
Mráz: Máme silný tím so 
zmyslom pre zodpovednosť 

Naše mesTTo ponúka do volieb najväčší tím kandidátov na poslancov vo 
všetkých mestských častiach.

V pondelok 10.9.2018 sme na 
tlačovej konferencii pred-
stavili náš tím kandidátov 
na poslancov do mestského 
zastupiteľstva. Za našu ko-
alíciu Naše mesTTo (KDH, 
Strana zelených Slovenska a 
SDKÚ-DS) kandiduje 30 kan-
didátov, z čoho až 19 z nich je 
bez straníckej príslušnosti. 
Priemerný vek kandidátov je 
44 rokov a spolu kandiduje 
päť žien. 
Ku kandidátke poslancov sa 
vyjadril aj Rasťo Mráz, kan-
didát na primátora za Naše 
mesTTo: 
“Som naozaj rád, že sa nám 
podarilo zložiť tím osobností a 
dať Trnavčanom kvalitnú po-
nuku kompetentných a zrelých 
kandidátov. Máme najväčšiu 
kandidátku zo všetkých politic-
kých subjektov v meste a som 
presvedčený, že je veľká nielen 
počtom, ale aj kvalitou. Vyna-
ložili sme nemalé úsilie pri jej 
tvorbe, pretože nám záleží na 
tom, aby sa Trnava rozvíjala vo 
všetkých strategických oblas-
tiach a aby rozvoj mesta pocítili 
všetci občania. 
Ľudia sa nás pri diskusiách na 

ulici pýtajú „akí sme“, najmä v 
porovnaní so súčasným vede-
ním mesta, či jeho poslancami. 
Domnievam sa, že sme zrelí. 
Rok 2018 v sebe skrýva číslovku 
18 a tá symbolizuje dospelosť. 
Dospelosť predstavuje rozum-
nosť, nadhľad, skúsenosti, dob-
ré spôsoby, slušné správanie a 
schopnosť dialógu s kýmkoľvek, 
ako aj schopnosť prijať kritiku. 
A napokon dospelosť pre nás 
znamená schopnosť prijať zod-
povednosť za svoje kroky. 

Trnava nevznikla za posledné 4 
roky. Rovnako ako Rím nebola 
postavená za deň. Stávala sa 
rozvinutým a zrelým ekono-
mickým a sociálnym prostre-
dím celé stáročia. Viacerí ľudia, 
ktorí so mnou tvoria jeden tím, 
jej rozvoj a rast za posledné dve 
desaťročia nielen pozorovali, 
ale sa do neho aj zapojili. A k 
tomuto rastu chceme prispieť aj 
v budúcnosti. 
Ideme sa pokúsiť moderovať v 
Trnave dialóg o Trnave. Chceme 

občanom ukázať, že témy, ktoré 
máme vo svojom volebnom pro-
grame, sú témy pre nich a nie 
pre nás. Do tohto dialógu pozý-
vame všetkých. Už celé mesiace 
vyrážame do ulíc, aby sme o 
tom, čo je dobré pre Trnavčanov, 
osobne s nimi diskutovali. A v 
tom chceme ešte intenzívnejšie 
pokračovať aj ďalej. ”

Komunálne voľby sa na Slo-
vensku uskutočnia v sobotu 
10. novembra 2018.  
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Čo nám prezradila manželka 
Rasťa Mráza na svojho manžela? 

Čo by ste nám o sebe pove-
dali? Kto ste? Odkiaľ ste?
Narodila som sa pod zámkom 
v Smoleniciach, keďže v Tr-
nave pre mňa nebolo miesto. 
(smiech) No od môjho prícho-
du z pôrodnice som hrdou Tr-
navčankou. Vyštudovala som 
chémiu  na Fakulte chemickej 
a potravinárskej technológie 
v Bratislave, čomu som sa do 
narodenia nášho prvého syna 
aj venovala. Od malička som 
sa vo voľnom čase venovala 
rôznym speváckym a hudob-
ným aktivitám a momentálne 
už 9. rok pracujem ako lek-
torka hudobných kurzov pre 
najmenšie deti.

