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Vážení spoluobþania,

Slovensku máme napríklad priamu voĐbu
starostu þi primátora, v ýesku si obþania
volia len poslancov, a až tí potom si medzi
sebou vyberajú starostu/primátora.
Pred
tohtoroþnými
komunálnymi
voĐbami tam zaznamenali veĐký nárast
poþtu kandidátov. V ankete jedného
þeského denníka, ktorá sa pýtala þitateĐov
preþo je to tak, jednoznaþne s veĐkou
prevahou zvíĢazila odpoveć, že vidia
politiku ako „snadný“ zdroj príjmov. Na
druhom mieste bola odpoveć, že nemôžu
sa už pozeraĢ na súþasné vedenie obce,
resp. mesta.
Na Slovensku som podobnú štatistiku
þi anketu nezaznamenal. Poþty ale vieme
porovnávaĢ v našej obci. Od roku 1990
registrujeme na poslancov najmenší poþet
kandidátov.
Na nasledujúcich stranách Vám
prinášame
základné
informácie
o tohtoroþných komunálnych voĐbách
v Ivanke pri Dunaji. UverejĖujeme zoznam
kandidátov,
pripájame
aj
niekoĐko
štatistických ukazovateĐov.
Podobne
ako
v minulosti
sme
kandidátom na poslancov a starostu obce
ponúkli
priestor
na
ich
vlastnú
prezentáciu. Ak ešte nie ste rozhodnutí
komu dáte svoj hlas, snáć Vám to
pomôže, uĐahþí Vašu voĐbu.
Komunálne voĐby sú o našej spoloþnej
zodpovednosti za obec v ktorej žijeme.
Myslím, že voliþovi treba trpezlivo
vysvetĐovaĢ, že všetko má on vo svojich
rukách. Môže si slobodne vyberaĢ.
PokiaĐ budeme zahĐadení sami do
seba, potom sa nemôžeme diviĢ, ako to
okolo nás vyzerá. ďahostajnosĢ je
najväþší nepriateĐ demokracie.
Na úrovni obce si demokraciu
budujeme sami, nedá sa od susedov
doviesĢ, þi presunúĢ a povedaĢ: tu ju máte.
Pred dvadsiatimi rokmi sme v Ivanke pri
Dunaji zaþali stavaĢ jej základy. Stavba
ale ćalej pokraþuje. Nezabudnime na to
v sobotu 27. novembra.

pred dvadsiatimi rokmi, 23. novembra
1990 sa konali vo vtedajšom ýeskoSlovensku (oficiálny názov ýeská a
Slovenská Federatívna Republika) prvé
slobodné komunálne voĐby po roku 1989.
Máme za sebou teda už 20 rokov
budovania samosprávy na Slovensku.
Slobodné voĐby majú vždy svoje
neopakovateĐné þaro. Je to súboj na
jednej strane kandidátov, ich sĐubov
(þasto možno ani oni sami nevedia þi
reálnych), a na druhej strane obþanov,
niektorých ochotných uveriĢ tomu þo chcú
poþuĢ. Napadá mi v tejto súvislosti jedno
prirovnanie, možno trochu vzdialené, ale
urþitú podobnosĢ tam nájdeme.
Pred
Vianocami
sa
v rodinách
kalkuluje, poþíta, þo by sme si mohli
dovoliĢ, þo nám naša finanþná situácia
umožní, aký štedrý bude „Ježiško“. Asi
Ģažko sa dá, a je urþite nezodpovedné
sĐubovaĢ hojnosĢ drahých darþekov, keć
vieme, že tento rok na to jednoducho
nemáme.
Na internete ma nedávno zaujal jeden
pisateĐ. Bol to kandidát na starostu obce a
pýtal si od Đudí radu - aký volebný
program má vôbec spraviĢ a predložiĢ
voliþom? ýi taký, ktorý bude reálny, alebo
taký, v ktorom obþanom nasĐubuje to þo
chcú oni poþuĢ. ďudia, ktorí mu
odpovedali celkom nechápali o þo mu ide.
PisateĐ ale asi vychádzal zo skúsenosti,
že je viac typov voliþov a nebol si celkom
istý, ktorý prevláda doma, u nich v obci.
Voliþ þ. 1 volí s rozumom, porovnáva
slová a skutky, sĐuby a realitu. Voliþ þ. 2
rozum pri voĐbách až tak nepoužíva,
staþia mu prázdne sĐuby kandidátov. No,
a koneþne voliþ þ. 3, tomu staþí možno
nieþo do žalúdka (guláš, piveþko),
prípadne þo-to do vrecka.
Aj v ýeskej republike sa tento rok
konali komunálne voĐby. Obe republiky
pritom v komunálnej politike vychádzajú
z pôvodného zákona o obecnom zriadení
z roku 1990. Dnes už má Slovensko
a ýesko tieto zákony dosĢ odlišné. Na

Vladimír Letenay
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Komunálne voĐby 27. 11. 2010 (sobota 700 - 2200)
VoĐby starostu obce a 12 poslancov OZ Ivanka pri Dunaji
okrsok þ. 1 volebná miestnosĢ Základná umelecká škola, Štefánikova 26
Farnianska, Hlboká, Hollého, Hurbanova, Muškátová, Nová, Partizánska, Pekná, Pluhová, Pri
pálenici, Slneþná, Štefánikova, Štúrova, Veterná, Zelená
okrsok þ. 2 volebná miestnosĢ Denný penzión, Dlhá 26
Dlhá, Dobšinského, Družstevná, Hlinkova, Hviezdoslavova, Jesenského, Komenského,
Kvetná, Lesná, Malinová, Rázusova, SNP, Školská, VišĖová, Záhradnícka, Za školou
okrsok þ. 3 volebná miestnosĢ Matiþný dom, Moyzesova 41
Bernolákovská, Gaštanová, Grasalkoviþova, Matiþná, Moyzesova, Nádražná, Nám. padlých
hrdinov, Nám. sv. Rozálie, Olšinová, PoĐovnícka, Pri trati, Stromová, Trenþianska, Vajnorská,
Vinohradská, Železniþiarska
okrsok þ. 4 volebná miestnosĢ Informaþné centrum, Moyzesova, þ.38/A
Agátová, Cintorínska Dunajská, Kalinþiakova, KmeĢova, Lipová, Okružná, Palárikova, PoĐná,
Potocká, Puškinova, Ružová, Sadová, Sládkoviþova, Sovia, Škultétyho, Záleská
Hlasovacie lístky pre voĐby poslancov OZ
Ivanská štatistika
Všetci zaregistrovaní kandidáti budú uvedení na jednej
x Miestna
volebná
komisia
strane hlasovacieho lístka.
zaregistrovala
spolu
33
kandidátov
Na základe rozhodnutia OZ bude v Ivanke 12
na poslancov a 3 kandidátov na
poslancov volených v jednom volebnom obvode
starostu obce.
utvorenom pre celú obec.

