strana
5. Andrej Havrilla, MUDr., 61 r., lekár, Smer –
sociálna demokracia
6. Miloš Holoda, 44 r., SZČO, Národná koalícia
7. Miron Host, 72 r., dôchodca, Strana občianskej ľavice
8. Peter Hudák, Mgr.,PhDr., 32 rokov, prednosta OcÚ, správca synagógy, Kresťanskodemokratické hnutie
9. Slavomír Hudák, 52 r., kostolník, Kresťansko-demokratické hnutie
10. Eva Hudáková, JUDr., 63 r., advokátka,
nezávislá kandidátka
11. Slavomír Katušin, 48 r., SZČO, Sloboda a
solidarita
12. Marián Kormoš, 37 r., manažér, Kotleba –
ľudová strana naše Slovensko
13. Mária Nováková, Ing., Mgr., 47 r., koordinátor, Most-Híd
14. Peter Simko, Ing., 48 r., stredoškolský
učiteľ, Smer – sociálna demokracia
15. Erik Slimák, Mgr., 42 r., samostatný radca,
Most-Híd
16. Erik Sokoli, Mgr., 41 r., sociálny pracovník,
Smer – sociálna demokracia
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17. Ľubomír Šesták, Mgr., 39 r., sociálny pracovník, Slovenská národná strana
18. Jaroslav Terpitko, Bc.,DiS.art., 46 r., učiteľ,
nezávislý kandidát

Volebný obvod č. 3 (volia sa dvaja poslanci)
1. Anton Duchnovský, PhDr., 42 r., administratívny pracovník, nezávislý kandidát
2. Ján Jakub, Ing., 63 r., SZČO, nezávislý kandidát
3. Jozef Križanovský, 50 r., strojník, Sme rodina
– Boris Kollár
4. František Kučmina, 54 r., robotník,
Kresťansko-demokratické hnutie
5. Stanislav Soroka, Bc., 41 r., podnikateľ,
nezávislý kandidát
6. Július Zbyňovský, MUDr., 63 r., lekár,
nezávislý kandidát

10. Martin Šmilňák, Mgr., 45 r., riaditeľ Cirkevnej spojenej školy, Kresťansko-demokratické
hnutie
11. Marián Tiliščák, Mgr., 57 r., SZČO, Kotleba
– ľudová strana naše Slovensko

Volebný obvod č. 6 (volia sa dvaja poslanci)

1. Bohuš Čepiga, PhDr., PhD, 45 r., špecializovaný sociálny poradca, Národná koalícia
2. Miloš Dvorský, Ing., 45 r., manažér logistiky,
nezávislý kandidát
3. Adam Dzamba, Ing., 38 r., architekt, Sloboda
a solidarita
4. Štefan Eller, Ing., 68 r., ekonóm, Smer – sociálna demokracia
5. Peter Choma, Ing., 40 r., realitný maklér,
nezávislý kandidát
6. Maroš Micenko, Ing., 42 r., obchodný
manažér, Nova
Volebný obvod č. 4 (volia sa štyria poslanci) 7. Ladislav Olejár, Ing., 51 r., pracovník verejnej
správy, Smer – sociálna demokracia
1. Juraj Bochňa, Mgr. art., ArtD, 38 r., riaditeľ 8. Jozef Sorád, Mgr., 57 r., školská správa, Sme
Hornošarišského osvetového strediska, rodina – Boris Kollár
9. Eliáš Soroka, 61 r., dôchodca, nezávislý kannezávislý kandidát
2. Martin Ceľuch, Ing., 41 r., SZČO, Obyčajní didát
10. Ľuboslav Velgos, 44 r., živnostník, nezáviľudia a nezávislé osobnosti
3. Martin Demský, Mgr., 39 r., učiteľ, Kresťan- slý kandidát
sko-demokratické hnutie
4. Ján Fotta, MUDr., 64 r., lekár, Kresťansko- Volebný obvod č. 7 (volia sa štyria poslanci)
demokratické hnutie
5. Miroslav Mydlo, 57 r., majster, Strana 1. Rastislav Feciľák, Ing., 37 r., podnikateľ,
Slovenská národná strana
občianskej ľavice
6. Vladislav Novák, 44 r., šachový tréner 2. Marek Gmitter, Mgr., 45 r., sociálny pracovník, Smer – sociálna demokracia
mládeže, nezávislý kandidát
7. Anna Petričová, Mgr., 76 r., Krajská predse- 3. Ondrej Katuška, Bc., 28 r., technik BOZP,
Kotleba – ľudová strana naše Slovensko
dníčka JDS, Smer – sociálna demokracia
8. Milan Ján Pilip, Mgr., 38 r., štátny zame- 4. Jozef Kukulský, 48 r., živnostník, Smer – sociálna demokracia
stnanec, nezávislý kandidát
9. Ivan Savčák, JUDr., 39 r., advokát, Smer – 5. Veronika Marková, Mgr., 59 r., pedagóg,
Kresťansko-demokratické hnutie
sociálna demokracia
10. Vladimír Savčinský, RNDr., 55 r., stre- 6. Lukáš Ondeček, Ing., 30 r., projektový
manažér, Kresťansko-demokratické hnutie
doškolský učiteľ, nezávislý kandidát
11. Ľuboš Smelý, Mgr., Ing., 38 r., ekonóm, 7. Jozef Pasternák, 58 r., technik, Smer – sociálna demokracia
Smer – sociálna demokracia
12. Alexander Šoth, Ing., 31 r., ekonóm, Smer 8. Dávid Soroka, 25 r., hoteliér, Kotleba –
ľudová strana naše Slovensko
– sociálna demokracia
13. Jaromír Zdziebko, 38 r., SZČO, nezávislý 9. Alexander Starinský, Mgr., 28 r., regionálny
zástupca, nezávislý kandidát
kandidát
10. Martina Steranková, Mgr., 47 r., učiteľka
Volebný obvod č. 5 (volia sa dvaja poslanci) MŠ, Slovenská národná strana
11. František Tkáč, Mgr., 54 r., pedagóg – er1. Viliam Antony, Ing., 63 r., dôchodca, Národ- goterapeut, Kresťansko-demokratické hnutie
12. Peter Ždiľa, 36 r., správca objektu, Smer –
ná koalícia
2. Ľubomír Dudinský, JUDr., 64 r., sociálny pra- sociálna demokracia
covník, nezávislý kandidát
3. Pavol Gmitter, Ing., 55 r., technik, Spolu – Volebný obvod č. 8 (volí sa jeden poslanec)
občianska demokracia
4. Marek Hudák, Ing., 23 r., produktový 1. Stanislav Jurčišin, Ing., 65 r., technik, Smer –
sociálna demokracia
manažér, Kresťansko-demokratické hnutie
5. Martin Jutka, Mgr., 37 r., sociálny pracovník, 2. Marek Šimco, 45 r., učiteľ, Kresťanskodemokratické hnutie
Smer – sociálna demokracia
6. Lenka Petrušová, Mgr., 33 r., nezamestnaná, nezávislá kandidátka
Volebný obvod č. 9 (volí sa jeden poslanec)
7. Oliver Polyák, PhDr., 30 r., ekonóm, nezávislý kandidát
1. Jaroslav Fignár, Ing., 57 r., vyšetrovateľ le8. Martin Sisák, Mgr., 46 r., učiteľ, Progresívne teckých nehôd, Spolu – občianska demokracia
Slovensko
2. Pavol Goriščák, Mgr., 36 r., podnikateľ, Slo9. Cyril Šatánek, 60 r., stavebný technik, venská národná strana
nezávislý kandidát
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JURAJ BOCHŇA: JE ČAS POHNÚŤ SA ĎALEJ
Juraj Bochňa, riaditeľ Hornošarišského
osvetového strediska v Bardejove sa začiatkom roka dostal do povedomia svojim volebným úspechom vo voľbách
Prešovského samosprávneho kraja, keď
v meste Bardejov získal o 1084 hlasov viac,
ako súčasný primátor Boris Hanuščak.
Od tej doby sa v meste začalo špekulovať
o jeho možnej kandidatúre na post primátora mesta. Do povedomia sa dostal tiež
vďaka viacerým jeho výrokom v mestskom
zastupiteľstve, kde počas štyroch rokov
viackrát vystúpil s návrhmi riešení problémov mesta. Sám však v programe Petra
Marcina, kde bol pred časom hosťom povedal, že naňho oslovenie“ politik“ pôsobí skôr
ako nadávka a v cieľoch kandidáta je jedným
z bodov odpolitizovanie samosprávy.
Ľudia vás poznajú z rôznych kultúrnych
akcií, ale aj ako moderátora a dlhoročného
riaditeľa Hornošarišského osvetového strediska v Bardejove. Posledné štyri roky ste
mestským poslancom, od novembra 2017 aj
zastupiteľom v župnom parlamente. Prečo
ste sa pred štyrmi rokmi rozhodli vstúpiť
do komunálnej politiky a kandidovať za poslanca mestského zastupiteľstva?

