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Komunálne voľby 2010
Príďte voliť
Nech za Vás nerozhodne menšina obce.
„Čože toľko?“ Aj Vám sa to už stalo, že niekto mimo
Lozorna žasol nad počtom kandidátov v blížiacich
sa komunálnych voľbách v našej obci?
O čom to svedčí? O veľkej nespokojnosti s dianím, atmosférou, vedením obce. O precedensoch, ktoré nejednému
priliali odvahu do rozhodnutia kandidovať. Určite je to však
dôkazom očakávania ľudí, že sa dedina „znormalizuje“,
začne jasne fungovať, že začneme spolupracovať a morálka
sa stane štandardom vo vedení obce a potom aj v samotnej
obci.

Nenechajte rozhodnúť o Vašom živote, o miestach,
kde trávite predovšetkým svoj osobný život, iných, ktorých
motívy sú neraz nemorálne, ale nedokázateľné, prípadne
menšinu obce, ktorá na rozdiel od Vás k urnám príde.
Príďte v sobotu 27. novembra 2010 zvoliť svojich zástupcov.
A viac ako iných, počúvajte pritom svoje srdce. To sa obvykle
a najmä z dlhodobého hľadiska nemýli. Prajeme Vám dobrú
voľbu, a aby ste pred ňou získali aspoň základné informácie
o voľbách v Lozorne, prinášame Vám túto špeciálnu prílohu.
Redakčná rada

Voľby do orgánov samosprávy obce sa budú konať dňa
27. novembra 2010 v čase 07:00 – 20:00
vo Veľkej sále Centra kultúry na Zvončínskej ul. č. 190/3, Lozorno
Okrsok č. 1 - Pre oprávnených občanov bývajúcich v obci Lozorno so súp.č. 1- 550.
Okrsok č. 2 - Pre oprávnených občanov bývajúcich v obci Lozorno so súp. č. 551 -1122.
Počet volených zástupcov
(to je aj maximálny počet poradových čísiel, ktoré je možno zakrúžkovať na volebnom lístku)

Starosta – 1

Poslanci – 9

Občania bez konkrétnej adresy a cudzinci
Obecný úrad Lozorno oznamuje občanom obce Lozorno,
ktorí majú trvalý pobyt na adrese: obec Lozorno (občania bez
trvalého pobytu na konkrétnej adrese), že ich volebná miestnosť
pre voľby do orgánov samosprávy obce, ktoré sa budú konať dňa
27. novembra 2010, je okrsok č. 1 v Centre kultúry Zvončínska
ul.č. 190/3, Lozorno.
Zároveň oznamujeme všetkým občanom obce Lozorno,

Informácia pre voliča

Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom
totožnosti. Po preukázaní totožnosti a po zázname v zozname
voličov dostane volič vo volebnej miestnosti od okrskovej
volebnej komisie prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej
pečiatky obce a dva hlasovacie lístky. Hlasovací lístok pre voľby
starostu obce a hlasovací lístok pre voľby poslancov obecného
zastupiteľstva.
Po prevzatí obálky a hlasovacích lístkov vstúpi volič
do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, t.j.
na odovzdanie hlasu vybraným kandidátom – zakrúžkovaním
ich poradového čísla.
Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zakrúžkuje volič poradové čísla jednotlivých kandidátov, avšak najviac u toľkých kandidátov, aký počet poslancov má byť vo volebnom obvode
zvolený (údaj je uvedený na hlasovacom lístku). V Lozorne je to
maximálne 9.
Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce zakrúžkuje
volič poradové číslo len jedného kandidáta.
V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič

vrátane cudzích štátnych občanov, ktorí majú trvalý pobyt
v obci Lozorno, ktorým nebolo doručené oznámenie o čase
a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obce, že si toto
oznámenie môžu prísť vyzdvihnúť na Obecný úrad v Lozorne,
kancelária evidencie pobytu obyvateľov (na prízemí).
Alena Nemcová, starostka obce

do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby poslancov obecného
zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce.
Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu
hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky. Voličovi,
ktorý sa neodobral do tohto priestoru, komisia hlasovanie
neumožní.
Volič, ktorý sa nemôže v deň volieb dostaviť do volebnej
miestnosti, môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných
dôvodov okrskovú volebnú komisiu (v ktorej zozname voličov
je zapísaný) o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. V takom
prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich
členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami
a obálkou. Volič hlasuje tak, aby sa dodržala tajnosť hlasovania.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú vadu alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo
vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích
lístkov iného voliča, nie však člena okrskovej volebnej komisie,
aby za neho hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil a vložil
do obálky.
						