x Kandidátov na poslancov postavila

Hlasovacie lístky pre voĐby starostu obce
jedna koalícia, tri politické strany a
Pre voĐby starostu sa vyhotoví hlasovací lístok, na
potom sú tu nezávislí kandidáti.
ktorom sa uvedú v abecednom poradí zaregistrovaní x Z 33 kandidátov na poslancov tvoria
kandidáti všetkých politických strán a nezávislí
muži dve tretiny (22) a ženy jednu
kandidáti.
tretinu (11).
Hlasovanie
Na hlasovacom lístku pre voĐby do obecného
zastupiteĐstva voliþ zakrúžkovaním poradových þísel
oznaþí kandidátov, pre ktorých hlasuje.
Voliþ môže zakrúžkovaĢ najviac taký poþet kandidátov,
aký má byĢ v príslušnom volebnom obvode zvolený. V
Ivanke voliþ môže zakrúžkovaĢ najviac 12 kandidátov.
Viac zakrúžkovaĢ nesmie, inak je hlasovací lístok
neplatný.
Na hlasovacom lístku pre voĐby starostu obce
zakrúžkovaním poradového þísla voliþ oznaþí
kandidáta, pre ktorého hlasuje.
Výsledky volieb
Za poslancov sú zvolení kandidáti, ktorí získali vo
volebnom obvode najväþší poþet hlasov. Ak získajú
dvaja alebo viacerí kandidáti tej istej politickej strany
rovnaký poþet platných hlasov, je zvolený za poslanca
kandidát v poradí uvedenom na kandidátnej listine
príslušnej politickej strany.
Ak nemožno zistiĢ, kto je zvolený za poslanca
obecného zastupiteĐstva preto, že ide o kandidátov
rôznych politických strán alebo nezávislých kandidátov,
miestna volebná komisia urþí z nich poslanca žrebom.
Za starostu obce je zvolený ten kandidát, ktorý získal
najväþší poþet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov sa
vykonajú nové voĐby.
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x Najviac
kandidátov
býva
na
Štefánikovej (5) a Cintorínskej (3).
x V histórii ivanských komunálnych
volieb (od roku 1990) kandiduje
zatiaĐ najmenej kandidátov.
x V porovnaní s predošlými voĐbami
kandiduje o jedného kandidáta
menej.
x Skúsenosti z práce poslanca má 13
kandidátov.
x Z poslancov vo volebnom období
2006 až 2010 opäĢ kandiduje až 10.
x Štyria kandidáti už v minulosti
kandidovali, ale neuspeli.
x Medzi kandidátmi je celkom 16
nováþikov.
x Priemerný
vek
kandidáta
na
poslanca je 50 rokov.
x Najmladší kandidát na poslanca má
20 rokov, najstarší 69.
x Najviac kandidátov až 15 je z
kategórie 51 až 60 roþných.
x Menej ako 30 rokov majú dvaja
kandidáti.
x Viac ako 60 rokov majú štyria
kandidáti, ak rátame aj kandidátov
na starostu potom 5.
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Kandidáti pre voĐbu starostu obce
Magdaléna Holcingerová, RSDr.
Igor Kubiš, Ing.
Vladimír Letenay, Ing.

61 starostka obce
52 živnostník, TV-moderátor
48 ekonóm

Štúrova 25/A
Olšinová 9
Nám. Sv. Rozálie 2

Kandidáti pre voĐbu poslancov OZ
KresĢanskodemokratické hnutie - Slovenská demokratická a kresĢanská únia - DS

Viktória Gavaldová
Ivan Guldán
Peter Ježíšek, Ing.
Slavomír Koledzai, Ing.
Matej Ottava
Rudolf Ottava
Róbert Podivinský, MUDr.
Zuzana Šefþíková, Ing.
Marek Zibala, Ing.
OĐga Zibalová, Ing.

52
58
40
34
20
45
57
51
29
56

podnikateĐ
technik
podnikateĐ
ekonóm
študent
technik
lekár
podnikateĐ
manažér
ekonóm

Partizánska 4
Trenþianska 16
Pekná 5
Puškinova 6
Záleská 8
Záleská 8
Trenþianska 14
Matiþná 59
Štefánikova 50
Cintorínska 7

55
51
52
43
65

uþiteĐka
živnostníþka
živnostník, TV-moderátor
vodiþ MHD
pedagóg

Štefánikova 114
Pekná 18
Olšinová 9
Bernolákovská 42
Záhradnícka 7

Komunistická strana Slovenska

Matilda Antalicová
ďudmila Bielikova
Igor Kubiš, Ing.
Renáta Orsághová
Pavol Ráþek, Ing.
SaS (Sloboda a Solidarita)

Jana Handlovská, Mgr.
Peter Škulavík

35 manažér v banke
48 štátny zamestnanec

Škultétyho 5
Sládkoviþova 36

39
59
54
69
49
52

žurnalista
živnostník
živnostník
dôchodca
manažér IT
zamestnanec v OPTIKE

Dobšinského 16
Muškátová 2
Pri pálenici 8
Za školu 7
Nová 2
Štúrova 38

65
61
56
44
48
57
44
59
57
47

VŠ pedagóg
úradníþka
predseda výrobného družstva
uþiteĐka
ekonóm
ekonóm
štátny zamestnanec
súkromný podnikateĐ
podnikateĐ
konateĐ spoloþnosti

Štefánikova 104
Muškátová 7
Štefánikova 72
Železniþiarska 2
Nám. Sv. Rozálie 2
Cintorínska 54
Cintorínska 48
Štefánikova 108
Pluhová 33
Farnianska 18

SMER - sociálna demokracia

Rastislav Blaško, Mgr.
Ján Blubla, Ing.
Jozef GraĖák
František Hässler
Ivan Schreiner, Ing.
Viera Studnická
NEKA (Nezávislí kandidáti)

Peter Bartok, Mgr.
Anna Gablíkova
Katarína Hanzelová
Eva Kliská
Vladimír Letenay, Ing.
Emil Múþka, Ing.
ďudovít Múþka, Mgr.
Jozef Paulen, Ing.
Rudolf Roller, Ing.
ďuboš Rummel, Ing.
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IVANKA PRI DUNAJI
MOJA LÁSKA
MAGDALÉNA HOLCINGEROVÁ
nezávislá kandidátka na starostku obce
na hlasovacom lístku þ. 1

Vážení obþania,
nie je Đahké postaviĢ sa opätovne pred Vás a požiadaĢ o dôveru a podporu do ćalšieho volebného
obdobia. Je to predovšetkým o obrovskej zodpovednosti, ktorú beriem s plnou vážnosĢou. Već naša obec
má takmer 6 tisíc obyvateĐov a každý má svoje práva, potreby a záujmy. UspokojiĢ aspoĖ þasĢ z nich si
vyžaduje veĐké skúsenosti z práce v samospráve, schopnosĢ stmeliĢ všetkých pre spoloþný cieĐ. Myslím,
že za þloveka majú hovoriĢ skutky a preto verím, že projekty, ktoré sa mi spoloþne s poslancami podarilo
v obci realizovaĢ, sú dôkazom toho, že mojou snahou bolo a stále je konaĢ tak, aby naša obec bola pre nás
všetkých tým najlepším miestom pre život, miestom, ktoré spĎĖa naše predstavy, miestom, v ktorom
môžeme uskutoþĖovaĢ svoje plány a sny o šĢastnom živote.
Záleží mi na dobrých vzĢahoch, cením si každého, kto príde s otvorenou a konštruktívnou kritikou,
s lepším návrhom. Iba spoloþnou prácou sa môžeme posúvaĢ vpred pri uspokojovaní potrieb všetkých
obþanov.
Aby tomu bolo skutoþne tak, musíme hĐadaĢ nové riešenia :
-