foto: archív J. B.

remesiel, ktoré HOS začalo organizovať
v meste aj napriek tomu, že gro našej práce
bolo v obciach okresu, nie v meste. A myslím,
že toto obdobie naštartovalo v Bardejove veľa
nových vecí. To bolo ešte v čase, keď som neKeď som v roku 2014 vstúpil do komunálnej bol poslancom.
samosprávy, nemal som presnú predstavu
ako funguje naše mesto, poznal som však Keď som sa ním stal, na dennom poriadku
problémy bežných ľudí, ktorí mi vo voľbách to boli najmä jednoduché problémy obydali aj svoj hlas. Hneď od začiatku som sa vateľov. Najčastejšie súviseli s parkovaním
teda začal venovať tomu, čo potrebovali vy- a vyvážaním odpadu. Ľudia vnímajú mestskú
riešiť obyvatelia štvrtého obvodu. Problémov políciu v Bardejove ako vyberačov pokút za
bolo veľa a postupne sa k nim začali ozývať parkovanie a to nie je dobre. Hneď na začiataj obyvatelia iných obvodov, ktorí potrebovali ku funkčného obdobia sa mi tiež začal ozývať
s niečím pomôcť, alebo poradiť, ako postu- jeden pán, ktorý sa po večeroch prechádzal
povať pri riešení ich problémov.
po meste a dával mi vedieť, ktoré svetlá

súhlasiť a som presvedčený, že sa mnohým
nedorozumeniam dalo predísť. Pánu
primátorovi však nič nevyčítam. Skôr si myslím, že je to práca ľudí, ktorí ho za posledné
roky obklopili.

Viacero vecí som sa musel naučiť, keďže ma
napríklad hneď na začiatku „hodili“ do Komisie podnikateľských aktivít a cestovného
ruchu, čo rozhodne nebol môj obor. Po mesiaci sme sa však rozbehli a komisia nakoniec priniesla viacero inovatívnych a zmysluplných návrhov. Realizácie sa však dočkalo
len máločo, pretože sa nedostali cez mestskú
radu. Počas týchto štyroch rokov som sa veľa
vecí naučil a dostal som príležitosť spoznať
fungovanie nášho mesta.

Určite áno. V živote som síce nevidel toľko
peňazí pohromade, ale úver by som dostal
a som si istý, že by dnes mala kultúra v meste
dôstojný základ. Musíme si uvedomiť, že
toto bolo skutočne posledné miesto patriace
mestu, ktoré spĺňalo kritériá na takýto účel.

Urobte krátky odpočet vašej poslaneckej
práce v meste. Ako a na čom ste pracovali
ako mestský poslanec? A aký je váš vzťah
so súčasným primátorom?
Nikdy som sa netajil tým, že som mal
s pánom Hanuščakom veľmi korektné vzťahy. V minulosti som mestu viackrát pomohol
v oblasti kultúry, najmä v období, keď bolo
v Bardejove skutočne mŕtvo. Práve v tej dobe
vznikli Valali v mesce, či Vianočný jarmok
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v meste nesvietia. Ja som to potom tlmočil
opravárom. Po prvých dvoch mesiacoch sme
si už s elektrikármi potykali a dnes sme dobrí
kamaráti. Ale bolo to aj množstvo problémov
pri vzťahoch obyvateľov s podnikateľmi, ktorí
napríklad nedodržiavali nočný kľud.
Medziľudské vzťahy sú veľmi častý problém
a riešiť ho je veľmi nevďačná úloha. Každý
má vtedy svoju pravdu a je ťažké dopátrať sa
podstaty. Veľmi často sa tiež opakovala situácia, že mestský úrad vôbec neodpovedal na
sťažnosti ľudí a vtedy sa veľmi ťažko obnovuje ich dôvera. Množstvo ľudí tiež potrebovalo
poradiť, kde sa čo vybavuje. Aj preto je jedným
z bodov môjho programu Centrum prvého
kontaktu, ktoré podstatne skráti čas potrebný na vybavenie vecí. Uplynulé štyri roky
však priniesli aj viacero náročnejších otázok,
ku ktorým sa bolo treba postaviť a práve tu
sa začali ochladzovať vzťahy so súčasným
pánom primátorom. S riešením niektorých
problémov mesta som jednoducho nemohol

INZERCIA/VOĽBY

Pamätnou sa stala vaša veta: „Ponúkam
dvesto tisíc a urobím tam dôstojný kultúrny
dom.“ pri predaji Centra voľného času. Aktívny ste však boli aj pri kauzách čerpacej
stanice na Ťačevskej ulici, plánovanej
výstavby polyfunkčnej budovy na Hurbanovej ulici, výlepných plôch v meste. Aký
bol váš postoj a názor pri týchto veciach?
Boli by ste naozaj vyplatili tých 200 tisíc
a malo by už mesto kultúrny stánok?

Dostupnosť, parkoviská, veľkosť a technické
zázemie tej budovy ju na to predurčoval.
Dodnes som presvedčený, že zrušenie Centra
voľného času a následný predaj jeho budovy
za neštandardných podmienok bol voči
bardejovčanom zločin. Tú budovu postavili
vlastnými rukami naši otcovia. Dobrovoľne a
s nadšením pretože to robili pre svoje deti.
Ďalšou náročnou témou boli aj pokusy investora o výstavbu polyfunkčnej budovy bez
štúdie následného dopravného zaťaženia.
Tento pozemok za bytovkami na Dlhom rade
patril pôvodne mestu a bolo tu detské ihrisko.
Nepochopiteľná výmena sa udiala rýchlo a
z pôvodného zámeru verejného parkoviska sa