(vh)
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Predstavujeme kandidátov na starostu
Kandidátom na starostu obce Lozorno sme položili štyri rovnaké otázky, na ktoré mohol každý z nich
odpovedať v rozsahu max. 1800 znakov, teda jednej normostrany. Prinášame Vám odpovede na nasledujúce
otázky:
1. Prečo kandidujete na starostu Lozorna?
2. Akou aktivitou ste doteraz prispeli k rozvoju obce?
3. Čo chcete pre obec urobiť?
4. Vaše životné krédo?
Ing. Marian Beleš (58), slobodné povolanie - autorizovaný
stavebný inžinier, vysokoškolské
vzdelanie - č.1

na: projekt rekonštrukcie nového Obecného úradu, projekt
rekonštrukcie Klubu dôchodcov, štúdia projektu Kultúrneho
centra. Toho času sa ako aktivista zúčastňujem zasadania
stavebnej komisie.

1. Žijem v dedine, ktorá je
jedna z najkrajších na svahoch
Malých Karpát. Zamiloval som
si jej krásnu prírodu, ľudí, ktorí
majú podobne ako ja svoje
Lozorno radi. Obec a ľudia sa menia. Niektoré zmeny
nevieme ovplyvniť, niektoré však máme vo svojich rukách.
Chcel by som pokračovať v dobrých rozhodnutiach prijatých
predchádzajúcimi zastupiteľstvami a vniesť do riadenia obce
myšlienky, ktoré prispejú k spokojnosti občanov.

3.
• Zvýšiť úroveň základnej školy.
• Bezpečné parkovisko pre materskú školu.
• Opraviť nefunkčné detské ihrisko s parkom pri potoku.
• Vyriešiť smetisko pri parkovisku cintorína.
• Riešiť skládky kontajnerov pre triedený odpad.
• Podporiť kultúrne, spoločenské a športové dianie, spolky
a združenia v Lozorne.
• Opraviť budovu Klubu dôchodcov.
• Vo väčšej miere spolupracovať s vedením priemyselných
parkov na dianí obce.
• Pokračovať na cestnom obchvate z miestnych
podnikateľských subjektov.
• Postupne dobudovávať dopravnú a inžiniersku
infraštruktúru podľa možnosti obecného rozpočtu.

2. V rokoch 1998 - 2006 som bol poslancom obce. V tom
čase som sa mimo bežných povinností poslanca zúčastnil
v Bratislave výberového konania dodávateľa výstavby
kanalizácie v časti Lozorna za železnicou. Projekt sa podarilo úspešne realizovať vo veľkej časti z európskych fondov. Svojimi odbornými znalosťami a skúsenosťami som
nezištne prispel pri prácach spojených s obnovou Lozor-

Ľubomír Húbek (51), vedúci
údržby a energetiky v Tower
automotive Malacky (do 1. augusta 2010), od 3. augusta 2010
nezamestnaný,
stredoškolské
vzdelanie - stredná priemyselná
škola strojnícka, obor všeobecné
strojárstvo - č.3
1. Impulz kandidovať na starostu obce vzišiel koncom roka
2009 a to oslovením obyvateľmi obce vo veciach verejných
a o problematike, ktorá v obci v tom období nastala a pretrváva do dnešného dňa. Ďalej to je moja povaha, skúšať niečo
nové a prijímať nové výzvy s cieľom pomôcť a byť užitočný.
Navyše pôvodné povolanie mňa dostatočne nenapĺňalo a
bola to pre mňa každodenná rutina. Jednoducho to bola
potreba zmeny.
2. Na otázku je ťažko odpovedať a nevystihuje podstatu
veci, ale posledných 10 – 15 rokov som sa plne venoval
svojmu povolaniu a na veci okrem rodiny a povolania mi
jednoducho nezostával čas. V minulosti, ešte keď som nemal rodinu, tak cez rôzne spoločenské organizácie (Zväzarm, SZM, TJ) som sa podieľal na budovaní obce, či to bola