v oblasti dopravy, rovnomerne rozložiĢ dynamickú dopravu a regulovaĢ statickú dopravu
vytvorením odstavných parkovísk, zlepšiĢ dopravné znaþenie, pokraþovaĢ v budovaní chodníkov
pre peších i cyklistov,
v oblasti školstva postupne rekonštruovaĢ všetky školské a predškolské zariadenia, z dôrazom
na energetické úspory a efektívne využitie priestorov na vzdelávacie a záujmové aktivity mladej
generácie,
v oblasti životného prostredia revitalizovaĢ vodné toky, vytváraĢ podmienky na separovanie
ćalších komodít odpadu, likvidovaĢ þierne skládky,
v oblasti bezpeþnosti a ochrany majetku dosiahnuĢ zriadenie obvodného oddelenia policajného
zboru v obci,
v oblasti výstavby a bývania dobudovaĢ kanalizaþnú sieĢ, komunikácie, realizovaĢ rozšírenie
cintorína, usporiadaĢ pozemky pod stavbami,
v oblasti sociálnej a zdravotnej rozširovaĢ služby denného stacionára pre dôchodcov a sociálne
odkázaných, rozširovaĢ zdravotnícke služby,
v oblasti kultúry a športu podporovaĢ þinnosĢ záujmových združení, obnovovaĢ tradície,
þinnosĢ ochotníckeho divadla, vybudovaĢ športovú halu, vytváraĢ podmienky pre využitie
voĐného þasu mladých Đudí.
Úloh je veĐa, schopných a úspešných Đudí v Ivanke ešte viac!
Spoloþne to zvládneme!
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VÁŽENÍ IVANýANIA!
Mám 52 rokov. Som jeden z kandidátov na starostu Ivanky pri
Dunaji. Žijem tu už 12 rokov, preto hovorím „našej“ obce. Mnohí ma
isto poznáte z médií, þo je pre mĖa výhodou i nevýhodou zároveĖ.
Nevýhodou najmä to, lebo ste o mne väþšinou poþuli a þítali
v spolitizovaných médiách, ktoré sú zlé, neseriózne a sústavne Vás
klamú! Práve tieto médiá zo mĖa urobili „zúrivého meþiarovca“,
„zbohatlíckeho privatizéra“, „zlodeja STV“, a þo ja viem ešte þo?!
Verte, niþ z toho nie je pravda! Nie som ani meþiarovec, ani
privatizér, ani zlodej. Som taký istý, obyþajný þlovek, ako mnohí z
Vás...
...a som nestraník, nie som þlenom žiadnej strany. (Preþo na kandidátke KSS?)
Pretože mĖa zaujíma program, nie politika!
Obavy a strach z KSS?, - to sú len zbytoþné komplexy z minulosti!
PrestaĖme so smiešnym politikárþením v obci, Ivanka je malá na „veĐkú“ politiku!
Nebućme ako niektorí naši politici, ktorí sa len vadia a urážajú!
NerozdeĐujme sa na „pravých“, „Đavých“, „stredových“, þi „nezávislých“ a nehrajme sa - „kto za koho
kope“. Kopme spolu, ale za Ivanku!
Vyzývam všetkých, þi ste za HZDS, KDH, KSS, SaS, SDKÚ, Smer, SNS, alebo nezávislí, na
spoluprácu, na „veĐkú koalíciu“! Lebo všetci dobre vieme, že v Ivanke potrebujeme:
1- Komplexne dobudovaĢ odborné Zdravotné stredisko, aby sme nemuseli na rôzne vyšetrenia cestovaĢ
do Bratislavy, þi Senca, þo je najmä pre starších obþanov problematické.
2- ŽiadaĢ od Letiska M.R.Štefánika väþšie materiálne a finanþné kompenzácie pre obec a jej
obyvateĐov za stále sa zhoršujúce narúšanie nášho životného prostredia jeho prevádzkou.
3- VybudovaĢ detské ihriská a skatepark pre deti a mládež, aby sa nemuseli chodiĢ hraĢ a zabávaĢ
mimo našu obec.
4- Koneþne doriešiĢ problém škôlka – škôlky, aby mali deti svoje, zodpovedajúce priestory.
5- ZriadiĢ Obecnú políciu, alebo stanicu Štátnej polície v obci, aby sa už v Ivanke nepredávali drogy,
nevykrádali autá a nepáchala ćalšia trestná þinnosĢ.
6- Bezodkladne riešiĢ katastrofálnu dopravnú situáciu v našej obci, ktorá nám každý deĖ komplikuje
život a frekvenciou áut a bezohĐadnosĢou vodiþov ohrozuje najmä naše deti.
7- KonaĢ, nie iba rozprávaĢ o možnostiach dôsledného využitia vodných plôch v obci a pri obci , þo
môže byĢ zdrojom nemalých príjmov do obecného rozpoþtu, ako aj nových pracovných príležitostí.
8- UrobiĢ pre starších obþanov Dom sociálnych služieb, alebo Dom Seniorov.
9- DokonþiĢ komplexnú a kvalitnú kanalizáciu v obci, spolu so zodpovedajúcou infraštruktúrou
(chodníky, cesty, osvetlenie, rozhlas. ozvuþenie).
10- ZjednodušiĢ cestovanie Ivanka-Bratislava a opaþne, aspoĖ jednou linkou MHD, ktorá by viedla do
našej obce.
Nehovorím, že sa doteraz v obci niþ nespravilo, som však presvedþený, že sa dá ešte viac!
Kedy, ak nie teraz a kto, ak nie my? Verme si a spolu to dokážeme!