„Naša spoločná cesta po-
kračovala v Spoločenstve 
Tulipánci, kde sme zo za-
čiatku tiež iba fungovali 

vedľa seba pri rôznych 
animátorských aktivitách 
a počas štúdia na vysokej 
škole to prerástlo do vzťa-
hu.“

Ako ste sa s Rasťom zozná-
mili? Čo Vás na ňom oslo-
vilo?
S Rasťom sme  navštevovali 
tú istú základnú školu v Tr-
nave na Gorkého ulici, len on 
bol o ročník vyššie a teda len 
sme nejak o sebe vedeli. Naša 
spoločná cesta pokračovala v 
Spoločenstve Tulipánci, kde 
sme zo začiatku tiež iba fun-
govali vedľa seba pri rôznych 
animátorských aktivitách a 
počas štúdia na vysokej škole 
to prerástlo do vzťahu. Mys-
lím, že to bolo v roku 1999, keď 
sme spolu hrali v Pašiových 
hrách v scéne na balkóne 

Trnavskej radnice: Rasťo ako 
Pilát a ja ako jeho manželka 
Klaudia Prokula. Rasťo bol iný 
ako ostatní. Odkedy Rasťa 
poznám, vždy niečo orga-
nizoval. Pamätám si na Púť 
mladých do Ríma, ktorú zor-
ganizoval pre celý autobus a 
ešte nemal ani 18 rokov. Vždy 
rozmýšľal ako nejaký problém 
vyriešiť a nie, ako to nejde. 
Bol jedným z prvých, čo v tom 
čase  mali mobilný telefón 
ešte počas strednej školy. 
Jeho mama mu doma odmi-
etala robiť sekretárku, lebo 
dosť často mu niekto volal a 
ona len skonštatovala: “Nie je 
doma a neviem kedy príde.“ 

„Jeho mama mu doma od-
mietala robiť sekretárku, 
lebo dosť často mu niekto 
volal a ona len skonštato-
vala: Nie je doma a neviem 
kedy príde.“

Väčšina ľudí ho pozná ako 
výborného organizátora. Vie 
byť nápomocný aj doma? 
V našej domácnosti  to máme 
trošku vymenené. On je  hu-
manitne orientovaný a ja 
zase technicky. Takže aj teraz, 
keď sa trošku ochladí, vie si 
zakúriť v krbových kachliach,  
ale kotol musím spojazdniť 
ja. Na druhej strane, keď deti 
potrebujú pomôcť so slohovou 
úlohou, idú za ním. Rád sa re-
alizuje okolo domu, v pivnici, 
no toho času veľa nie je a tak 
mnohé práce už prebral náš 
najstarší syn.

„...keď deti potrebujú po-
môcť so slohovou úlohou, 
idú za ním..“

Rozprávate sa doma o práci? 
Zaujíma Vás politika? Zvyk-
ne sa s Vami Rasťo radiť? 
Samozrejme sa spolu rozprá-
vame aj o týchto veciach, ale 
skôr len okrajovo. Ja osobne 
sa zaoberám iba komunálnou 
politikou, myslím, že ostat-
né dianie stačí, keď sleduje 

jeden v rodine. Som pre neho 
takým „hlasom ľudu“, čiže 
takým hlasom bežného ob-
čana nášho mesta. Často mu 
spomeniem, čo by kde bolo 
dobré spraviť alebo čo sa mi 
nepáči. Chodíme v tom našom 
meste každý po iných cestách 
či chodníkoch a stretávame 
iných ľudí z rôznych spolo-
čenských vrstiev. No a potom 
sa doma konfrontujeme. 

Vychovávate spolu tri deti. 
Čo považujete za najdôleži-
tejšie pre dobrú výchovu?
Snažíme sa z našich detí vy-
chovať  čestných ľudí, ohľa-
duplných a vnímavých na 
potreby svojho okolia. Manžel 
im stále dookola opakuje, že 
milosrdenstvo je viac ako 
spravodlivosť, ktorú sa snažia 
stále nejak prezentovať. Kaž-
dý má svoje talenty a kvality, 
ktoré sa snažíme rozvíjať a 
nasmerovať ich tým správ-
nym smerom. K hodnotám, 
o ktoré sa snažíme  v našej 
rodine spoločne, aj každého 
jedného individuálne. 