4. S poctivým úmyslom, vytrvalou prácou a podporou ľudí
s rovnakým cieľom môžeme dokázať to, o čom nemusíme
len snívať.

akcia „Z”, brigády na budovaní zdravotného strediska, domu
smútku a podobne.
3. Je to viacej oblastí a je skutočne čo naprávať, budovať
a zlepšovať! Už len, keď otvoríte web stránku Lozorna,
nič nové sa o obci nedozviete. Nové informácie chýbajú,
staré sú nekompletné a zavádzajúce. A takáto sa mi javí
v súčasnosti celá obec. Chcem byť úspešný v budovaní
nasledovných oblastí:
• sociálna, podpora starostlivosti o starých spoluobčanov
• podpory mládeže, hlavne v smeroch záujmovej, športovej
a kultúrnej
• zdravotnícka, vytvorenie silnej zdravotníckej infraštruktúry
obce
• školstva a vzdelávania, stabilizácia ľudí podieľajúcich
sa na výchove a vzdelávaní mládeže
• kultúrna, duchovná a náboženská
• investícií, nových projektov a dobudovania infraštruktúry
obce
• podpory boja proti drogám, korupcii a vandalizmu
• rozvoja obce a „redukcia developerstva“ s nepriaznivým
vplyvom na obec
4. „Dnes pracuj a konaj tak, aby si sa zajtra nemusel hanbiť.“
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Ing. Ivan Košjar (57), technik špecialista v Slovenskom
rozhlase, vysokoškolské vzdelanie - Slovenská vysoká škola
technická - č.4
1.
Pre
nesplnené
sľuby
a nespokojnosť občanov so
súčasným stavom hospodárenia. Lozorno potrebuje rozumné
rozhodnutia,
dobré
hospodárenie a zmysluplný rozvoj. Všetko začína a končí pri
peniazoch, a preto treba mať vyrovnaný rozpočet, kde budú
presne určené priority na ďalší rozvoj. Mojou prednosťou je
vstup do tohto sektoru s čistým štítom a bez bočných vplyvov, ako nezávislý kandidát.
2. V 80-tych rokoch som začínal ako člen výboru
TJ Lozorno, neskôr som sa stal poslancom obecného
zastupiteľstva MNV. V rokoch 1996 – 2000 som bol zvolený
za predsedu TJ Lozorno, ktorú sa nám podarilo pozdvihnúť
Juraj Foltýn (40), konateľ obecnej spoločnosti LOZORNO,
spol.s r.o., stredoškolské vzdelanie - mechanik elektronik s maturitou - č.2
1. Oprávňuje ma k tomu intenzívna
trojročná
práca
v zastupiteľstve obce, ročná
práca vo funkcii prednostu
a konateľa LOZORNO,spol.s r.o.
2. Chronologicky tie najvýraznejšie:
• Otvorenie Očnej ambulancie spolu s manželkou MUDr.
Adrianou Foltýnovou.
• Práca konateľa LOZORNO spol.s r.o. s aplikáciou zákona
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na vyššiu úroveň. Pre deti ZŠ sme spolu s manželkou organizovali výlety na Mikulášske predstavenia do Bratislavy.
3.
• Prehodnotiť financovanie vodného – stočného
a Lozorno s.r.o.
• Dobudovanie ciest a chodníkov.
• Je potrebné zrekonštruovať Dom smútku a starať
sa o duchovné stánky.
• Doriešiť využitie prázdnych priestorov v zdravotnom
stredisku.
• Získať na investičné zámery finančné prostriedky
z fondov EÚ.
• Starostlivosť o starších občanov.
• Podporovanie mládeže o ďalšie športové aktivity
vybudovaním posilňovne a tzv. opičej dráhy.
• Rekonštrukcia existujúceho detského ihriska, pieskoviská.
• Vytváranie zelených zón a miest oddychu s lavičkami.
• Zvýšiť záujem občanov o dianie v obci.
• A ďalšie činnosti, ktoré vyplynú z potrieb občanov.
4. Všetko sa dá, keď sa chce.
do vodného hospodárstva v Lozorne, s mnohými
problémami aj represívnymi opatreniami proti zlodejom,
ktorí doteraz parazitovali na vode. Zároveň s nutnosťou
platby DPH, ktorú je povinný platiť každý občan
Slovenska.
• Multifunkčné ihrisko a mnoho ďalších aktivít dôležitých
pre život v obci.
3. Chcem pokračovať v nasadenom tempe, ktoré bolo
prerušené v máji 2010.
4. Chcem naďalej žiť a pracovať podľa zásad môjho pradeda, starého otca a otca, ktorí vykonali pre túto obec nezištne
mnoho dobrého a môcť sa každému spoluobčanovi pozrieť
s čistým svedomím do očí.