Ing. Igor KUBIŠ
kandidát na starostu obce
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Ing. Vladimír Letenay (48 rokov)
nezávislý kandidát na starostu obce a poslanca OZ
Preþo kandidujete? V samospráve
som od jej zaþiatku. I keć sa za 20
rokov urobilo veĐa, možno viac nás
ešte len þaká. Chcem riešiĢ aj
odsúvané problémy a þeliĢ novým
výzvam, ktoré Ivanku posunú ćalej.
So starostkou ste sa stretli vo
voĐbách 2002. Vy z pozície starostu, ona ako kandidátka
zvonku vtedy zvíĢazila.
Pamätám si na obdobie pred voĐbami 2002, keć sa pozornosĢ
sústrećovala viac na moje bývanie ako na to, þo som urobil
ako starosta poþas volebného obdobia. Stav v akom sa vtedy
Ivanka nachádzala bol natoĐko zložitý, že predsavzatie vyriešiĢ
otázku bývania som musel daĢ nabok, a naplno sa venovaĢ sa
len riešeniu nahromadených problémov obce.
Ako je to s vašim bývaním dnes, prezraćte nieþo o sebe.
V lete sme dokonþili RD na pozemku vedĐa rodiþovského
domu na Nám. sv. Rozálie. Tam aj bývame s manželkou a 2
synmi. Vyštudoval som VŠE, moja práca vždy súvisela
s financiami. Rád športujem, oddýchnem si pri práci v záhrade,
zaujíma ma politika. Do komunálnej som šiel v novembri
1989 a stále ma to baví, 20 rokov píšem Ivanské novinky.
Poćme k obdobiu 1999 až 2002, Đudia zvyknú zabúdaĢ.
Museli sme si požiþiavaĢ peniaze na výplaty, predaĢ
pozemky, znížiĢ poþet Đudí na úrade, zastaviĢ rast miezd,
zrušiĢ políciu, ukonþiĢ nájom s osobitnou školou. Bolo treba
zlikvidovaĢ dlhy a chod obce nastaviĢ tak, aby už ćalšie
nevytvárala. Podarilo sa. Získané dotácie pomohli otváraĢ
nové ulice, realizovaĢ inžinierske siete, kanalizáciu. Pribudol
bezdrôtový rozhlas, nové chodníky. Zaþali sme poskytovaĢ
príspevok pri narodení dieĢaĢa, organizovaĢ prijatie úspešných
detí na OcÚ, poriadaĢ zbery veĐkoobjemového odpadu. Prišla
VUBka, bolo otvorené METRO, schválený prenájom PZ na
pizzeriu, vybudovaný Lokálny orientaþný systém, nie je tu
priestor spomenúĢ všetko.
VráĢme sa do súþasnosti. Aký bol Váš prínos ako poslanca
v konþiacom volebnom období? Osobne som pomohol pri
získaní dotácie 3 mil. Sk na výmenu okien na ZŠ. Pri riešení
nedostatku miest v MŠ sa realizoval môj návrh využiĢ na to
priestory ŠKD. V danom þase to bolo ideálne riešenie. Neviem
si predstaviĢ, ak by prešiel jeden z prvých návrhov (prestavba
MŠ Hviezdoslavova za desiatky miliónov korún), za þo by sa
robila nadstavba ZŠ. Dobré návrhy (revitalizácia obce II. etapa,
cyklochodník, miniihisko) som podporil. Pri návrhu kde cieĐ
bol dobrý, ale nie prostriedky aké obec použila na jeho
dosiahnutie, som sa zdržal (nadstavba ZŠ). Tu sa urobilo
mnoho prešĐapov, v športovej terminológii to bolo na žltú
kartu. Chýbala mi diskusia s obþanmi, alternatívy riešenia
nedostatku miest, v þase krízy nerozumiem luxusu, ktorý
predstavuje výĢah. Menila sa, postupne zvyšovala výška
úveru, predlžovala sa jeho splatnosĢ. V celom procese mi
chýbalo viac transparentnosti. Napadá ma ešte jeden návrh,
ktorý som nepodporil, resp. presadil som, aby bol stiahnutý
z rokovania OZ. Išlo o návrh starostky na združovanie peĖazí
na údržbu miestnych komunikácií. Poþítal so sumou 500€ na
každé stavebné povolenie, zmenu stavby, resp. kolaudaþné
rozhodnutie. Išlo o nesystémový návrh z konca volebného
obdobia, ktorý vyplýval aj z prvých prejavov krízy, nedostatku
peĖazí. Týkal sa však len zvyšovania príjmov rozpoþtu obce
na úkor obþanov, nie znižovania výdavkov obce.
Preþo by vás mali Đudia voliĢ? Do práce (na obecný úrad) to
budem maĢ zo všetkých kandidátov najbližšie (len cez plot).
Ale vážne, som najmladší, mám ale bohaté skúsenosti z práce

7

v samospráve, hovoria za mĖa výsledky, obstál som ako
starosta v jej najĢažších rokoch. Nebál som sa vtedy realizovaĢ
aj nepopulárne opatrenia keć som vedel, že sú potrebné.
I napriek tomu, že ich pozitívne výsledky sa naplno prejavili až
po mojom odchode z postu starostu.
Ako sa pozeráte na predošlých osem rokov a aká je finanþná
situácia obce dnes? Treba povedaĢ, že vstup Slovenska do EÚ
našej obci jednoznaþne pomohol. Ivanka mala projekty, bola
pripravená, využila možnosĢ þerpania peĖazí zo zdrojov EÚ
na revitalizáciu centra obce. Aj Ivanku ale teraz zasiahla kríza,
þo sú objektívne príþiny zhoršeného finanþného stavu. Na
druhej strane, obec ako keby nepoþítala s tým, že po rokoch
hojnosti môžu prísĢ aj horšie. Nebol nedostatok peĖazí, a tak sa
nehĐadali vnútorné rezervy ani postupy ako efektívnejšie
spravovaĢ majetok. Preto teraz obec niektoré práce plánované
v rozpoþte nerealizuje, hĐadá zdroje na vykrytie prác naviac na
nadstavbe školy, problémov s financiami je viac. PodĐa mĖa to
obec trochu „prešvihla“, sústredila sa na nadstavbu, ktorú
realizovala v þasovej tiesni a rozsahu, ktorý nezodpovedal jej
možnostiam. Finanþná situácia nie je dobrá, asi najhoršia za
posledných 8 rokov.
ýo to znamená pre budúcnosĢ Ivanky? Existencia úveru,
vyþerpanie prebytku z minulých rokov, vyrovnanie restov
spomalí, oddiali nové investiþné aktivity. Máme to však vo
vlastných rukách, len sa treba vrátiĢ späĢ k zodpovednejšej
finanþnej politike. Takej, akú predpokladám väþšina z nás
realizuje v malom so svojim rodinným rozpoþtom.
Nespomínali ste problémy s dopravou? Áno, územie
v ktorom žijeme má negatíva, a tým najväþším je dnes asi
doprava. Jej dlhodobé neriešenie, na druhej strane rozvoj nášho
okolia, aj Ivanky, zaĢažuje dopravu. Tento stav nezlepšuje
život obþanov. To je príliš vážna téma aby o nej rozhodovali
len poslanci a starosta. Rozprávajme s obþanmi, alternatívou
môže byĢ aj þasovo ohraniþená regulácia rozvoja obce.
Hovorí sa aj o obecnej polícii. ýo sa týka obecnej polície, ak
sa potvrdia informácie, že nové vedenie štátnej polície
pripravuje od 1. 1. 2011 vytvorenie policajného obvodu
(Bernolákovo, Ivanka, Zálesie, Ch. Grob, Malinovo) so sídlom
v Bernolákove alebo v Ivanke, tak OP nateraz nie je potrebná.
Diskusia o nej ale urþite nie je na škodu. Ak sa má v obci udiaĢ
nieþo nové (realizácia finanþne nároþného projektu), musí
najskôr obec viesĢ diskusiu s obþanmi o plusoch aj mínusoch.
Skúsme aspoĖ heslovite predstaviĢ priority, váš volebný
program. Musím spomenúĢ dopravu, ćalej samozrejme
kanalizácia, ale aj viac športovísk. Mladým Đudom, ale nielen
im, ponúknime aj možnosĢ lepšieho kultúrneho vyžitia rekonštrukcia osvetovej besedy aj s využitím podkrovia
(napríklad biliard, šípky, bowling). Majme pripravené
projekty, ktorým sa potešia aj starší Đudia (penzión pre
seniorov, ćalší odborní lekári v Ivanke). Na opravy, ktoré
znížia energetickú nároþnosĢ þakajú materské školy, na
rekonštrukciu obecný úrad, nespomenul som otázku rozšírenia
ivanského cintorína. Je toho skutoþne veĐa. Preto je potrebné,
aby po voĐbách poslanci a starosta obce predstavili štvorroþný
plán priorít, ktorý budú spoloþne presadzovaĢ nielen v
investiþnej oblasti. Za seba by som navrhol efektívnejšie
hospodárenie obce a viacej transparentnosti. Podrobnejšie
informácie o plánoch, prioritách, nájdete v mojom volebnom
programe.
A þo na záver? Pozývam Vás do volebných miestností
v sobotu 27. novembra. Na hlasovacom lístku pre voĐby
starostu zakrúžkujte þíslo 3, na hlasovacom lístku pre voĐby
poslancov þíslo 17. Vašu dôveru nesklamem!
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Viktória Gavaldová, 52 rokov