ahojbardejov.sk

odrazu mala stať polyfunkčná budova, ktorá však nikomu neprial. Bol to obrovský zásah
by ešte viac zaťažila dopravu a ubrala miesto. do súkromia, pretože som bol úzko spätý
s vyšetrovaním. Človek si však zvykne aj na
Predaj verejnej zelene do súkromných rúk je odpočúvaný telefón, aj na nahrávky svojho
ďalšia vec, ktorú nedokážem pochopiť, pre- súkromia, aj na policajnú ochranu. Vďaka
tože predávať verejný priestor jednoducho priamemu kontaktu s ľuďmi, ktorí manipunemáme právo. Benzínka k obchvatu ne- lovali voľby som však pochopil veľa vecí, ako
pochybne patrí, ale na opačnej strane ces- to fungovalo v minulosti a začal si spájať
ty. Myslím si, že sa to dalo vyriešiť hneď na súvislosti. Dozvedel som sa mená aj praktiky,
začiatku, keby bola vôľa. Oveľa viac ma však ktoré používali a práve vďaka tomu som dnes
znepokojili sprievodné javy, ktoré sa počas podstatne odolnejší voči útokom, aj ponukám
tejto kauzy ukázali. Tlačovky a burcovanie a na niektorých ľudí sa pozerám inak. Práca
ľudí podľa mňa vôbec neprispeli k vyrieše- polície bola maximálne profesionálna. Myslím
niu problému, skôr naopak. Na prenájom si však, že organizátori takýchto „kampaní“ sú
výlepných plôch som upozorňoval hneď od neuveriteľne vynaliezaví a majú dostatočné
začiatku. Možno si to neuvedomujeme, ale prostriedky na to, aby „pomohli“ tomu svojmu
výlepné plochy mesta sú postavené na mies- kandidátovi.
tach, ktoré sa nedajú nahradiť. Všetky prostriedky na komunikáciu s obyvateľmi majú Prečo ste sa rozhodli kandidovať na
patriť mestu a musíme ich v maximálnej primátora mesta?
miere využívať. Na takom niečom by nemali
profitovať súkromné osoby.
Pri chode akejkoľvek samosprávy je najdôležitejším článkom organizačná štruktúra a
Do toho všetkého prišlo nie príliš šťast- vplyvy, ktoré na ňu pôsobia. Počas uplynulých
né riešenie protipovodňovej ochrany, ktoré štyroch rokov som pri vybavovaní bežných
celkom zmenilo obraz okolia Tople. Ukáza- problémov ľudí mal dostatok príležitostí
lo sa, že viacero možných riešení sa nikdy pocítiť na vlastnej koži situácie, keď samotnedostalo na prejednanie s verejnosťou né vplyvy boli silnejšie, ako štruktúra daná
a naopak, mnoho dobrých nápadov nerieši- zákonmi.
la mestská rada. Podobné problémy majú
všetky mestské časti a myslím si, že ľudia Začal som chápať, aké sú vzťahy a väzby
začali chápať tento spôsob spravovania „o medzi ľuďmi, ktorí stoja pri riadení Bardejonás bez nás“ veľmi citlivo a vnímať, že o nich va oficiálne a ktorí sa o to snažia prostrednírozhoduje úzka – prepojená skupina ľudí. Ak ctvom svojich kontaktov. Myslím si, že
sa však niekde stane chyba je dôležité uznať súčasný pán primátor urobil veľmi veľa
si ju, napraviť, vyvodiť prípadné dôsledky a ísť pri vonkajšom zveľadení mesta. V Bardes čistým štítom ďalej. Inak bude traumati- jove je však cítiť napätie, ktoré sa v posledzovať verejnosť aj naďalej a mokvať, čo nikdy ných rokoch vystupňovalo do nezdravých
neurobí dobrú službu. Je čas pohnúť sa ďalej, rozmerov a ktoré je zapríčinené práve týmito
nadviazať na tie pozitívne výsledky z uply- väzbami. Na ich pretrhnutie je potrebná veľká
nulých rokov a rozvíjať mesto spoločne.
odvaha a aj, vôľa, ktorá tu, obávam sa, chýba. Bez toho sa však mesto nedokáže pohnúť
Pred minuloročnými župnými voľba- ďalej, pretože ak obyvateľom chýba dôvera
mi ste pomohli polícii rozkryť organizo- v samosprávu, niečo nie je v poriadku.
vanú zločineckú skupinu, ktorá kšeftovala
s voličskými hlasmi v Rómskych osadách Ako dnes vnímate celkovú atmosféru
v Prešovskom kraji. Aká to bola skúsenosť v Bardejove? Čo sú podľa vás silné stránky
a prečo sa podľa vás najmä v našom regióne mesta a kde vidíte jeho slabiny? Je chyba
takéto veci bežné dejú? Myslíte si, že to v úradníkoch? Aká je vaša vízia Bardejova?
hrozí aj pred novembrovými komunálnymi
voľbami?
Atmosféru v Bardejove v mnohom vystihuje
predvolebná kampaň, ktorá je teraz v plnom
Obdobie pred voľbami 2017 bolo pre mňa prúde a je najšpinavšou, aká tu doposiaľ
obrovskou skúsenosťou, ktorú by som bola. Myslím si, že nás čaká ešte viacero pre-

kvapení, ale už teraz je jasné, že praktiky na
dosiahnutie svojho cieľa sa za posledné roky
nezmenili. Nášmu mestu chýba transparentnosť a inak veľmi chabá komunikácia s obyvateľmi sa v tomto období mení na mediálne
šialenstvo, aj keď s inými cieľmi.. Ako obyvateľ
mesta chcem vedieť počas celého volebného
obdobia čo sa robí za moje peniaze a keď
sa ma to bezprostredne týka, aj rozprávať
s kompetentnými o tom, aká je moja predstava o výsledku.
Mojou víziou napredovania Bardejova je samospráva, ktorá má jasnú stratégiu rozvoja, ktorej sa pridržiava a dokáže odborníkmi
plánované kroky odkomunikovať najmä
s ľuďmi, ktorých sa bytostne týkajú ešte
pre tým, ako sa spustí realizácia. Kde platia
jasné a zrozumiteľné pravidlá, ktoré platia
pre každého rovnako. Kde primátor každý
polrok usporiada verejné stretnutie s ľuďmi a
vypočuje si ich názor a dokáže pružne reagovať na ich požiadavky, a najmä - vie sa ich aj
zastať v situáciách, kedy v ňom hľadajú oporu.
Myslím si, že aj dnes pracuje na mestskom úrade, v mestských podnikoch a organizáciách množstvo profesionálov, ktorí
svoju prácu robia poctivo a dobre. Aj preto
som na tlačovej konferencii vystúpil pred ľudí
sám, nemal som za sebou tím ľudí, ako je na
tlačových konferenciách zvykom. Som presvedčený, že ak má mať mesto aj v budúcnosti na dôležitých pozíciách odborníkov, majú
vzísť v prvom rade z riadnych výberových
konaní, nie vďaka výsledku volieb jedného
kandidáta na primátora.
Nazrime ale trošku do vášho súkromia. Kde
ste vyrastali? Aké sú vaše záľuby a koníčky?
Čo robíte vo voľnom čase?
Svoje súkromie som sa vždy snažil chrániť
aj keď viem, že vďaka tomu čo robím, žijem
verejným životom v podstate už od štúdia na
vysokej škole. Som rodený Bardejovčan, ocko
bol lekár a mamka zdravotná sestra. Vždy
chceli, aby som študoval prírodné vedy, no ja
som už počas strednej školy začal pracovať
pre televízie a práve tam sa rozhodlo o mojom ďalšom smerovaní. A to aj napriek tomu,
že som ja túžil byť technickým inžinierom, čo
som v Košiciach aj študoval. Život to zariadil
inak, vášeň však ostala.
V Bardejove sme založili Klub historickej techniky a remesiel, kde združujeme šikovných
ľudí, ktorí svoje vedomosti odovzdávajú ďalej
a ja sám renovujem historické vozidlá. Veľa
času na tento koníček však popri mojej práci nie je. Práci však vďačím aj za zoznámenie
sa s mojou snúbenicou. Je napoly Slovenka a
napoly Kanaďanka, čo jej však dodáva potrebný nadhľad. Nad niektorými problémami nás
Bardejovčanov len krúti hlavou. Aj to mi však
dáva silu na občasný boj s našimi veternými
mlynmi.
(NAB3-44)

Objednávateľ: Juraj Bochňa, Dlhý rad 24, Bardejov.