Mgr. Dana Rušinová (42),
riaditeľka
Centra
kultúry
v Lozorne, vysokoškolské vzdelanie – Prírodovedecká fakulta UK,
Bratislava, nezávislá - č.6

2. Ako občan – aktivista pôsobím v Lozorne už 7 rokov.
Moja iniciatíva stojí za vznikom Materského centra, novej
podoby Spravodaja obce Lozorno, chodníku na Zohorskej
ulici, vzniku Centra kultúry, aktuálnej webstránky, Sviatku
hudby a ďalších.

1. Po tom, čo som vyskúšala
prácu v rôznych oblastiach,
dospela som k presvedčeniu,
že najväčšiu radosť mi robí
práca
pre
iných.
Vždy,
keď vidím v Centre kultúry
spokojné tváre ľudí, ktorí tam zažili niečo pekné,
prípadne mi za to aj poďakujú, cítim, že to je to,
čo chcem robiť. Zároveň však pociťujem, že vedenie našej
obce je nejasné, že do jej rozvoja sú občania málo vťahovaní,
že tu neexistuje spolupráca rôznych skupín, čo neraz vyvoláva neopodstatnené podozrenia, odmietanie, ktoré sú
na škodu dobrej veci. Chcem preto zaviesť jasný a efektívny
systém do fungovania obce a nakladania s jej peniazmi, viac
sa v jej rozvoji obracať na názory a pomoc Lozorňanov.
Verím, že časom tento prístup vyženie z obce neprajnosť
a Lozorno sa stane modernou upravenou a bezpečnou
dedinou, ktorá si ctí svojich občanov, tradície a prírodu a je
najlepším miestom pre život nás, pre ktorých je domovom.

3.
• Miesta v škôlke pre všetkých
• Moderná škola
• Chodníky na frekventovaných uliciach
• Verejné zóny pre celú rodinu – ihriská, športoviská,
lavičky, zeleň
• Kvalitná pitná voda, čistá voda v potoku a tomu
primeraná cena
• Nový praktický lekár pre dospelých
• Nákladná doprava mimo obce
• Užitočná webstránka obce
• Samospráva, ktorá vyrieši problém v čo najkratšom čase
• Finančne efektívne riadenie činností obce
• Nápomocný obecný úrad, ktorý slúži občanom
• Obec kontrolovaná občanmi
• Budúcnosť obce podľa predstáv jej obyvateľov
• Múzeum Lozorna – návrat k tradíciám
• Podnikanie, ktoré dáva prácu Lozorňanom, ale neobťažuje
• Krajšie a bezpečnejšie ulice s lepšími susedskými vzťahmi
4. Všetko, čo v živote urobíme, sa nám raz vráti.
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Predstavujeme kandidátov na starostu
1. Prečo kandidujete na starostu Lozorna?
2. Akou aktivitou ste doteraz prispeli k rozvoju obce?
3. Čo chcete pre obec urobiť?
4. Vaše životné krédo?
Alena Nemcová (48), starostka obce, stredoškolské vzdelanie - SEŠ – všeobecná ekonomika - č.5
1. Pretože som bola 10
mesiacov v tejto funkcii a moje
predsavzatia som nemohla

naplniť.
2. Za takú krátku dobu po akú som bola v tejto funkcii,
sa nedali rozvinúť žiadne aktivity. Bolo treba dotiahnuť

Marta Švajdlenková (53), invalidná dôchodkyňa, stredné
odborné vzdelanie - č.7
1. Moja kandidatúra je
pokračovaním mojej práce pre
Lozorno, ktorú som vykonávala ako poslankyňa posledné
dve volebné obdobia.
2. Ako predsedníčka so-

uznesenia z obecných zastupiteľstiev, prísne strážiť
čerpanie finančných prostriedkov a zoznámiť sa vôbec
s problémami tejto obce.
3.
• Moja predstava sa spája so zrušením Lozorno
spol. s.r.o.
• Načúvať predovšetkým občanov a plniť ich požiadavky.
4. Pracovať pre obec a jej občanov v rámci svojich
možností.

ciálno-zdravotnej komisie som sa okrem iného venovala
riešeniu sociálnych problémov občanov Lozorna.
3. Pre obec ponúkam hlavne zodpovedné
a transparentné riadenie obce, jej hospodárenie.
4. Táto otázka nie je úplne presná. Neriadim sa v mojich životných postojoch a názoroch frázami či krédami.
Moja životná filozofia spočíva v slušnom prístupe k ľuďom
a poctivej práci, pod ktorú sa môžem podpísať.