7

Bábkarka, koordinátorka I Klub-u, vydatá, 4 deti
V súèasnom období som poslancom obecného zastupite¾stva a v nasledujúcom období
chcem získané vedomosti využiĢ v prospech obèanov. Celý svoj život žijem a pracujem
v Ivanke. Po 11 roènej materskej dovolenke som ïa¾ších 15 rokov strávila opatrovaním
svokry. Dôverne poznám problémy seniorov, viem, èo je pre nich Ģažké a kde potrebujú
pomoc.
Od roku 2002 aktívne pracujem v mládežníckom centre I Klub. Deti a mládež sem prichádzajú vo svojom vo¾nom
èase, venujú sa umeleckým remeslám, hlavne keramike, športom a záujmovej èinnosti. Každoroène organizujeme
pre deti denné letné tábory poèas školských prázdnin, oslavy MDD, opekaèky pre mládež a podie¾ame sa
na organizovaní Bodky za prázdninami. V I Klube rozvíjajú svoju èinnosĢ aj skautské oddiely, Domka a sídli tu
materské centrum.
>> Z miesta poslanca v zastupite¾skom zbore sa chcem angažovaĢ v projektoch ochrany detí a mládeže

pred nebezpeèenstvom prenikania drog, vo vytváraní podmienok na trávenie vo¾ného èasu a rozvíjanie
kreativity.
>> Ïa¾ším cie¾om je prepojenie Ivanky a Zálesia cyklochodníkom. Vybudovaním dia¾nièného okruhu D4 sa náš

priestor pre rekreáciu ve¾mi zmenší a bude potrebné obrátiĢ smery prechádzok cez Benový háj.
V súèasnosti pracujem ako výrobca marionet – bábkových dvojníkov. Svoj výtvarný talent som viackrát využila
v prospech obce. Snáï najviac pri vytvorení stropného okna – Slnieèko v Informaèním centre. Ako poslanec som
nedovolila, aby sa tam osadil pevný sádrokartonový strop.

Ivan Guldán, 58 rokov

9

Som rodený ivanèan, ženatý, mám šesĢ detí.
Vzdelanie – maturita na strednej priemyselnej škole strojníckej v Bratislava.
Pracoval som ako technik v Gumone Bratislava, neskôr v investiènej výstavbe
na letisku. Po revolúcii som odišiel pracovaĢ do tlaèiarenského priemyslu ako
technik energetických zariadení.

>> Nako¾ko nám deti už odrástli, tak sa mi uvo¾òujú ruky a chcel by som ich ponúknuĢ pre prácu poslanca

na zlepšenie života našich obèanov mladších i starších.
>> Chcem aby sa hospodárne vynakladali peniaze daòových poplatníkov, èiže obèanov Ivanky, aby sa zvýšila

bezpeènosĢ v obci, zlepšila doprava a aby mladí ¾udia mali možnosĢ športovaĢ a zmysluplne využívaĢ èas.

8
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Ing. Peter Ježíšek, 41 rokov

13

Podnikate¾ v oblasti obchodu – predajne papier, hraèky a elektro, ženatý, 2 deti.
Za poslanca miestneho zastupite¾stva kandidujem druhý krát. V minulosti som pracoval
v komisii pre mládež a šport. Medzi moje priority patrí:
>> VytváraĢ možnosti a priestor pre realizáciu šikovných a ambicióznych mladých

>>
>>
>>

>>
>>

Ivanèanov, ktorí by radi žili a pracovali vo svojej rodnej obci a nemuseli by odchádzaĢ
za šĢastím do Anglicka, Rakúska èi do Bratislavy.
PresadzovaĢ výstavbu nájomných bytov, ktoré sú v súèasnosti najvýhodnejším a možno aj jediným riešením
pre mladé rodiny. Aby mohli zostaĢ žiĢ a pracovaĢ tam, kde sa narodili.
DohliadaĢ na hospodárne a hlavne transparentné využívanie peòazí daòových poplatníkov. Aby peniaze
nás všetkých skutoène slúžili nám všetkým.
PodporiĢ iba takú výstavbu a investície, ktoré budú dôsledne v súlade s platnými zákonmi a nebudú priamo
èi nepriamo poškodzovaĢ životné prostredie obyvate¾ov obce a ich podmienky pre pokojné a nièím nerušené
bývanie. Aby zákony platili rovnako pre všetkých.
NájsĢ riešenie parkovacích miest v uliciach, kde sa parkuje doslova živelne na chodníkoch èi na trávnikoch
(najmä pri bytovkách), samozrejme s minimálnym zásahom do existujúcej zelene.
PodporovaĢ zmysluplné aktivity, ktoré budú deti a mládež vzdelávaĢ, vychovávaĢ, zabávaĢ a ktoré budú
odpútavaĢ pozornosĢ od drog , kriminality a prejavov vandalizmu. Aby deti mohli vyrastaĢ ako deti.

Ing. Slavomír Koledzai, 35 rokov

15

Inžinier ekonómie, ženatý, 3 deti
Ponúkam:
– Nieko¾koroèné skúsenosti v oblasti politického života
– Bol som èlenom finanènej komisie pri obecnom zastupite¾stve
– Som tvorca diskusno-informaènej stránky o Ivanke pri Dunaji www.ivanka.sk
– Praktické skúsenosti v komunálnej politike
– Výbornú orientáciu a prax v ekonómii
– ZnalosĢ miestnej problematiky (aj vïaka Vašim diskusným príspevkom)
Navrhujem:
>> ZabezpeèiĢ minimalizáciu dopadu budúcej dia¾nice na život obce
>> Radikálne zlepšenie nedostatoènej starostlivosti o zeleò v majetku obce (okolie bytoviek...)
>> ZvýšiĢ kapacitu škôlok
>> Väèšiu podporu a propagáciu záujmových združení v obci (TIK – TAK, Domka, chovatelia,
dychovka 11 z Ivanky, Historická spoloènosĢ Ivanky, FK Slovan IPD...)
>> Podporu kultúrneho života, spríjemòovanie života našich dôchodcov v Dennom penzióne
>> Profesionalizáciu práce obecného zastupite¾stva, obecného a stavebného úradu
>> Zjednodušenie dopravy kruhovými objazdmi
>> ZabezpeèiĢ neustálu prítomnosĢ polície v našej obci
>> Opravu chátrajúceho ihriska a detského ihriska pri bytových domoch
>> Rekonštrukciu detského ihriska v areály školy a celkovú revitalizáciu - vytvoriĢ atletickú dráhu so športovým
ihriskom, osvetlenie priestoru, zabezpeèenie doh¾adu do 22.00 hod
>> Ivanské novinky – objektívne informácie
>> Užšiu spolupráca obce s Cirkvou pri využívaní priestranstiev èi zelene v majetku Cirkvi pre obèanov Ivanky
>> Stop megalomanským projektom (typu Vinice), preferujem projekty s vyšším dôrazom na vidiecky charakter obce
9
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Matej Ottava, 20 rokov