Ako oddychujete? Vy sama a 
celá rodina spoločne?
Sama ani veľmi neoddychu-
jem, skôr všetci spolu a tak 
to bolo v každom veku našich 
detí.  Nie sme nejakí aktív-
ni vyprofilovaní športovci, 
no  venujeme  sa sezónnym 
športovým aktivitám. Leto si 
nevieme predstaviť bez turis-
tiky, plávania, bicyklovania, 
raftingu a v zime spolu lyžu-
jeme, beháme na lyžiach (ak 
to snehové možnosti dovoľujú 
aj okolo Trnávky), korčuľuje-
me...  Samozrejme, k tomuto 
všetkému vedieme aj naše 
deti. Práve oni nás  často vy-
zývajú k rôznym aktivitám. 
Veľmi radi hráme spoločenské 
hry. 

Ďakujem za rozhovor.
-tp-
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MOJA VIZITKA

Podporujú Rasťa Mráza
Osobnosti odporúčajú dať hlas Rasťovi Mrázovi

Rasťo Mráz ako 
ho nepoznáte

10+1 NAJ nášho 
kandidáta na 
primátora Rasťa 
Mráza

1. Najväčšie životné roz-
hodnutie – vstup do man-
želstva (založenie rodiny)

2. Najobľúbenejšie miesto 
– lyžiarske strediská vo Vy-
sokých Tatrách (za poslednú 
zimu sme tam s rodinou 
najazdili vyše 500 km)

3. Najobľúbenejšie miesto 
v Trnave – priestory mlá-
dežníckeho spoločenstva na 
Tulipáne, kde som vyrastal

4. Najobľúbenejšie ročné 
obdobie – zima – aké iné by 
mohol Mráz mať J

5. Najobľúbenejšie jedlo – 
Španielsky vtáčik – výborne 
mi ho vie pripraviť mama a 
svokra

6. Najobľúbenejší nápoj – 
Zelený čaj

7. Najobľúbenejšia činnosť 
– oddych a výlety s rodinou

8. Najobľúbenejší šport – 
rafting a lyžovanie

9. Najlepšia vlastnosť – hú-
ževnatosť, keď sa do niečoho 
pustím, robím to naplno

10. Najlepší zážitok – orga-
nizovanie táborov – pri tom 
vznikali vždy rôzne milé a 
úsmevné príhody

11. Najobľúbenejšia osob-
nosť  z politiky – Aldo Moro 
– bol taliansky politik, líder 
Kresťansko-demokratickej 
strany a  dvojnásobný pre-
miér
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Podporujú 
Rasťa:

Rasťo Mráz je predsedom 
okresného centra KDH v 
Trnave. Je stelesnením zmeny 
a zároveň kontinuity, o ktoré 
sa teraz v KDH snažíme aj na 
celonárodnej úrovni.  
Považujem ho za jedného z 
najtalentovanejších regionál-
nych politikov nastupujúcej 
generácie KDH. Som rád, že v 
jeho osobe majú Trnavčania 
kvalitného kandidáta na pri-
mátora. Podporujem ho v jeho 
kandidatúre a prajem mu veľa 
úspechov. 

Alojz Hlina, predseda KDH

Trnava získa voľbou Rasťa 
Mráza charakterného a schop-
ného primátora. om rád, že 
v dnešnej dobe ešte existujú 
ľudia, ktorí sú ochotní zriecť sa 
svojho pohodlia a ponúknuť s 
čistým úmyslom svoje služby 
ľuďom. Sám viem, že to nie je 
jednoduché.

 Preto si veľmi cením Rasťovu 
odvahu a nasadenie, s ktorý-
mi ide do tohto úsilia. Rasťo 
svojim životom reprezentuje 
kresťanské hodnoty, ktoré sú 
základom dobrej a úspešnej po-
litiky. Viem, že viera nie je pre 
neho iba nejakou pózou alebo 
folklórom, ale jeho úprimným 
vnútorným presvedčením, 
ktorého sa drží celý svoj život. 
Preto Rasťa Mráza osobne pod-
porujem a odporúčam vám ho 
ako kvalitného kandidáta na 
primátora Trnavy.