Ing. Jana Trnková (49), pracuje v súkromnom sektore, venuje sa ekonomike a riadeniu, vysokoškolské vzdelanie Poľnohospodárska univerzita v Nitre - č.8
Kandidátka sa rozhodla, že na položené otázky odpovie na väčšom priestore, aký sme poskytli každému kandidátovi na jeho bezplatnú predvolebnú prezentáciu v Spravodaji obce Lozorno. Jej odpovede nájdete preto v platenom
inzeráte, od ceny ktorého sme odrátali hodnotu 1800 znakov v texte, ktoré dostal k dispozícii každý kandidát.
Redakčná rada
Štefan Valent (52), majster
údržby PS v SPP- distribúcia,
a.s., úplné stredoškolské s maturitou - č.9

dobrého mena Lozorna. V oblasti športu som sa doteraz
najviac angažoval. Pracoval som s deťmi a budoval som
vzťah k športu u mladej generácie. V súčasnosti pôsobím
ako tréner nášho futbalového mužstva v 3. lige.

1. Som Lozorňan, tu som
sa narodil, oženil, vychoval
svoje deti. Mám inú predstavu o tom, ako by naša obec
mohla fungovať. Myslím si,
že som dozrel do veku, keď
mám dostatok skúseností zo
svojej pracovnej a športovej
činnosti doma aj v zahraničí,
ktoré môžem ponúknuť svojej rodnej obci.

3. Chcem lepšie a transparentnejšie spravovať majetok
obce a najmä zlepšiť informovanosť občanov o tom, ako sa
tu hospodári. Treba prehodnotiť ekonomickú efektívnosť
spoločnosti Lozorno s.r.o. Nie je predsa normálne, aby
sa z preddavkových platieb občanov za vodu financovala
prevádzka komerčne využívaného Centra kultúry. Chcem
zachovať vidiecky charakter obce a jasne zadefinovať,
kde sa bude stavať. Správa obce nemôže byť len o neustálych zmenách územného plánu.

2. Ako vrcholový športovec som prispieval k šíreniu

4. Asi by som modifikoval klasické „ži a nechaj žiť“ na „ži
podľa pravidiel a nechaj žiť tých, ktorí ich dodržiavajú“.
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INZERCIA
Ing. Jana Trnková, kandidátka
na starostu
Narodila som sa v Skalici
a pochádzam z malej dediny
na Záhorí, Petrovej Vsi. Vyštudovala
som
Poľnohospodársku
univerzitu v Nitre a do r. 1989,
kedy som sa so svojou rodinou
prisťahovala do Jablonového,
pracovala v poľnohospodárstve.
Pedagogickým štúdiom som si doplnila vzdelanie a v r. 1991 začala
učiť na tunajšej základnej škole.
Po piatich rokoch som využila príležitosť pracovať tiež v tunajšej
súkromnej firme, v ktorej som počas desiatich rokov naberala
skúsenosti v oblasti podnikania, obchodu, ekonomiky a riadenia. Sedem rokov som pôsobila vo funkcii konateľa obchodnej spoločnosti. Ostatných šesť rokov pracujem v Bratislave,
v súkromnom sektore, ako hlavný účtovník - ekonóm. Mám 49
rokov, som vydatá a spolu s manželom máme tri deti. Manžel
pracuje v štátnej správe, syn Peter je absolventom Stavebnej
fakulty STU v Bratislave, dcéra Ivana študuje na Prírodovedeckej
fakulte UK v Bratislave a Barbora je žiačkou miestnej ZŠ. Voľný čas
trávim s rodinou, v prírode, s dobrou knihou alebo priateľmi.
1. Prečo kandidujete na starostu Lozorna?
V Lozorne pôsobím od r. 1991, bývam od 2001, za toto obdobie sa tu veľa zmenilo ,niečo k lepšiemu, niečo k horšiemu,
a napriek tomu mi Lozorno určitým spôsobom prirástlo k srdcu, mám tu rodinu, hoci len tú najbližšiu, priateľov a známych.
Kandidujem preto, aby som tie horšie veci pomohla zmeniť
na lepšie, aby všetky príležitosti, ktoré obec môže využiť prostredníctvom štátnych alebo európskych inštitúcií, boli využité.
A boli využité cielene, zmysluplne a hospodárne k spokojnosti
ak nie všetkých, tak aspoň väčšiny obyvateľov. Kandidujem
aj preto, aby inštitúcia obecného úradu v Lozorne so svojimi zamestnancami a poslancami bola jednotným tímom,
kde na prvom mieste pre všetkých jeho členov, budú záujmy
obce a jej obyvateľov, ktorí sa budú vedieť rešpektovať, rozumne dohodnúť a správne rozhodnúť, tím, ktorý využije
a spracuje každý podnet z radov občanov a kde bude vládnuť
tá správna pracovná klíma smerujúca k všeobecnému prospechu.
2. Akou aktivitou ste doteraz prispeli k rozvoju obce?
Zatiaľ som takouto aktivitou neprispela.
3. Čo chcete pre obec urobiť?
Je veľa vecí , ktoré by som chcela pre obec a hlavne jej
obyvateľov urobiť. Mám veľa plánov, ktorými by som chcela prispieť k rozvoju obce a všetky svoje doterajšie odborné
vedomosti a skúsenosti chcem v plnej miere využiť v jej
prospech. Svoje plány v krátkosti zhrniem do štyroch bodov,
ktoré sú založené na princípe prosperity, spolupatričnosti
a zodpovednosti.
Po prvé, chcem nadviazať na všetky doterajšie pozitívne
a prospešné činnosti starostu a zastupiteľstva, ktoré smerujú k rozvoju obce a spokojnosti jej občanov. Podporím
rekonštrukciu čističky a vodárne, ale nie prostredníctvom
zvyšovania vodného a stočného. Určite je treba naďalej
investovať do školských zariadení - rozšírenia materskej
škôlky, v základnej škole dokončiť vybavenie nábytkom,