21

Od svojho narodenia, 16. 4. 1990, bývam v Ivanke pri Dunaji.
Mám ukonèené stredoškolské vzdelanie strojárenského zameria.
V súèasnosti študujem Strojnícku fakultu STU v Bratislave.
Za poslanca do komunálnych volieb kandidujem prvýkrát. V prípade zvolenia bude
mojim prvotným úsilím zaviesĢ bezpeènosĢ do našej obce a efektívne využívanie
financií:
>> Zriadením obecnej alebo štátnej polície
>> Z h¾adiska bezpeènosti protipožiarnej ochrany a kultúrneho rozvoja našej obce vznik

dobrovo¾ného hasièského zboru
>> Nainštalovaním kamerového systému na námestia a parky
>> Lepším cestovaním z / do Bratislavy, a to zavedením mestskej hromadnej dopravy alebo

SAD v èastejších intervaloch hlavne v obedných hodinách a v noèných hodinách
>> Oprava Osvetovej besedy, multifunkèné ihrisko pre deti a mládež

Rudolf Ottava, 45 rokov

22

Narodil som sa 9.1.1965 v Bratislave – Raèi. Som ženatý, mám 3 deti. V Ivanke pri Dunaji
žijem od svojich 6 rokov. Vyštudoval som SPTŠ v Bernolákove, odbor mechanizácia.
Od roku 1983 pracujem v tukovom priemysle Palma – Group, a.s. ako strojný technik.
Svoj vo¾ný èas venujem predovšetkým prácam v záhrade a rodine.
Za poslanca do komunálnych volieb kandidujem prvýkrát. Rád aktívne prispejem
k zlepšeniu života v obci, všade tam, kde sa uplatní moja pomoc, schopnosti
a vedomosti.
V prípade zvolenia sa budem snažiĢ využiĢ svoje schopnosti v rôznych sférach. Pokraèoval by som v modernizácii
obce s dôrazom na efektívne využívanie obecných peòazí a eurofondov. Budem presadzovaĢ, aby naša obec
bola bezpeèná, èistá a zároveò, aby sme sa tu cítili dobre a spokojne.
Moje priority sú:
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Zlepšenie dopravných komunikácií
Zvýšenie bezpeènosti na cestách
Vybudovanie centier vo¾ného èasu pre ¾udí všetkých vekových kategórií, od detí až po našich najstarších
Rekonštrukcia a vybudovanie športových areálov
Rekonštrukcia a obnova èinností kultúrnych budov
Zvýšenie efektívnosti v schva¾ovaní územných plánov a stavebných povolení
Zabezpeèenie èistoty obce a zlepšenie životného prostredia

10
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MUDr. Podivinský Róbert,

57 rokov

24

ORL lekár v Pracovno-preventívnom centre Onkologického ústavu sv. Alžbety
a v neštátnej ORL ambulancii v Ivanke pri Dunaji, pracoval som v komisii životného
prostredia, v sociálnej a zdravotnej komisii, ženatý, 7 detí.
Preèo chcem ísĢ kandidovaĢ už štvrté volebné obdobie?
Hoci sa v našej obci v posledných rokoch ve¾a vybudovalo, hnevá ma najmä
nehospodárnosĢ narábania s obecnými prostriedkami a to chcem zmeniĢ.
So stavebnými projektmi sa èasto dlho váha a nakoniec sa dokonèujú „horúcou ihlou“.
Kvôli nutnosti konaĢ rýchlo sa ve¾a veci nedomyslí, potom to musí obec doplácaĢ. Tieto výdavky sú èasto miliónové
a narýchlo sa schva¾ujú len v dodatkoch alebo v zmenách rozpoètu. Potom neostáva ve¾a peòazí na budovanie
vo¾noèasových zariadení pre deti, mládež, športové a kultúrne aktivity pre obyvate¾ov obce.
V budúcom volebnom období budú mojimi prioritami:
I. Prevencia proti drogám a omamným látkam
>> ZvýšiĢ informovanosĢ mládeže aj rodièov o škodlivosti drog a praktikách dílerov

(èlánky v IN a prednášky)
>> ZriadiĢ obecnú alebo štátnu políciu v Ivanke pri Dunaji
>> ZabezpeèiĢ kamerové systémy a monitoring na problematických miestach

II. Efektívne využívanie fondov
>> Budem presadzovaĢ prijatie stáleho zamestnanca do obce , ktorý bude monitorovaĢ možnosĢ èerpania

fondov, pripravovaĢ projekty, aj koordinovaĢ ich realizáciu.
>> Na prvom mieste z prostriedkov eurofondov je revitalizácia Námestia padlých hrdinov, zabezpeèenie

bezpeènej dopravy v obci na kritických miestach, dobudovanie chýbajúcich chodníkov.
>> Prioritou by tiež bolo prostredníctvom vybudovania cyklochodníkov zabezpeèiĢ bezpeènú jazdu na bicykli,
ktorý je stále najèastejší, ale zároveò ve¾mi perspektívny dopravný prostriedok v obci. SúèasĢou plánu je
v koordinácii s Obecným zastupite¾stvom v Zálesí vybudovaĢ cyklochodník na bezpeènú jazdu.
>> Tiež je nutné doriešiĢ využitie Osvetovej besedy ako multifunkèného zariadenia pre kultúru, šport a oddych.

Ing. Zuzana Šefèíkova, 51 rokov

30

Narodila som sa v Bratislave, 12 rokov bývam v Ivanke pri Dunaji. Po ukonèení VŠE
som pracovala 25 rokov v bankovom sektore a oblasti IT. V súèasnosti podnikám
v gastronómii a moja spoloènosĢ poskytuje kompletné cateringové služby. Zaujímam sa
aj o oblasĢ wellness a anti-agingu, ich vplyvu na kvalitu života jednotlivca.
K mojim zá¾ubám patria kultúrne a športové aktivity, na ktorých sa zúèastòujem ako
organizátor, ale aj aktívny úèastník spoloène s manželom a mojimi deĢmi Luciou
a Samom.
>> Vzh¾adom na uvedené sa denne stretávam s mladými ¾uïmi a mám možnosĢ sledovaĢ ich aktivity, ktoré
neprospievajú k budovaniu pozitívneho postoja k základným hodnotám života a dianiu v spoloènosti.
Ako dlhoroèný ekonóm vnímam fakt , že rozvoj obce, je možný aj podporou podnikate¾ských aktivít zameraných
na zlepšenie úrovne dostupných služieb v obci, na rozvoj cestovného ruchu (turizmus, cyklotrasy, úprava Štrkovky),
do ktorý je nevyhnutné zaèleniĢ aj mladú generáciu. Podmienkou toho je vyriešenie dopravnej situácii v obci a nájsĢ
alternatívne možnosti pre parkovanie automobilov. Uvedené kroky sú však podmienené hlavne efektívnou prácou
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v oblasti obecných financií. Táto cesta môže obèanom priniesĢ nové podnikate¾ské ale aj pracovné príležitosti a tým
zlepšiĢ ich život teraz ale aj dôchodcovskom veku.
AngažovanosĢou v poslaneckom zbore v Ivanke pri Dunaji by som chcela prispieĢ k moderným a pozitívnym
zmenám v živote a charaktere našej obce.