Dodávateľ: Jozef Mačejovský, L. Novomeského 5, Bardejov. IČO: 50098896
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MOJA MISIA JE ÚSPEŠNÁ, RAD JE NA VÁS!
Vyštudovať ekonómiu, prejsť množstvom
praktických pracovných skúseností z rôznych oblastí, na základe toho sledovať
princípy a dôsledky dnešného systému,
podať alternatívu, absolútne ju zdôvodniť
a vyargumentovať, k tomu ešte dokázať
nájsť spôsob a energiu, ako túto vec
ponúknuť ľuďom na ďalší rozvoj, postaviť
sa pred nich a veci bezproblémov obhájiť takzvaným sedliackym rozumom, ako
aj prostredníctvom zložitejších analýz,
medzičasom preukazovať, že takto pripravené argumenty prejdú aj najodbornejšími diskusiami, vyzerá možno ako
nadľudský výkon.
Mne sa to podarilo a misiu môžem považovať
za úspešnú.
Možno to znie ako samochvála, to je už na
posúdení, avšak ide o nepopierateľné fakty a inej cesty ako to ponúknuť, niet. Ide
však hádam o dostatočný dôvod na to, aby
som definitívne konštatoval, že v týchto
voľbách môžete voliť alebo odmietnuť jednoznačný progres. V čase, keď bohatí bohatnú a chudobní chudobnejú, ľudia trpia na
bezcharakterný prístup dnešných „elít“, keď
sa politici prezentujú tak nanajvýš svojím
kariérnym egom a okrem osobných sporov
neriešia prakticky žiadne iné témy, ktoré by
veci mohli posunúť, vy máte možnosť dostať
tam niečo, čo bude veci bezpochyby dostávať
na tú správnu koľaj.
Ponúkam cestu k takej budúcnosti, kde bude
zachovaná dnešná sloboda a istoty porovnateľné s tými minulými. Cestu k tomu,
kde bude mať každý prácu v omnoho slobodnejších podmienkach ako je tomu dnes
(nemožnosť nezaplatenia výplat, väčšia
možnosť zmeny a pod.), zarábať omno-

ho viac ako je tomu dnes, istota omnoho
vyšších dôchodkov, zaobstarať si bývanie
nie na základe celoživotného úžernického a
neistého zadlženia, ale po niekoľkých rokoch
práce. My už vieme, že také niečo možné je
a že je iba chybou dnešného systému, že to
nemáme.
Ponúkam absolútne nekonfliktnú a mierumilovnú cestu, ako sa postupne k takejto budúcnosti dostávať. Aj to je dôležité pri pohľade
na rôzne iné pokusy minulosti o elimináciu
fatálnych dôsledkov kapitalistického systému a je namieste to zdôrazniť. Ponúkam
nie približovanie sa k západu, ale jeho postupné preskočenie a ukazovanie správnej
demokratickej cesty. To všetko bez nutnosti
odpájania sa od dnešných medzinárodných
štruktúr.

“Najprv sa musí ukázať
a zdôvodniť cesta a potom
pokúšať spojiť schopnosti
rôznych ľudí. Ináč sa to k lepšiemu nezmení. A moja práca
to obsahuje. V Bardejove
skutočne nie je o čom.”
STANISLAV JURČIŠIN
Napriek tomu, že hovorenie veci na rovinu nie
je veľmi populárne, ja neodbočujem od reality. Nevravím, že z pozície primátora urobím
veľké zmeny, ktoré zvrátia situáciu a budú
riešiť veci, ktoré naše mesto skutočne trápia,
lebo sa to ani nedá. Vravím, že toto môže byť
iba cestou tam, kde sa dnešné problémy budú
dať riešiť. Nehrám nefér, hovorím realitu
a skutočnosť, toto je môj spôsob.

Urobil som maximum preto, aby sa ukázala realita dneška. Nezáujem „odborníkov
v podobe politikov“ naznačuje ich mentálny
svet a to, prečo to tu lepšie len tak z ničoho nič byť nemôže. Nezáujem, odmietanie
a prakticky zlyhanie nastávajúcich politikov
naznačuje, že to bude už iba horšie. Dnešný
systém je jeden veľký začarovaný kruh,
kde odčarovanie nie je až také jednoduché.
A práve také niečo môžeme týmito voľbami
spraviť.
Dávam vám vopred sľub, že títo politickí ašpiranti budú môcť svoje schopnosti rozvíjať
v rámci politického projektu, ktorý vznikne
po mojom víťazstve v týchto voľbách. Politickému projektu, ktorý má logicky veľké
šance uspieť aj pri malých nákladoch, keďže
nič také sa v politike nenachádza a ani sa tam
o to nesnažia. Tam je potrebné ukázať cestu a
spojiť schopnosti pre jej dosahovanie. Aj to je
dôvod, prečo sa s týmto politickým projektom
musím dostať do líderskej pozície, o ktorú sa už
v týchto voľbách pokúšam a určovať cestu
a stratégiu, ako ďalej. Aj v tom spočíva podstata správneho a efektívneho riadenia. Vedieť prečo, čo a ako (čo dnešnej politike chýba) a potom to realizovať do skutočnosti.
Programu, na ktorom som dlhodobo (spočiatku nevedome) pracoval, chýba teda už
jediné. Dostať ho do odborných, parlamentných diskusií. To som sa počas celej kampane
snažil preukázať a verím, že sa mi to podarilo.
Táto úloha je už na Vás. Pevne verím, že moje
argumenty sú dostatočné na to, aby sa dalo
definitívne povedať, že konečne v tom našom
krásnom Bardejove nie je o čom a môžeme
voliť progres a snahu o budúcnosť v mieri,
porozumení, slobode a vzájomnej úcte aj pre
budúce generácie.
(NAB3-38)

Objednávateľ: Stanislav Jurčišin, Minerálna 29, Bardejov.

Dodávateľ: Jozef Mačejovský, L. Novomeského 5, Bardejov. IČO: 50098896
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DOBRÉ ZACHOVAJME, ZLÉ ZMEŇME
Kandidujete na primátora Bardejova. Čo vás
k tomu viedlo?

Objednávateľ: Milan Ján Pilip, Postajok 15, Bardejov.

Dodávateľ: Jozef Mačejovský, L. Novomeského 5, Bardejov. IČO: 50098896

Po založení občianskej platformy myBardejov sme spracovali program pre naše mesto
a predstavili sme kandidátov na poslancov
mestského zastupiteľstva, ktorí budú tento program plniť. Zákon o obecnom zriadení
však dáva starostom a primátorom veľké
kompetencie. Realita je taká, a potvrdzuje to
aj moja doterajšia skúsenosť v samospráve,
že ak chcete v meste niečo zásadné urobiť
alebo zmeniť, poslanci na to nemusia stačiť.
Preto sme sa rozhodli, že postavíme aj vlastného kandidáta na primátora.
Ste mladý človek, mohli by ste sa venovať
rozvoju kariéry, no rozhodli ste sa vstúpiť
do lokálnej politiky...