ale i modernými učebnými pomôckami. Doriešiť dopravnú
situáciu vybudovaním ostrovčeka pri vjazde z diaľnice
a sústrediť sa na dávno diskutovaný obchvat. Mám v pláne
investovať formou výstavby, alebo nadstavby na existujúcich
budovách niekoľko nájomných bytov, ktoré by boli vo vlastníctve obce a tá ich mohla poskytnúť napr. pre lekára, učiteľa
a pod. Svoju pozornosť nasmerujem tiež ku starším občanom,
kde v tejto oblasti bude určite viacej vecí na riešenie. V oblasti
sociálnej si predstavujem vytvoriť „záchranný fond“, ktorý by
slúžil pri nepredvídaných, nepriaznivých mimoriadnych udalostiach občanov.
Po druhé, chcem, aby sa z Lozorna stala moderná dedina,
ale so zachovaním, v dnešnej dobe už vzácnych kultúrnych
tradícií a s využitím výhod, ktoré obec získala a získava zásluhou
svojej polohy, ako širšej prímestskej lokality. Podporím všetky
kultúrne podujatia, ktoré tu dlhú dobu absentovali. Ale hoci sa
k nám kultúra, zásluhou nového kultúrneho stánku a nemalého
úsilia určitej skupiny spoluobčanov, vrátila, vidím malý záujem
obyvateľov o túto oblasť. Sústredím sa na využitie voľného
času a energie mladých ľudí, napr. formou športových podujatí alebo besied s úspešnými, nadanými a inak výnimočnými
mladými ľuďmi, v ktorých by naše deti hľadali vzor. Chcem,
a na tom mi obzvlášť ako bývalej učiteľke záleží, aby z našich
detí vyrastali vzdelaní a slušní ľudia, ktorí budú poznať
a zachovávať tradičné ľudské hodnoty. Podporím rozšírenie
internetu tak, aby mal každý občan prístup k informáciám, internetová stránka OÚ by mala poskytovať aktuálne informácie
napr. aj miestne hlásenia, prehľad platenia daní a poplatkov,
zmluvy, nariadenia a pod. Podporovať budem prácu
občianskych a iných záujmových združení, napr. poskytnutím
väčšieho priestoru na stretávanie sa alebo prezentácie ich
aktivít. Tiež si viem predstaviť kvalitnejšie využitie priehrady
ako relaxačnej a oddychovej zóny nielen pre obyvateľov Lozorna. Budem sa snažiť o ešte účelnejšie riešenie v oblasti
komunálneho odpadu. Okolo dediny je stále veľa nelegálnych skládok. Som naklonená podporiť rozvoj obce novou
občianskou výstavbou , ale len v tom prípade, ak tomuto budú
naklonení občania a s ohľadom na pozitívne, ale i negatívne
dôsledky, ktoré by nakoniec zostali na pleciach občanov.
Po tretie, chcem, aby všetky snaženia a pozitívne výsledky práce starostu a zastupiteľstva boli rovnakým dielom
smerované ku všetkým skupinám obyvateľov. Chcem,
aby toto úsilie dalo každému občanovi príležitosť žiť dôstojne
a byť úspešný.
Po štvrté, chcem zodpovedne pristúpiť k svojim plánom
a využijem všetky možnosti, aby nezostali len na papieri.
Chcem, pri svojej činnosti požiadať o podporu všetkých
obyvateľov, najmladších voličov o ich nápaditosť, elán
a kreativitu, tiež ich rodičov o ich odbornosť, profesionalitu
a zodpovednosť, ich starých rodičov, o ich múdrosť, rozvahu
a skúsenosť. Tiež zástupcov firiem, lebo nie každá dedina
sa môže pochváliť takým počtom podnikateľských subjektov,
ktoré majú v našej dedine veľmi dobré podnikateľské prostredie a preto očakávam a budem sa snažiť o väčšiu symbiózu
medzi nimi a obecným úradom. Stojím a budem sa snažiť
o podporu všetkých, každého voliča, ale nie pre hlas, ktorý mi
odovzdá v jeden volebný deň, ale o hlas na celé volebné obdobie. Sám starosta neurobí nič.
4. Vaše životné krédo
Mám viacero noriem, ktorých sa snažím vo svojom živote
pridržiavať a žiť tak , aby som nemala problém aj svojmu protivníkovi pozrieť rovno do očí, ale pre túto situáciu sa mi vybavila jedna – hlas ľudu, hlas boží.
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Predstavujeme kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva
Oslovili sme všetkých 39 kandidátov na poslancov OZ s požiadavkou o nasledovné presné údaje: titul, meno, priezvisko, vek, najvyššie ukončené vzdelanie, príp. škola, zamestnanie, fotografia.
Poslanci, ktorým niektorý z uvedených údajov chýba, nám ich napriek urgencii, do uzávierky nedodali.
Redakčná rada
Vol.
číslo