Ing. Marek Zibala, 29 r.

32

Od svojho detstva žijem v Ivanke pri Dunaji. Vyštudoval som Ekonomickú univerzitu
v Bratislave, odbor Medzinárodné podnikanie. V súèasnosti pracujem v oblasti
zahranièného a domáceho obchodu vo sfére zdravotníctva. Rok zo svojho života som
strávil ako misijný dobrovo¾ník v južnom Sudáne, kde som pôsobil ako uèite¾. V Ivanke
vidím ve¾ký potenciál ako obce, ktorá môže mnoho získaĢ zo svojej polohy, prítomnosti
množstva podnikate¾ských subjektov a v neposlednom rade i vïaka mnohým schopným
¾uïom žijúcim v nej.
>> Svojou zaangažovanosĢou sa chcem podie¾aĢ na tvorbe projektov v oblasti èerpania prostriedkov z fondov

EÚ, prièom by som chcel využiĢ svoju znalosĢ svetových jazykov. Zároveò chcem prispieĢ k rozšíreniu príležitostí
zmysluplného trávenia vo¾ného èasu pre mladých ¾udí v našej obci, osobitne v oblasti kultúry, umenia a športu.
Chcem, aby mladí v našej obci mali k dispozícii dostatok alternatív, pri ktorých by nedali priestor alkoholu, drogám
èi vandalizmu...

Ing. O¾ga Zibalová (rod. Dubovská), 56 rokov

33

V Ivanke pri Dunaji bývam od svojho narodenia. Ukonèila som Vysokú školu ekonomickú.
Od roku 1993 pracujem vo VÚB, a.s., spoèiatku na poboèke ako vedúca oddelenia,
v súèasnosti na ústredí vo funkcii metodik/expert.
33 rokov som pôsobila ako organistka v Zbore pre obèianske záležitosti v našej obci.
20 rokov som hrala v ivanskom súbore Crédo a 5 rokov som viedla detský a neskôr
mládežnícky spevácky zbor.
Vo volebnom období 2002 – 2006 som bola zvolená za poslankyòu obecného
zastupite¾stva. Pôsobila som vo funkcii predsedníèky finanènej komisie (FK) a bola som
èlenkou obecnej rady. Spolu s èlenmi FK som navrhla a pomohla vyriešiĢ problémy,
ktoré mala obec so zostavovaním obecného rozpoètu, navrhli sme systémové riešenia najmä v oblasti financií,
èinnosti obecného úradu, programového vybavenia, zavedenie informaèného systému. Aktívne som sa zapájala
do tvorby legislatívnych obecných noriem. Presadzovala som transparentnosĢ pri nakladaní s obecnými financiami,
pri uzatváraní zmlúv a výberových konaní. V tomto volebnom období sa chcem zameraĢ na tieto oblasti:
>> Financie obce – budem presadzovaĢ preh¾adné a hospodárne využívanie obecných financií v prospech
>>
>>
>>
>>
>>

ivanèanov
Výberové konania – budem presadzovaĢ transparentnosĢ výberových konaní, výber najvýhodnejšej ponuky
pre obec bez následného zvyšovania pôvodne dohodnutej ceny
Územný plán obce – zameriam sa na dodržiavanie územného plánu pri vydávaní stavebných povolení
Mládež - budem pomáhaĢ vytvoriĢ priestor pre stretávanie sa mladých a pre ich vo¾no èasové aktivity a tým
preventívne pôsobiĢ voèi negatívnym javom, ktoré ju ohrozujú
Životné prostredie – zameriam sa na vybudovanie oddychovej zóny pre našich obèanov v okolí Štrkovky
a pri¾ahlého lesa a na vybudovanie ïalších cyklotrás
Doprava – budem presadzovaĢ zlepšenie dopravnej situácie v Ivanke pri Dunaji
12
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Vážení obþania,
Základná organizácia Komunistickej strany Slovenska v Ivanke pri Dunaji Vám predkladá hlavné
tézy „Volebného programu“, ktorým sa chce uchádzaĢ o priazeĖ všetkých obþanov Ivanky, bez
rozdielu príslušnosti k tej, þi onej politickej strane ako aj apolitických obyvateĐov.
Možno, niektorí z Vás majú stále predsudky z dlhoroþného pôsobenia KSS u nás, ktorá neraz, áno, aj
chybovala. MinulosĢ je však dávno za nami. Tak, þi onak, „za komunistov“, ako mnohí hovoria
obdobiu pred Novembrom´89, sa štát nepredával a nerozkrádal /ako teraz/, ale budoval! A toho
vybudovaného bolo naozaj asi dosĢ, keć novodobé „ponovembrové“ vlády mali a majú už 21 rokov
stále þo predávaĢ! (rozkrádaĢ?!).
ŽiaĐ, aj taká je realita. A realitou je aj to, že keby obrovské miliardové zisky z týchto republikových
výpredajov slúžili štátu, rozpoþtu, teda všetkým obþanom a neboli neraz rozkradnuté /mnohokrát
podivne v súkromných vreckách a na þudných zahraniþných úþtoch/, tak naše súþasné „kapitalistické“
Slovensko mohlo byĢ na tom oveĐa-oveĐa lepšie. ZatiaĐ je však na tom výrazne lepšie len úzka
skupina rýchlo-zbohatlíkov – od politikov, cez podnikateĐov-špekulantov až po korupþníkov,
zlodejov a mafiánov.
Už sa zabudlo na obþianske a sociálne istoty – práca, bývanie, bezplatné zdravotníctvo a školstvo, þi
bezpeþnosĢ obþanov, ktoré boli voĐakedy samozrejmosĢou?! Akú má obþan istotu dnes? Iba takú, že
raz umrie!
Dobre si teda rozmyslite, komu daĢ svoj hlas. Tým þo Đućom naozaj chcú pomôcĢ, alebo tým, þo
o Đućoch iba hovoria, ale myslia pri tom iba na seba, svoje záujmy a plné vrecká?!
Komunistická strana Slovenska v Ivanke pri Dunaji ide do týchto Komunálnych volieb 2010
samostatne, lebo jej ide o obþana, o vec a nie o záujmy úzkych skupín, ktorých výsledkom sú nefunkþné,
krehké, falošné a mnohokrát aj smiešne úþelové politické koalície. KSS má stále þo, i koho ponúknuĢ!
Vedzte, že každý Váš hlas má pre nás nesmiernu cenu a veĐmi si ho vážime.