Mám 38 rokov, takže pojem mladý je u mňa
už dosť relatívny. Keďže som vyštudoval
politológiu, súčasne s tým aj sociológiu, cítim sa vo verejnom živote takpovediac doma.
Samozrejme môjmu rozhodnutiu kandidovať na primátora samozrejme predchádzala
| Milan Pilip, kandidát na primátora mesta Bardejov
séria osobných rozhodnutí. Zavážila potreba
pomôcť nášmu mestu a jeho obyvateľom. zeleným stolom, ale je skoncipovaný za pri- robí, opravuje, prestavuje. No na druhej
Svoje schopnosti a znalosti som pripravený amej účasti širokej verejnosti. Je to teda pro- strane sa nám vyľudňuje.
dať plne k dispozícii mestu Bardejov.
gram samotných ľudí a pre ľudí.
Súčasné vedenie mesta urobilo obrovský kus
Aké skúsenosti viete ponúknuť verejnosti? Ktorý z vami načrtnutých problémov je práce, za ktorý je nutné sa mu poďakovať.
podľa vás momentálne najakútnejší?
V tom čo bolo začaté je potrebné pokračovať.
Okrem pracovných skúseností, ktoré som
získal počas 14 ročnej práce v rezorte mini- Transparentnosť a úroveň komunikácie mes- Máme však predstavu o inom riadení mesta
sterstva obrany sú to aj ďalšie získané v rámci ta s občanmi. Toto sú problémy, ktoré sa dajú a fungovaní našej samosprávy. Aj preto
občianskeho aktivizmu, členstva v poradnom vyriešiť fakticky hneď, ak by k tomu bola vôľa. ideme do volieb s hlavným posolstvom „Doorgáne vlády (pôsobím ako člen Rady vlády
bré zachovajme, zlé zmeňme.“
pre národnostné menšiny a etnické skupiny Načrtnite svoju predstavu Bardejova v roku
Rady vlády SR pre ľudské práva), ale aj priamo 2022 v prípade, že sa stanete primátorom. Poznáte pracovníkov na radnici. Ako
v našej mestskej samospráve, kde pôsobím
vnímate ich kompetentnosť? Pristúpili by
ako mestský poslanec. Toto mi dalo veľmi Moja predstava je, že v roku 2022 bude ste v prípade zvolenia ku zásadným perveľa, najmä z pohľadu stretávania sa s ľuďmi, Bardejov mestom, do ktorého sa budú vracať sonálnym zmenám?
riešenia ich každodenných problémov, ale aj naši rodáci, a v ktorom budú rodiny Bardekomplexných otázok, ktoré sa týkajú fungo- jovčanov žiť spolu.
Pracovníci Mestského úradu sú tí, ktorí sú
vania mesta.
hlavnými nositeľmi odbornosti, ktorá je pri
Idete do volieb so širším tímom. Aký okruh riadení takého mesta ako Bardejov veľmi poIdete do volieb s 25 bodovým programom odborníkov máte k dispozícii?
trebná.
v 5 okruhoch pod sloganom DOBRÉ ZACHOVAJME, ZLÉ ZMEŇME. Akým kľúčom V tíme máme ľudí, ktorí pôsobia v oblasti Sám som pracovníkom v štátnej správe
ste vybrali dané témy?
kultúry, ekonomiky, cestovného ruchu, ar- a preto viem, že v prípade zmien väčšieho
chitektúry a územného plánovania, odpa- rozsahu by hrozilo znefunkčnenie úradu aleTézy, ktoré sú súčasťou nášho programu sme dového hospodárstva, podnikateľského bo niektorých jeho úsekov.
si najprv spísali a následne sme ich počas prostredia, sociálnej politiky, športu a ďalších.
rokov 2017 a 2018 publikovali v našom Mnohí z nich sú zároveň aj kandidátmi na po- Skúste potencionálnemu voličovi povedať
občasníku myBardejov, ktorý ľudia dostáva- slancov mestského zastupiteľstva. Tento tím aspoň 3 dôvody, prečo by vás mal voliť?
li do schránok. V každom vydaní novín boli ľudí je pripravený prebrať zodpovednosť za
anketové lístky a kontakty, skrze ktoré mohli naše mesto, ak dostane vo voľbách dôveru Som Bardejovčan, mám rád toto mesto a jeho
ľudia dávať svoje pripomienky a námety.
Bardejovčanov.
ľudí, a máme pre Bardejov pripravený dobrý
program a skvelý tím.
Aj dávali, veľmi milo nás prekvapilo, ako sa Ako vidíte súčasné vedenie mesta? Čo dobré
ľudia zapájali do pripomienkovania nášho urobilo? A v čom naopak zaostáva?
(www.bardejov24.sk, NAB3-42)
programu. Môžeme teda povedať, že program občianskej platformy myBardejov, Naše mesto je v súčasnosti úspešné napr.
s ktorým ideme do volieb, nie je vytvorený za v čerpaní rôznych dotácií. Vždy sa tu niečo
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CHCETE TRANSPARENTNÝ BARDEJOV?
HANUŠČAK, BOCHŇA A SOROKA NIE SÚ
ZÁRUKOU LEPŠEJ BUDÚCNOSTI
Mesto Bardejov je vo viacerých ohľadoch
celoslovensky výnimočné. Škoda, že to neplatí aj v oblasti transparentnosti domácej
samosprávy. Podľa viacerých zainteresovaných, ale hlavne podľa porovnateľných
celoslovenských parametrov, je v súčasnosti transparentnosť bardejovskej samosprávy minimálne v stave, keď bude
potrebné vykonať viaceré opatrenia na
nápravu.
Rešpektovanie pravidiel, ktoré definujú
zákony, používanie verejných financií prehľadne, nezávislá kontrola, obsadzovanie
pozícii v samospráve cez výberové konania,
by mali byť pre samosprávu úplnou samozrejmosťou.
Transparentnosť mesta je nelichotivá
Dokonca existuje primátorom vypracovaný
Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy mesta Bardejov a v ňom sa okrem
iného uvádza, že „pri výkone svojej funkcie
postupujú volení predstavitelia samosprávy
otvorene a transparentne a nebránia vykonaniu kontroly alebo kontrolného opatrenia,
ktoré sa oprávnené interné alebo externé
kontrolné orgány rozhodnú vykonať.“
O to paradoxnejšie pôsobia zistenia Transparency International Slovensko, ktorá
každé dva roky hodnotí a zverejňuje rebríček
samospráv v oblasti transparentnosti a

ich výkonu v niekoľkých dôležitých oblastiach. Vývoj pod vedením súčasného pána
primátora Borisa Hanuščaka je v tomto
smere nelichotivý.
V roku 2010 – 29. priečka zo 100 miest, čo
vôbec nebolo zlé. Ďalší vývoj: 2012 – 75.
priečka, 2014 – 70. priečka, 2016 – 69.
priečka.

“Potvrdením týchto faktov je
riešenie revitalizácie nábrežia
Tople, s medializovanou investíciu takmer 20 miliónov eur,
ktorú mestské zastupiteľstvo
vybralo bez širšej diskusie
s občanmi.”
ANDREJ GMITTER
Najväčším sklamaním je ale posledné zisťovanie zverejnené len pred pár dňami. Pôsobenie „večného“ primátora tento rebríček
ohodnotil na 86. miesto.
Správa hodnotí ako najnetransparentnejšie
kategórie: predaj a prenájom majetku (iba
6% transparentnosť!), verejné obstarávanie
(25%), byty a sociálne zariadenia (28%), účasť
verejnosti na rozhodovaní (21%), dotácie
a granty (23%). Keď primátor pred rokom
tvrdil v rozhovore, že koná transparentne

a že zdokonaľuje systém informovanosti
akejkoľvek oblasti práce samosprávy, prečo
prezentované čísla potvrdzujú opak?!
Nie čitateľnosť, ale naopak zakrývanie, zamlčovanie, zahmlievanie reality a nedostatočná diskusia s voličmi, sú v spomínaných
kategóriách reálnymi výsledkami jeho vedenia mesta. Potvrdením týchto faktov je
riešenie revitalizácie nábrežia Tople, s medializovanou investíciu takmer 20 miliónov
eur, ktorú mestské zastupiteľstvo, (respektíve poslanci hlasovaním) vybralo bez širšej
diskusie s občanmi.
Zmena je nevyhnutná
Aj preto mnohí Bardejovčania tvrdia, že
zmena vo vedení radnice bude nevyhnutná.
Bardejovčanov určite neteší, že ani niektorí
súčasní kandidáti na primátora, akosi nemajú transparentnosť v krvi. Je dobré, že sa o
nej zmieňujú vo svojich programoch, ale to
už dnes nestačí. Niektorí o nej vedú dlhé
diskusie, predstavujú svoje plány, ako ju
budú aplikovať v prípade zvolenia. Sú aj takí,
ktorí uvádzajú príklady, ktorými zabránili
netransparentnosti nakladania s verejnými
financiami.
Pozrime sa, aká je skutočná realita ich konania vo volebnej kampani, hlavne nezávislých (Juraj Bochňa, Andrej Gmitter, Stanislav
Jurčišin, Stanislav Soroka). Pri straníckych

| Výstavba nájomných bytov pre mladé rodiny
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| Postaviť parkovací dom
kandidátoch je veľký predpoklad a pravidlom, že strany im kampaň finančne zastrešia v možnom rozsahu. Hlavne, ak ide
o strany parlamentné.