Titul

1

Priezvisko

Meno

Vek

Najvyššie vzdelanie

Zamestnanie

Politická
príslušnosť

Bihári

Štefan

49

SŠ, SOU

súkromník

SNS

2

Ing.

Bočev

Ivan

50

VŠ, STU - Strojnícka
fakulta, Bratislava

podnikateľ

HZD

3

Ing.

Bojkovská

Jaroslava

48

VŠ

samostatný odborný
pracovník

nezávislý

Bordák

Rudolf

59

SŠ, Energetický inštitút
odbor elektrotechnika

živnostník

KDH

4

5

PhDr.

Božecová
(r. Šimeková)

Oľga

32

VŠ, UK - Pedagogická
fakulta, Bratislava

pedagogický pracovník

nezávislý

6

Ing.

Čáran

Igor

51

VŠ, Ekonomická univerzita, Bratislava

živnostník

KDH

7

Došek

Radoslav

29

SŠ

živnostník

HZD

8

Dvoran

Alojz

52

SŠ, Elektrotechnická
priemyslovka

živnostník

SDKÚ-DS

9

Foltýn

Juraj

40

SŠ, mechanik elektronik s maturitou

konateľ obecnej spoločnosti

HZD

Gombita

Ľubomír

51

VŠ, VŠE, Bratislava

ekonóm - krízový
manažment firiem,
ekonomické poradenstvo

nezávislý

11

Jánošová

Adriana

37

SŠ, stredná zdravotnícka škola

zdravotná sestra

nezávislý

12

Kavický

Andrej

29

VŠ, TU - Pedagogická
fakulta, Trnava

projektový manažér

nezávislý

13

Kopáč

Ľubor

48

SŠ, SOU elektrotechnicke BA

živnostník

SNS

14

Kovanič

Miroslav

57

SŠ, SOU stavebný
technik

živnostník

HZD

10

Ing.

15

Ing.

Lančarič

Daniel

24

VŠ, STU - Stavebná
fakulta, Bratislava

samostatný referent odbornej
prípravy

nezávislý

16

Ing.

Lazar

Stanislav

32

VŠ, SPU Nitra

živnostník

nezávislý

Manca

Miroslav

57

SŠ

pracovník údržby

SNS

Matejovičová

Iveta

51

SŠ, učnovská škola
obchodná - aranžérka

asistent predaja

nezávislý

17
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číslo

Priezvisko

Meno

Vek

19

Morávek

František

56

20

Nemcová

Alena

48

Nemeček

Marek

Oláh

21

Titul

Ing.