Richard Vašečka, 
poslanec NR SR

Rasťo Mráz je jednou z osob-
ností nastupujúcej generácie 
v KDH.
Poznám ho ako schopného 
a rozvážneho človeka, ktorý 
vie formulovať a povedať svoj 
názor. Má za sebou už pek-
ný životný príbeh, z ktorého 
čerpá skúsenosti, no zároveň 
rozumie aj moderným tren-
dom, ktoré vie rozumne a 
dynamicky uplatniť vo svojich 
aktivitách. Som presvedčený, 
že Rasťo je veľmi dobre pripra-
vený a schopný kandidát na 
primátora Trnavy a držím mu 
i celému jeho tímu vo voľbách 
palce.

Miroslav Mikolášik, 
europoslanec

S Rasťom Mrázom som mal 
možnosť spolupracovať už ako 
mládežník a neskôr ako kňaz 
pôsobiaci vo farnosti Tulipán v 
Trnave. Za celý ten čas som ho
poznať ako neuveriteľne obeta-
vého človeka, ktorý je schopný 
urobiť pre druhých, najmä 
mladých, veľa užitočného. 
Okrem toho si na ňom vážim, 
že popri mnohých dobrovoľ-
níckych aktivitách nezabúda 
na svoju rodinu a svoj vzťah k 
Bohu. Držím mu v nastávajú-
cich voľbách palce.

Páter Michal Nižnánsky, 
OSPPE

Rasťo Mráz si svojou vytrvalou 
prácou a kultivovaným vystu-
povaním vybudoval prirodzenú 
autoritu, akú má v Trnave 
málokto.
Je po ľudskej a odbornej strán-
ke  kvalitne pripraveným kan-
didátom, ktorý je schopný viesť 
krajské mesto kompetentne a 
v prospech spoločného dobra. 
Preto ho Trnavčanom od-
porúčam ako najvhodnejšieho 
kandidáta na primátora.

Marek Michalčík, 
organizátor Národných 

pochodov za život
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ZASTAVÍME PREJEDANIE ROZPOČTU

Poskytovať kvalitné služby 
pre občanov je základnou 
úlohou samosprávy. Na tento 
účel mesto potrebuje financie, 
pričom jedným zo základných 
príjmových zložiek mestského 
rozpočtu je príjem z podielo-
vých daní občanov.  Časť získa-
ných peňazí mesto  následne 
použije na bežné, teda prevád-
zkové  výdavky (aby veci fungo-
vali ) a časť uvoľní  na kapitálo-
vé výdavky (na svoj rozvoj  
a zveľadenie majetku vo forme 
investícií ). Porovnali sme ich 
vývoj za posledných 10 rokov. 

Podľa priloženej tabuľky a gra-
fu bola priemerná výška prí-
jmov mesta z podielových daní

v rokoch 2007 – 2014 na úrovni 
14.185.161 EUR ročne. Naproti 
tomu v posledných troch ro-
koch mesto dostalo od štátu 
touto formou až 19.707.56  EUR 
priemerne za rok. Tento rozdiel 
je šokujúci, keď si uvedomíme, 
že súčasné vedenie mesta malo 
každoročne k dispozícii o  5,5 
milióna EUR viac ako tomu 
bolo v dávnejších rokoch.

Dalo by sa predpokladať, 
že v dôsledku tohto javu mesto 
zrealizuje oveľa viac investič-
ných projektov súvisiacich 
s rozvojom ciest, školstva, či 
humanizácie sídlisk. Opak je 
však pravdou.  Zo záverečných 
účtov mesta Trnava vyplýva,

že priemerné investičné (ka-
pitálové) výdavky za roky 
2015 – 2017 boli len na úrovni  
5.487.727 EUR, čo je žalostne 
málo.  Viete, aká bola prie-
merná výška investičných 
výdavkov  v rokoch 2007 – 2014 
? Paradoxne, napriek výrazne 
nižším príjmom vtedajšie ve-
denie dokázalo investovať 
do majetku mesta o 61 % viac 
a to priemerne až  8.853.822 
EUR ročne! Určite si spomeni-
ete na najvýznamnešie z teda-
jších investícií, ako sú obnove-
ná  pešia zóna, nový most 
pri Bernolákovej bráne, moder-
ný priemyselný park  či zre-
konštruované školy a škôlky.