tohto prešľapu, má prezident futbalového
klubu Partizán Bardejov na konte aj ďalšie
zakopnutia. Hlavný kontrolór mesta v správe
z júna tohto roku potvrdil priame pochybenia a neoprávnené čerpanie dotácií klubu
Hrozí u nezávislých nejaké riziko? Určite áno! z financií mesta a to v celkovej výške viac ako
Napríklad, že by ich predvolebné náklady 70 000 eur, za ktoré Stanislav Soroka niesol
mohli financovať jednotlivci alebo skupiny, priamu zodpovednosť.
ktoré majú záujem v budúcnosti participovať
na čerpaní verejných financií nie úplne štan- Vklad v hotovosti na transparentný účet bol
dardnou cestou.
realizovaný aj u Juraja Bochňu. Na jeho účte
figurujú prostriedky, ktoré bezhotovostne
Na základe zákona o § 6 ods. 6 zákona č. zaslané neboli. Vklad v hotovosti teda zreal181/2014 Z.z. o volebnej kampani, majú izoval pri zakladaní účtu. Ide nielen o porušekandidáti na primátora viesť finančné pro- nie zákona, ale kandidátom hrozí aj pokuta
striedky určené na volebnú kampaň na oso- zo strany ministerstva vnútra až do výšky
bitnom účte v banke. V tomto bode naplnili 10 000 eur. Informácia o pôvode počiatočnej
zákon všetci kandidáti.
sumy nie je viditeľná ani u Stanislava Soroku.

Prečo? Ak si za tieto služby neplatí z iného,
ako transparentného účtu, hradí mu tieto
výdavky niekto neznámy?!

Vedenie kampane

Aj preto je dôležité upozorňovať občanov mesta, aby pri výbere svojho kandidáta
zvážili tiež transparentnosť a čitateľnosť,
nielen v predošlom živote, ale tiež v procese
predvolebného zápasu.

Kandidáti majú zákonnú povinnosť oznámiť
ministerstvu vnútra adresu webového sídla, na ktorom je transparentný účet vedený.
Túto povinnosť si z nezávislých kandidátov
(k 24.10.2018) splnil iba Andrej Gmitter.
Z trojice ďalších sledovaných (Bochňa, Soroka, Jurčišin) to neurobil ani jeden.

Ďalšou povinnosťou je sledovať, aby na osobitný účet boli vložené finančné prostriedky
výlučne prevodom z iného účtu. Nezávislý kandidát ako vlastník transparentného
účtu zaň zodpovedá a mal by ho priebežne
kontrolovať. Zodpovedá aj za to, aby pri vedení kampane boli dodržiavané ustanovenia Transakcie na účtoch niektorých kandidátov
volebného zákona.
sú prinajmenšom tiež na zváženie.
K porušeniu pravidiel došlo v prípade Stanislava Soroku, u ktorého bola v hotovosti
vložená čiastka 5800 Eur. Keďže na transparentný účet boli poukázané prostriedky
spôsobom, ktorý zákon neumožňuje, mal
by kandidát zaujať jednoznačný postoj a
takto poukázané financie sa pokúsiť darcovi vrátiť za tým účelom, aby kampaň, vrátane spôsobu jej financovania, bola vedená
v súlade so zákonom. Prečo pán Soroka tak
do dnešného dňa neurobil?

Napríklad, prečo Juraj Bochňa nemá do
dnešného dňa na transparentnom účte
žiaden relevantný pohyb? Kandidát dokonca
nemá zverejnený odkaz na transparentný
účet ani na svojej webovej stránke.

Pri nulových pohyboch na účte sa zdá, že
svoju kampaň ešte oficiálne nezačal. To je ale
nereálne, keďže občania môžu vidieť jeho
billboardy, ktoré sa v rámci volieb uhrádzajú takmer vždy dopredu. Ide o podozrenie
z porušenia volebného zákona, v časti
Občania mesta majú vedomosti, že okrem o preukazovaní výdavkov na kampaň.

bardejovízie.sk
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Pozitívnym príkladom je doterajší stav na
transparentnom účte Andreja Gmittera.
Náklady sa stotožňujú s postupom kampane a službami, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie médií a služieb, ktorými reálne
oslovuje voličov.
Vo funkcii už od roku 1999
Ako bolo spomenuté už v úvode, zmena na
poste primátora bude nutná – to svorne tvrdia všetci protikandidáti Borisa Hanuščaka,
ktorý je vo funkcii primátora mesta od roku
1999.

Kto nedokáže dodržať pravdu v malom,
nebude to vedieť ani pri miliónoch
Jednoznačne platí rokmi overená pravda, že
kto nedokáže alebo nechce dodržiavať pravidlá v malom, nebude to vedieť ani pri desaťtisícich a miliónoch zverených prostriedkov, ktorými mesto disponuje z podielových
daní, cez rôzne projektové, štrukturálne,
či súkromné zdroje.
Zavádzanie voličov, obchádzanie zákona,
zahmlievanie a možno aj (úmyselné) klamanie nie sú dobrou vizitkou pre žiadneho
z kandidátov na funkciu prvého muža mesta.
(Ľuboš Ondovčin, Spoločnosť pre podporu
rozvoja regiónov)
NAB3-45
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USPEJE V BARDEJOVE JEDINÝ PRAVICOVÝ
KANDIDÁT V PRIMÁTORSKÝCH VOĽBÁCH?

Andrej Gmitter je bývalým zakladateľom strany SMER v Bardejove. Juraj Bochňa zas verejne podporil v prezidentských voľbách 2014
za prezidenta kandidáta SMERu Roberta Fica.
Aj keď pôvodná volebná webstránka Roberta Fica je už nefunkčná, v nedávno nanovo
zverejnenom zozname podporovateľov Roberta Fica za prezidentia figuruje Juraj Bochňa
v spoločnosti Borisa Hanuščaka a Marcela
Tribusa ml.
Dá sa predpokladať, že týmto krokom
z minulosti stratí veľa demokraticky zmýšľajúcich voličov, ktorí vnímajú Roberta Fica skôr
negatívne. Títo voliči najpravdepodobnejšie
dajú svoj hlas práve Milanovi Pilipovi, keďže

bardejovízie.sk

Objednávateľ: Vladislav Novák, Dlhý rad 4, Bardejov.

Na druhej strane Boris Hanuščak je kandidátom 3 strán vládnej koalície (Smer-SD,
SNS, Most-Híd), ktoré majú v Bardejove 35,9%
voličskú základňu. O hlasy týchto voličov sa
však bude musieť podeliť aj so Smerom prepojenými kandidátmi Jurajom Bochňom a Andrejom Gmitterom.