22

23

Ing.

24
25

Ing.

26

PRÍLOHA - KOMUNÁLNE VOĽBY 2010

Najvyššie vzdelanie

Zamestnanie

Politická
príslušnosť

živnostník

nezávislý

SŠ, SEŠ - všeobecná
ekonomika

starostka obce

SNS

40

VŠ, VŠE, Bratislava

ekonóm

SMER

Viliam

48

SŠ

asistent v zdravotníctve

nezávislý

Oravcová

Mária

52

VŠ, Stavebná fakulta
STU, Bratislava

technický pracovník
investičnej výstavby

SDKÚ-DS

Poncer

Ľubomír

37

robotník

SNS

Ragasová

Jana

43

VŠ, STU - Strojnícka
fakulta, Bratislava

manager portfólia

KDH

Rusnák

Miroslav

41

SŠ

podnikateľ

KDH

27

Mgr.

Rušinová

Dana

42

VŠ, UK - Prírodovedecká fakulta, Bratislava

riaditeľka kultúrneho domu

nezávislý

28

Mgr.

Stanislav

Milan

46

VŠ, UK - Filozofická
fakulta, Bratislava

asistent poslanca

SDKÚ-DS

29

Bc.

Székely

Michal

29

VŠ, TU - Pedagogická
fakulta, Trnava

systémový špecialista

nezávislý

30

Šprinc

Štefan

51

SŠ s maturitou

podnikateľ

SaS

31

Švajdlenková

Marta

53

SŠ, SOU

invalidná dôchodkyňa

nezávislý

32

Urban

Jaroslav

59

SŠ, SOU strojný
zámočník

živnostník

nezávislý

33

Valach

Vojtech

63

SŠ, odborné s maturitou
- SPŠ strojnícka

podnikateľ, v súčasnosti na
dôchodku

KDH

34

Valent

Štefan

52

SŠ s maturitou

majster údržby PS

SDKÚ-DS

35

Mgr.
Bc.

Vlček

Juraj

27

VŠ, UK - Právnická
fakulta, EU - Národohospodárska fakulta,
Bratislava

advokátsky koncipient

SDKÚ-DS

36

Mgr.
ArtD.

Vrbinčík

Peter

43

VŠ, VŠMU, Bratislava

riaditeľ súkromnej základnej
umeleckej školy, manažér
eventovej agentúry

KDH

37

Výboštok

Jozef

44

SŠ

živnostník

nezávislý

38

Zeman

Jozef

31

ZŠ

robotník

SNS

39

Zeman

Ladislav

42

SŠ, SOŠ Potravinárske

mäsiar

SNS
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Politické strany v Lozorne
Prinášame Vám prehľad politických strán, ktoré majú v obci Lozorno svoju miestnu
organizáciu, resp. postavili svojho kandidáta do novembrových komunálnych volieb.
HZD - Hnutie za demokraciu
Miestna organizácia
Založenie - 20. augusta 2005
Aktuálny počet členov - 10
Predseda - Juraj Foltýn
Kontakt – 0903 269 639, Borovicová 42, Lozorno, hzd@hzd.sk
KDH - Kresťanskodemokratické hnutie
Klub Lozorno
Založenie - 1990
Aktuálny počet členov - 12
Predseda - Miroslav Hurbanič
Kontakt - info@hl.sk
SaS - Slododa a Solidarita
O miestnej organizácii sa nám nepodarilo do uzávierky
získať viac informácii.
SDKÚ-DS Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
Miestny zväz v Lozorne
Založenie - 3. septembra 2010
Aktuálny počet členov - 6
Predseda - Mgr. Milan Stanislav
Kontaktné údaje - 0908 035 988, stanislav.milan@gmail.com
SMER – sociálna demokracia
V Lozorne nemá miestnu organizáciu.
SNS – Slovenská národná strana
O miestnej organizácii sa nám nepodarilo do uzávierky
získať viac informácii.
Na príprave obsahu prílohy o Komunálnych voľbách 2010 okrem informácií o politických
stranách sa Dana Rušinová, šéfredaktorka Spravodaja obce Lozorno, nepodieľala z dôvodu
možného konfliktu záujmov ako kandidátky na starostu i poslanca obce Lozorno.
Redakčná rada