Na strane druhej sa treba 
pozrieť na to, ako enormne 
vzrástla  hodnota bežných 
výdavkov mesta.  
Znie to až absurdne, ale z úrov-
ne priemerne 33 489 114 EUR 
ročne sa vyšplhala na 41 933 
865 EUR za rok.  Súčasné ve-
denie mesta spotrebúva o 25% 
viac výdavkov na svoj chod 
a prevádzku. Prejedáme si svo-
ju budúcnosť.

Preto Trnava potrebuje zmenu. 

Zdroj:  záverečné účty mesta, www.trnava.sk

Porovnanie vývoja ekonomiky za posledných 10 rokov 
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1. PODPORTE 
KAMPAŇ 
FINANČNE. 

Ak vás zaujala Rasťova vízia 
pre Trnavu, môžete podporiť 
jeho kampaň podľa svojich 
možností. Každé euro navyše 
zvyšuje jeho šancu stať sa pri-
mátorom Trnavy. 

Spôsob financovania volebnej 
kampane upravuje Zákon č. 
181/2014 o volebnej kampani. 
Podľa tohto zákona dary mu-
sia byť poukazované výlučne 
prevodom z bankového účtu na 
transparentný účet. 

2. POMÔŽTE AKO 
DOBROVOĽNÍK
Na čas kampane sú napláno-
vané desiatky stretnutí s ob-
čanmi vo všetkých mestských 
častiach Trnavy. Ak máte chuť 
vyhrnúť si rukávy a pomôcť 

Rasťovi a jeho tímu, veľmi to 
pomôže. 
Na dobrovoľnícku pomoc sa 
môžete ohlásiť na email nase-
mestto@gmail.com, alebo cez 
kontaktný formulár na stránke 
rastomraz.sk. 

3. POMÔŽTE ŠÍRIŤ 
INFORMÁCIE
Čím viac ľudí sa dozvie o Ras-
ťovej vízii pre Trnavu a čím 
viac sa s ňou stotožní, tým 
lepšie. Pomôžte nám rozšíriť 
informácie medzi ľudí – medzi 

vašu rodinu, priateľov, zná-
mych. Máte záujem o infor-
mačné materiály, aby ste ich 
mohli rozšíriť medzi ľuďmi 
s ktorými sa stretáte? Napíšte 
nám vašu požiadavku na ad-
resu nasemestto@gmail.com, 
alebo cez kontaktný formulár 
na stránke rastomraz.sk.   

Za každú vašu prejavenú 
podporu vám zo

  
ďakujem. 

MÁŠ RÁD SVOJE MESTTO?
VÝZVA NA PODPORU RASŤA MRÁZA

Rastislav Mráz
Číslo transparentného účtu: 
SK2209000000005146121692

NÁZOV TRANSPARENTNÉHO ÚČTU:



Volebný obvod č. 1: Trnava–
Mesto

Venuje sa podnikateľskej čin-
nosti v oblasti obchodu. Pôsobí 
ako poslanec MZ, tiež ako člen 
komisií  kultúry, životného 
prostredia a bytovej. Je ženatý 
a má 3 deti. 
Priority:  sociálna oblasť, op-
timálne riešenie dopravnej si-
tuácie v meste. Chce efektívne 
podporovať deti a mládež, aby 
športovali a aby využívali svoj 
potenciál, ktorý v nich je...

Volebný obvod č. 1: Trnava–
Mesto

Pracoval ako vedúci oddelenia 
plánu nákladov a kalkulácií. Od 
r.1991 podniká v oblasti obchodu 
a služieb. Je predsedom krajskej 
zložky živnostenskej komory v 
TT, manažuje odbornú sektorovú 
radu pre osobné služby a remeslá 
pri MŠVVaŠ SR, ako aj pri  MPSVR 
SR. Ako dobrovoľník sa venuje 
práci s mládežou, je  ženatý.
Priority: výstavba detského 
ihriska na Hospodárskej ul. a na 
sídlisku Ľ. Podjavorinskej, revi-
talizácia zelene ako napr. obnova 
Ružového parku, parku na Nám. 
SNP a promenády,  skvalitnenie 
života seniorov a zvýšenie čistoty 
v meste. 