Dodávateľ: Jozef Mačejovský, L. Novomeského 5, Bardejov. IČO: 50098896

Milan Pilip je nezávislý poslanec MsZ
v Bardejove a v blížiacich sa komunálnych
voľbách kandiduje na primátora Bardejova. Je kandidátom 5 pravicových strán (SaS,
OĽANO, Sme rodina – Boris Kollár, Šanca,
Spolu – občianska demokracia). Tieto strany
majú v Bardejove 36,5% voličskú základňu,
vychádzajúc z výsledkov parlamentných
volieb a z posledných prieskumov verejnej mienky. Milan Pilip zároveň vyhráva
vo všetkých internetových hlasovaniach,
kde už hlasovalo cez 3 000 ľudí.

ten jediný má podporu pravicovej 5 - koalície.
Karty však zamiešal Marián Matej z KDH (to
má u nás v meste asi 10% podporu), ktorý sa
vzdal kandidatúry v prospech Juraja Bochňu.
Otázka tiež je, ako sa rozhodne nezávislý
futbalový prezident Partizána Bardejov Stanislav Soroka. Či bude kandidovať do konca,
alebo či tiež niekoho podporí.
Samozrejme, zabudnúť by sme nemali ani
na nezávislého Stanislava Jurčišina. Jeho
program je však ďaleko od programov iných
kandidátov a nedá sa predpokladať nejaké
zlučovanie týmto smerom.
Milan Pilip má reálnu šancu stať sa novým
primátorom Bardejova, a ak sa mu po-

INZERCIA/VOĽBY

darí osloviť prvovoličov a mládež, na čo má
spomedzi všetkých kandidátov najlepšie
predpoklady, môže získať cez 10% navyše.
Pravicové strany môžu po úspechu vo voľbách
predseda Prešovského samosprávneho kraja
s veľkou pravdepodobnosťou uspieť v osobe
Milana Pilipa aj pri voľbe primátora mesta
Bardejov.
(Za lepší Bardejov, NAB3-46)
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KALENDÁR
UDALOSTÍ
REFLEKTOR #20

NAB3-05

NAB2-50

Utorková diskusia o tom,
ako by chceli kandidáti
na post primátora posunúť
mesto ďalej, čo ich motivuje
a aký potenciál (ne)vidia v
Bardejove. Hostia: pozvanie
do diskusie dostali všetci
kandidáti na post primátora
mesta Bardejov. Miesto
konania: BAŠTA - kultúrno-komunitné centrum,
Na hradbách 94/3, Bardejov.
Začiatok: 19.00 hod.

NOV

06

IVONA NEVEZIOVÁ:
SYMFÓNIA FARIEB
Hornošarišské osvetové
stredisko v Bardejove,
Prešovský samosprávny kraj
a autorka Ivonia Neveziová
vás pozývajú na vernisáž
výstavy „Symfónia farieb“,
ktorá sa uskutoční v galérii
HOS so začiatkom
o 16.00 hod. Výstava potrvá
do 30. novembra 2018.

NOV

07

VEČER S TURISTIKOU HORHANY
KST BŠK Bardejov a Okresná
knižnica D. Gutgesela vás
pozýva na Večer s turistikou,
témou budú Horhany.
Prednáša: MUDr. Jozef Chovanec ml. Začiatok
je o 17.00 hod.

BESEDA SO SPISOVATEĽOM JOZEFOM
BANÁŠOM
Uskutoční sa v Okresnej
knižnici D. Gutgesela o 17.00
hod. Pripravená bude prezentácia najnovšieho
románu. Vstup voľný.

NOV

12

NOV

21

HOKEJ: BARDEJOV SABINOV

Hokejisti HK Bardejov sa
v rámci deviateho kola
predstavia na domácom
ľade, keď v súboji o popredné priečky privítajú
družstvo zo Sabinova. Príďte
na zimný štadión podporiť
Bardejovčanov za dôležitými
tromi bodmi. Úvodné buly je
naplánované na 17.30. hod.
NAB3-03
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24

VIAC NA AHOJBARDEJOV.SK
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ZANEDBANÝ AREÁL
OŽÍVA
Zanedbaný areál pri obchode s potravinami, chýbajúce detské ihrisko, ohrozená
bezpečnosť detí. Aj tieto problémy trápia
obyvateľov ulíc Pod Šibeňou horou a Pod
lipkou, ktorými sme aj my.
V snahe eliminovať ich sme požiadali Komunitnú nadáciu v Bardejove o finančný grant
na realizáciu projektu „Detské ihrisko – Pod
Šibeňou horou“.
Komunitná nadácia sa po prezentácii projektu rozhodla podporiť ho sumou 685,80 €, za
čo úprimne ďakujeme.

foto: M. H.

Kandidát
za volebný obvod
č. 3

Súčasťou areálu pri obchode ABM
budú detské preliezky, oddychová zóna
s možnosťou posedenia a malé multifunkčné ihrisko na volejbal, či badminton.
Od apríla 2019 (plánovaný termín ukončenia
prác) ponúkneme v danej lokalite dôstojné
a bezpečné miesto na oddych a aktívne
trávenie voľného času pre mladých i starších.
Keďže ide o dobrovoľnícku iniciatívu, s radosťou uvítame akúkoľvek pomoc, či už materiálnu, alebo v podobe aktívnej účasti na
príležitostných brigádach.
V mene neformálnej skupiny mladých
občanov, iniciátor
(Ing. Marek Hudák)

NAB3-47
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“BARDEJOV – DOMOV
PRE RODINY“

ZA NOVEVŠU
som sa rozhodol kandidovať preto, lebo
ju v mojom srdci považujem za svoj domov.

Prinášame rozhovor s nezávislým kandidátom na poslanca Mestského zastupiteľstva v Bardejove Jánom Maníkom, ktorý
kandiduje vo volebnom obvode číslo 1.

Prežil som tu takmer celý svoj život, tu
mám rodičov, tu mám priateľov, susedov
a známych.

Prečo ste sa rozhodli kandidovať v novembrových komunálnych voľbách?
Kandidovať za poslanca mestského zastupiteľstva som sa rozhodol z troch dôvodov. Po
prvé, angažovanie sa vo veciach verejných
beriem a vnímam ako službu, službu s ľuďmi
a pre ľudí.
Po druhé, v zmysle môjho volebného hesla
„Bardejov – domov pre rodiny“ by som veľmi
rád prispel k tomu, aby naše mesto bolo
nielen pekné, ale aj moderné a dynamické,
kde rodiny budú mať predovšetkým prácu,
bývanie, hodnotný a dôstojný život. Po tretie, s rozumom a srdcom chcem pracovať
pre Bardejov a Bardejovčanov.

Chcem budovať a rozvíjať Bardejovskú Novú Ves a preto som sa rozhodol uchádzať sa o vašu podporu v komunálnych voľbách.

PAVOL GORIŠČÁK, MGR.

36 rokov, vyštudoval odbor právo, podnikateľ,
prezident hokejového klubu HK Bardejov,
člen dozorných rád: Závodisko, š. p.
a BARDBYT, s. r. o.,
ženatý, dve deti - Pavol a Gregor

Pri rozvoji Bardejovskej Novej Vsi vás
budem pozorne počúvať, načúvať vašim
nápadom a rád privítam všetky vaše
podnety.
V prípade môjho zvolenia budem pravidelne organizovať stretnutia, na ktorých
budem zbierať vaše návrhy, aby sme
spoločne posunuli Bardejovskú Novú Ves
vpred.
NAB3-49