Volebný obvod č. 1: Trnava–
Mesto

Vedúci distribúcie vody 
vodárenskej spoločnosti pre 
Trnavský a Piešťanský región, 
skúsený v oblasti organizácie a 
vzdelávania väčších tímov ľudí. 
Je ženatý, má jedno dieťa.
Priority: skvalitnenie služieb 
mesta v sociálnej oblasti, roz-
voj občianskej vybavenosti v 
lokalite Kamenáč, revitalizácia 
zelene vo volebnom obvode, 
optimálne riešenie doprav-
nej situácie v meste, rozvoj 
cestovného ruchu, obmedzenie 
hazardu a vytváranie moder-
ného mesta stojaceho na svojej 
bohatej histórii. 

Volebný obvod č. 1: Trnava–
Mesto

Zubný lekár, venoval sa 
spolupráci s materskými a 
základnými školami ohľa-
dom prevencie pred zubným 
kazom, založil privátnu prax 
DentiSimo s.r.o., kde pôsobí 
ako konateľ a hlavný ošet-
rujúci lekár. Od roku 2000 je 
aktívny v mládežníckom zdru-
žení Hrubáci a v súčasnosti i v 
ďalších kresťanských spolo-
čenstvách. Rodený Trnavčan, 
ženatý, otec troch detí.  
Priority: zlepšenie parkovacej 
politiky v historickej časti 
mesta a zabezpečenie kvalit-
ného verejného priestoru na 
pešej zóne (ochrana chodcov 
pred cyklistami ).

Volebný obvod č. 2: Trnava–
Západ

Pracuje ako vedúci oddelenia 
životného prostredia v ZF 
Slovakia. Vo volebnom období 
2006-10 pôsobil ako poslanec 
mestského zastupiteľstva, je 
stálym členom komisie pre 
životné prostredie. Má tiež 
dlhoročné skúsenosti v práci 
športového funkcionára.  Je 
ženatý, má 2 dcéry. Priority: 
ochrana životného prostredia 
– zlepšenie separácie odpadov, 
zabezpečenie modernizá-
cie kontajnerov na odpady,  
podpora športovania mládeže 
vytváraním športových krúž-
kov na školách a operatívne 
zabezpečenie riešenia aktu-
álnych problémov obyvateľov 
jeho volebného obvodu. 

Volebný obvod č. 2: Trnava–
Západ

Pracuje  20 rokov ako finančný 
riaditeľ v strojárskych a che-
mických výrobných a obchod-
ných firmách. V súčasnosti ako 
finančný riaditeľ nadnárodnej 
skupiny Envien. Pôsobil ako 
poslanec mestského zastu-
piteľstva v meste Hriňová, v 
Trnave žije už vyše 12 rokov. Je 
ženatý, má 4 deti. 
Priority: má ambíciu podporiť 
mesto v  krokoch zlepšujúcich 
podnikateľské prostredie a 
dopravnú infraštruktúru a chce 
pomôcť hľadať optimálne rieše-
nia pre firmy aj občanov Trnavy.

Volebný obvod č. 2: Trnava–
Západ

Pracuje ako konateľ štátnej firmy.  
Poslancom MZ je od roku 2006, 
pričom vo volebnom období 
2006–2010 bol zároveň viceprimá-
torom mesta, kedy sa mu v spo-
lupráci s ostatnými poslancami 
podarilo presadiť veľa užitočných 
zámerov.  S manželkou má dve 
dcéry. Priority: pokračovanie v 
skvalitňovaní bývania a huma-
nizácii Prednádražia a sídliska A. 
Kubinu,  v revitalizácii zelene, v 
systematickej oprave chodníkov 
a v citlivom riešení budovania 
parkovacích miest.

Volebný obvod č. 3: Trnava-
-Sever

Pracuje ako chirurg. Od roku 
2006 pôsobí ako poslanec MZ v 
Trnave a od roku 2017 ako posla-
nec VÚC.  Aktívne  sa  zapája  do 
činnosti ako člen viacerých ko-
misií. Priority: zdravotníctvo, 
školstvo. Svojou kandidatúrou 
chce  svoje doteraz nadobud-
nuté skúsenosti z komunálnej 
politiky aj naďalej využívať vo 
verejný prospech. Dôverne po-
zná problémy MŠ a ZŠ, kde pô-
sobí v ich radách, a stretáva sa s 
rodičmi,  ktorí prezentujú svoje 
postrehy a problémy.  Rovnako 
aj v oblasti zdravotníctva vidí 
značné rezervy v organizácii 
samotných zariadení.

VIZITKY NAŠICH

Ing. Robert SCHMIDT (62 r.) MDDr. Martin ŠIMO (33 r.) Ing. Ľubomír MALČEK  (47 r.) MUDr. Branislav KRAMÁR (45 r.)

Bc. Pavol NIŽNÁNSKY (35 r.) Bc. Martin SKLENÁR (37 r.) Ing. Ján JOBB (55  r.) Ing. Jozef POBIECKÝ (49 r.)
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Volebný obvod č. 5: Trnava-Juh

Pracuje ako účtovník vo firme 
venujúcej sa automobilovému 
priemyslu. Je pravidelným dar-
com krvi a držiteľom jánskeho 
striebornej plakety. Od útleho 
veku aktívne športuje, pričom sa 
venuje najmä futbalu. Je ženatý, 
má 1 dieťa.
Priority:  podpora záujmu o šport 
u detí a mládeže vytvorením 
viacerých voľnočasových aktivít 
a športových možností. Vo svojej 
práci sa chce zamerať tiež na 
oblasť zdravotníctva a dopravy, 
ktoré v súčasnosti predstavujú 
jeden z najzávažnejších problé-
mov v Trnave.

Volebný obvod č. 4: Trnava-
-Východ

Pracuje ako projektový ma-
nažér. 
Priority: Považuje za potrebné 
zamerať sa na projekty pod-
porujúce voľnočasové aktivity 
pre všetky vekové kategórie, 
pokračovať v humanizácii a 
revitalizácii prostredia, vytvá-
rať zelené zóny v meste ako 
odpoveď na klimatické zmeny. 
Je dôležité eliminovať každo-
denné problémy v statickej a 
dynamickej doprave, majetko-
voprávne vysporiadať pozemky 
na Koniarekovej ul., zlepšiť stav 
ciest, chodníkov a kanalizácie. 

Volebný obvod č. 4: Trnava-
-Východ

Je zdravotne postihnutý 
občan, ktorý sa snaží pomôcť 
každej dobrej veci verejnej. 
Jeho postihnutie mu nebrá-
ni v tom, aby pomoc nielen 
dostával, ale aj dával ľuďom 
okolo seba, ktorí to potrebujú. 
V Trnave pracoval v Zariadení 
pre seniorov ako dobrovoľník. 
Počas doktorandského štúdia 
túto skúsenosť odovzdával 
svojim študentom v rámci 
predmetu sociálna práca. 
Priority: sociálna oblasť a 
doprava -konkrétne odbreme-
nenie dopravy smerom na Bra-
tislavu vybudovaním južného 
obchvatu.

Volebný obvod č. 5: Trnava-Juh

Pôsobil ako manažér pre 
spoločnosť Úsmev ako Dar za 
účelom pomoci deťom v det-
ských domovoch. Neskôr ako 
marketingový riaditeľ v MTT a 
následne v ďalšej regionálnej 
televízii ako riaditeľ televí-
zie. V súčasnosti sa venuje 
realitnej činnosti ako konateľ 
spoločnosti. Je aktívny i v 
evanjelizačnom kresťanskom 
spoločenstve Agape, organizo-
val v meste divadelné pašiové 
hry a mnohé ďalšie kresťanské 
aktivity.
Priority: revitalizácia ciest, 
detských ihrísk, verejného 
priestranstva, riešenie doprav-
nej situácie v meste.

Volebný obvod č. 4: Trnava-Vý-
chod

V súčasnosti pracuje vo firme 
EKOSUR. Odbornú profiláciu si 
doplnil certifikáciou z projekto-
vého riadenia, je držiteľom cer-
tifikátu IPMA B a zároveň pôsobí 
ako hodnotiteľ pre odborníkov na 
projektové riadenie. Je členom 
správnej rady výskumného zdru-
ženia Lysimeter Research Group. 
Na pomoc pre mladých hokejis-
tov založil nadáciu Hockey Mini-
sitiries Interantional – Slovakia. 
Priority: skvalitnenie životného 
prostredia, zlepšovanie manaž-
mentu dažďových vôd a  elimi-
nácia vplyvov oteplenia klímy na 
mikroklímu mesta.