Čo chcete presadzovať po zvolení za poslanca? Aké sú vaše plány a ciele?
Medzi moje hlavné priority patrí jednoznačne podporovať nové investície a vytváranie nových pracovných miest, výstavba
nájomných bytov pre rodiny, vybudovanie
nového kultúrneho stánku, rozvoj turizmu
a cestovného ruchu, nové parkovacie miesta
a pritom nezabudnúť na potreby a problémy
obyvateľov volebného obvodu č. 1, vrátane
Mihaľova.
Čo sa týka práce poslancov, som presvedčený o tom, že poslanci by sa mali zaujímať o potreby a problémy občanov nielen
pred voľbami, ale počas celého volebného
obdobia by sa mali s nimi stretávať a komunikovať. Všetci volení zástupcovia majú
pozerať a hľadieť nie na vlastné dobro, ale
hlavne na dobro mesta a jeho obyvateľov.
NAB3-48
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BARDEJOV MÔŽE OŽIŤ UŽ 10. NOVEMBRA
Milí Bardejovčania,
pomaly je za nami ďalšia volebná kampaň,
v ktorej sa rozhodne, kto bude riadiť Bardejov ďalšie štyri roky. Taký veľký počet kandidátov vyvolal u mnohých pochybnosti.
Pochybnosti o tom, či niektorým nejde len
o odobratie hlasov, aby pomohli zachovať
najmä súčasnému vedeniu mesta kontinuitu jeho činnosti.
Práve tým, ktorí pochybujú, by som rád
od srdca adresoval týchto pár riadkov.
V Bardejove bolo pred štyrmi rokmi 26 372
oprávnených voličov. Skutočne však k voľbám
prišlo a vhodilo do urny svoj voličský hlas len
11 078 voličov. To je len 42%, teda ani polovica tých, ktorí mohli skutočne rozhodnúť. Tých
ostatných 58% zostalo zrejme doma v presvedčení, že ich hlas aj tak nič nezmení. Cítite
ten nepomer? Kto v skutočnosti rozhoduje
o našom meste? Nemáte pocit, že je to jedna
generácia? Že sú to stále tí istí straníci a ich
rodinní príslušníci?
Straníci voliť pôjdu aj tento rok. A čo vy?
Toto mesto som si za svoj domov nevybral.
Urobili tak moji rodičia. Ja som sa tu narodil,
vyrástol, študoval, pracoval, založil firmu. To,
čo som urobil ja bolo, že som toto mesto –
Bardejov - vybral za domov mojim deťom.
Tak ako mnohí z vás.
A už sa naňho dívam úplne inak. Veci, nad
ktorými by som pred pár rokmi iba mávol rukou a povedal si „politika, do ktorej nechcem zasahovať, aj tak to nezmením“ sú
dnes už dôvodom pre moju kandidatúru. Jediným, hlavným a úprimným. Nemôžem sa
donekonečna pozerať a verím že ani vy, na
to, čo sa deje v našom meste. Na svojvôľu
a vládu jedného človeka. Na netransparentnosť a pochybnosti pri hospodárení, nakladaní s majetkom mesta, pri výberových
konaniach, mestských zákazkách. Mnohých
to netrápi, hlavne že majú natiahnutý nový asfalt na ceste, alebo vysadených pár kvetov pri
fontáne. Koľko za to skutočne zaplatili práve
oni zo svojich daní a aký veľký zisk pre realizačnú firmu to znamenalo, to už rieši málokto.
Jediným spoľahlivým výsledkom práce
súčasného vedenia mesta je strach. Strach
ešte aj samotných úradníkov, ktorí sú radšej
ticho, aby neprišli o prácu. Bardejov sme
darovali človeku, ktorý má na krku obojok
politickej strany z Bratislavy. A tá nám to tu
riadi. Ani ja ani vy nemôžeme žiaľ povedať,
že by sme mali prehľad o každom eure, ktoré
mesto minie, hoci sú to naše peniaze. Bardejovčania nie sú vypočutí. Ich hlas je dlhodobo
ignorovaný. Čo je najhoršie, pripravuje to naše
mesto o možnosti a príležitosti. Vládne tu
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| Stanislav Soroka vyzýva Bardejovčanov, aby išli 10. novembra voliť
hŕstka vybraných úradníkov, pri ktorých trpia
aj tí, ktorí by mali chuť tu zmeniť mnoho vecí.
Prioritou pre mesto nie sú mladé rodiny, ani
budúca generácia – naše deti, ktorým sme
Bardejov vybrali práve my ako ich domov.
Je hanbou, že sa u nás nepostavil ani jeden
byt. Sami vyháňame mladých preč z mesta,
na zárobky do zahraničia.
Je načase poďakovať sa za dobré veci, ale
zároveň odsúdiť tie zlé a poslať súčasných
radných pánov do zaslúženého politického
dôchodku, aby o našom meste nerozhodovala len jedna generácia. Všetci z mojej rodiny pôjdu voliť. Zavolám všetkých svojich
priateľov, známych, aj susedov. Ak tak urobíte aj Vy, bez ohľadu na to, ktorého z kandidátov a ich ponúkaných programov chcete
voliť, potom sa možno budú diať veľké veci
v našom meste. Možno radikálne zmeny
k lepšiemu. A som presvedčený o tom, že sa
vymenia mnohé kádre.

PRETO JE VEĽMI DÔLEŽITÉ:
- 10. novembra sú voľby. Povedzte o tom
všetkým a choďte voliť. Rozprávajte sa o tom
a motivujte aj susedov, známych, priateľov.
Každý hlas rozhodne! Skutočne každý.
- Ak máte pocit, že Vy sami nedokážete iniciovať zmenu, nezabudnite, že ešte dôležitejšie ako primátor je mestské zastupiteľstvo.
Nevoľte stále tých istých poslancov, ktorí Vám
nepriniesli žiadnu zmenu. Voľte nových, ktorí
vytvoria zdravú protiváhu osobe primátora, nech už to vyhrá ktorýkoľvek kandidát.
Sklamali vás svojimi hlasovaniami? Vymeňte
ich! Vy to máte v rukách.
Nie je všetko zlato čo sa blyští. Máme čo
naprávať. Oživiť zaspaté mesto, ktoré žije
iba počas jarmoku a Silvestra. Politici by
sa nedržali koryta, ak by pre nich nebolo
dôležité. Pretože presne tak vnímajú naše
mesto – ako koryto. Ide ale o vaše peniaze.
Komu ich zveríte do rúk?
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KANDIDUJEM AJ NA POSLANCA
S ČÍSLOM 5
O tom, že to myslím naozaj vážne svedčí
aj fakt, že som podal kandidatúru aj v mojom volebnom obvode – na sídlisku Družba
- za poslanca. Urobil som tak preto, aby ste
mali možnosť voľby – dať mi dôveru ako
primátorovi mesta alebo ako poslancovi. Aj
ako poslanec sa budem snažiť realizovať
a presadzovať môj program pre celý Bardejov, no z lavíc zastupiteľstva. Nech už sa stane
primátorom ktokoľvek, aj každý jeden poslanec je mimoriadne dôležitý.
Keďže na Družbe žijem, viem čo potrebuje
a dlhodobo požaduje od mesta väčšina
z mojich susedov, vrátane mňa. Z toho vyplývajú aj moje priority pre túto časť Bardejova,
na ktoré sa s Vašou podporou rád zameriam:
- Lavičky, koše, osvetlenie – skrátka mestský
mobiliár na Družbu, ktorý tam momentálne
žalostne chýba. Rovnako ako podmienky
na venčenie psov.
- Výstavba detských ihrísk na Družbe – pretože tu žije veľa mladých rodín.
- Dopravné riešenia (cesty, chodníky, prechody), ktoré zvýšia bezpečnosť a zlepšia komfort.

- Minimálne jeden bankomat na Družbu.
- A tak ako v každej časti mesta, výstavba
mestských nájomných bytov.
Tak, ako sa starám o svoju rodinu, tak dokážem
urobiť maximum aj pre Bardejov. Prosím Vás,
aby ste 10. novembra prišli k voľbám a urobili
radikálne zmeny, ktoré pomôžu naštartovať a
oživiť naše mesto. Nenechajte opäť rozhodnúť o svojom meste menšinu!
(Stanislav Soroka)
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