Volebný obvod č. 5: Trnava-Juh

Pracuje v Slovenskej pošte ako 
obchodný manažér. Popri práci 
sa venuje dobrovoľníckej činnosti 
pri práci s mládežou, spoluor-
ganizuje celoročné aktivity. Je 
ženatý, má 4 deti.
Priority: Chce iniciovať väčšie 
zapojenia ľudí do strategických 
rozhodnutí mesta, ktoré budú 
mať vplyv na zahusťovanie 
územia, smerovanie dopravy, vý-
chovu obyvateľstva k „zelenému“ 
spôsobu života a tráveniu času. 
Chce napomôcť k vybudovaniu 
parkov pre teenagerov, k dlhodo-
bému územnému plánovaniu pri 
výstavbe a smerovaní dopravy. 

Prehľad volebných
obvodov:
Volebný obvod č.1 Trnava – 
Mesto (Staré mesto, Špíglsál 
– časť) 
Volebný obvod č.2 Trnava – 
Západ (Prednádražie, Špíglsál 
– časť)
Volebný obvod č.3 Trnava 
– Sever (Kopánka, Vodáreň, 
Hliny, Zátvor)
Volebný obvod č.4 Trnava 
– Východ (Družba, Vozovka, 
Hlboká, Tehelná)
Volebný obvod č.5 Trnava 
– Juh (Linčianska, Tulipán)
Volebný obvod č.6 Trnava 
– Modranka

KANDIDÁTOV -  2  ČASŤ

RNDr. Ivan MATUŠEK  (58 r.) Mgr. Peter FALIS (39 r.) Ing. Marián KUBÁL (30 r.)

Ing. Peter HALADA (37 r.) PhDr. Jaroslav SPODNIAK (30 r.) Ing. Peter KARCOL (43 r.)

Profily všetkých 
kandidátov nájdete 

aj na stránke 

RASTOMRAZ.SK

kde sú uvedené 
aj prepojenia na ich stránky 

na sociálnych sieťach 
a emailové adresy.
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rastomraz.sk
nasemestto.sk

DOPRAVA  |  PARKOVANIE
BEZPEČNOSŤ  |  PRACOVNÉ MIESTA
CESTOVNÝ RUCH

PRE NAŠE DETI, 
PRE NAŠE MESTTO.

Mám rád Naše mesTTo – volebné 
noviny koalície Naše mesTTo (KDH, 

Strana zelených Slovenska, SDK-
Ú-DS). 

Texty neprešli jazykovou korektú-
rou. Objednávateľ: Mgr. Rastislav 

Mráz, Trnava. Dodávateľ: Slovenská 
Grafia, a.s., Pekná cesta 6, 83403, 

Bratislava, IČO: 31321470.



OKTÓBER

Aktualizovaný zoznam stretnutí nájdete na stránke rastomraz.sk. Zmena programu vyhradená. 

HARMONOGRAM STRETNUTÍ 
S NAŠIMI KANDIDÁTMI

22. 10.(Po) o 17:00  
Trnava-Západ – Okružné námestie

23. 10.(Ut) o 16:00 
Trnava-Sever - ihrisko na Zátvore (za činžiakmi Veterná 28,29,30)

23. 10.(Ut) o 17:00 
Trnava-Východ - hradná brána pri Bazilike sv. Mikuláša (od mosta)

25. 10.(Št) o 16:00 
Trnava-Stred – Ulica Vajanského – pri M. Š.
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14. 10.(Ne) o 15:00  
Šarkaniáda – pri Zbernom dvore na Sasinkovej ulici

21. 10.(Ne) o 15:30
Kino Hviezda – Folklórne predstavenie Kmotry a kmotrovia z Detvy

21. 10.(Ne) o 17:30 
Kultúrny dom v Modranke 

22. 10.(Po) o 16:00 
Trnava-Juh – pri CKD Market