Medzi hlavné programové priority, ktoré chce KSS v Ivanke presadzovaĢ patrí:
1-Dobudovanie Zdravotného strediska i pre odborných lekárov, aby bola odbornosĢ a prístupnosĢ
zdravotnej starostlivosti, najmä pre starších obþanov, þo najbližšie, a bez zbytoþného a únavného
cestovania do Bratislavy, þi Senca,
2-Dobudovanie predškolských zariadení, aby každé dieĢa malo svoje adekvátne zaradenie
a zariadenie pre potrebný predškolský vývoj,
3-Vybudovanie potrebných detských ihrísk, bicyklových a skateboardových dráh (tzv. skatepark)
pre deti a mládež,
4-Pokraþovanie v budovaní kvalitnej a komplexnej kanalizácie v Ivanke a potrebnej infraštruktúry
(cesty, chodníky),
5-Nekompromisná ochrana životného prostredia – tvrdo a dôsledne žiadaĢ od letiska M.R.Štefánika
finanþné i materiálne náhrady a kompenzácie za neustále narúšanie pokoja, zdravia a životného
prostredia obyvateĐov Ivanky pri Dunaji, ktoré þoraz viac spôsobuje prevádzka Letiska, nerešpektujúc
letové koridory, ( napríklad formou zaplatenia domovej dane za každého obþana obce,) atć..,
6-Komplexné riešenie dopravnej situácie v Ivanke, ktorú robia už neúnosnou zvyšujúce sa poþty
áut, ale i Ģažkých a nákladných vrátane kamionov-špekulantov, ktoré bezohĐadne a rýchlo prechádzajú
cez našu obec, vo dne, v noci,
7-Pre starších obþanov zriadiĢ Dom sociálnych služieb – Dom seniorov.
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KANDIDÁTI ZA KOMUNISTICKÚ STRANU SLOVENSKA
MATILDA ANTALICOVÁ
55-roþná. Má stredoškolské vzdelanie. Je absolventkou
strednej pedagogickej školy. Pôsobí ako uþiteĐka na miestnej
Základnej škole v Ivanke. Aktívna v miestnej samospráve
ako poslankyĖa. Úspešne presadzuje záujmy miestneho
þ.1 školstva, mládeže a kultúry už štyri volebné obdobia.
ďUDMILA BIELIKOVÁ, rod. BÁŠKOVÁ
51-roþná. Býva v Ivanke pri Dunaji na Peknej ulici 18.
Vyuþená dámska krajþírka. Živnostníþka – prevádzkuje malý
obchod so zmiešaným tovarom v Kaštieli na nám. Padlých
hrdinov.

þ.3

þ.16

Ing. IGOR KUBIŠ
52-roþný. Už 12 rokov býva v Ivanke pri Dunaji. Má
vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru. Novinár –
dlhoroþný televízny pracovník. Bývalý generálny riaditeĐ
Slovenskej televízie. V súþasnosti živnostník, a TV
moderátor.
RENÁTA ORSAGHOVÁ
43-roþná. Býva v Ivanke pri Dunaji na Bernolákovskej ul.42.
Má stredoškolské odborné vzdelanie s maturitou. Je
zamestnaná v Dopravnom podniku MB, ako vodiþka.

þ.20
Ing. PAVOL RÁýEK
65-roþný. Má vysokoškolské vzdelanie poĐnohospodárskeho
smeru. Je pracujúci dôchodca. Pracoval už ako poslanec OZ
dve volebné obdobia v rokoch 1994-2002 ako þlen sociálnej
þ.25 komisie.
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Mgr. Jana Handlovská, nezávislý kandidát s podporou SAS

vek - 35 rokov
vzdelanie: Matematicko-fyzikálna fakulta Univerzity Komenského,
Národohospodárska fakulta Ekonomickej Univerzity
Povolanie: manažér v banke, toho þasu na rodiþovskej dovolenke

þ.10

Preþo som sa rozhodla kandidovaĢ do Obecného zastupiteĐstva?

V Ivanke pri Dunaji žijem 12 rokov. Roky som platila dane do obecného
rozpoþtu a o to kam smerujú som sa príliš nezaujímala. Až dovtedy, kým mi
trojroþné dieĢa nezobrali pre nedostatok miesta do škôlky v Ivanke pri Dunaji a
ja som ho musela denne þakajúc v nekoneþných radoch pred križovatkou pri
Metre voziĢ do škôlky v Bratislave.
Som presvedþená, že sa dajú príjmy obecného rozpoþtu navýšiĢ a efektívnejšie
prerozdeliĢ výdavky tak, aby obec Ivanka pri Dunaji dokázala pokryĢ základné nároky svojich obþanov.

Môj volebný program:
–

–

–

Hlavnou prioritou je riešenie nevyhovujúcej dopravnej situácie v Ivanke pri Dunaji a to:
- Urýchlená výstavba nového riešenia križovatky pri Metre.
- Nájdenie perspektívneho riešenia odklonenia transferovej dopravy zo smeru Zálesie do Bratislavy.
/Doterajšie Obecné zastupiteĐstvo namiesto toho, aby urýchlilo riešenie dopravnej situácie,
svojimi rozhodnutiami práve naopak oddialilo nové riešenie križovatky pri Metre./
–
Zvýšenie poþtu miest v materských školách v Ivanke pri Dunaji v závislosti od
demografického vývoja poþtu obyvateĐov.
/Stavebný boom v obci ako aj populaþná explózia na Slovensku v posledných rokoch je príþinou
nedostatku miest v materských školách obce. Aj napriek tomu, že sa situácia dala predvídaĢ,
obec nebola pripravená na nárast poþtu detí./
–
Zvýšenie príjmov do rozpoþtu obce zvyšovaním poþtu obyvateĐov prihlásených k trvalému
pobytu a to:
- Aktívnym prístupom obce pri prehlasovaní trvalého pobytu.
/Napr. oslovením obyvateĐov neprihlásených k trvalému pobytu, vybavenie trvalého pobytu
mimo úradných hodín, prípadne osobnou návštevou pracovníka obecného úradu doma vo
veþerných hodinách a pod./
- Zlepšovaním obþianskej vybavenosti obce.
/Napr. už spomínané zvýšenie poþtu miest v materských školách, predĎženie úradných a
otváracích hodín úradov a inštitúcií a pod./
Efektívnejšie nakladanie peĖažnými prostriedkami z rozpoþtu obce a prerozdelenie výdavkov
obce.
/Príklady nehospodárneho nakladania s rozpoþtovými prostriedkami obce v poslednom volebnom
období:
- Prebudovanie priestorov základnej školy na materskú školu v lete 2009 a o rok neskôr tieto
priestory základnej škole chýbali.
- Zateplenie základnej školy v roku 2009 a budovanie nadstavby o rok neskôr.
- Investovanie do vodorovného dopravného znaþenia v obci v roku 2009, ktoré sa po zime
neobnovilo a je už nefunkþné.
- Výstavba ostrovþeka na križovatke Škultétyho a Moyzesova, ktoré bolo potrebné okamžite
prebudovaĢ.
– Nadštandardne široký chodník na Vajnorskej./
–
Pokraþovanie v budovaní kanalizácií, riešenie problému þastých výpadkov eklektického
prúdu, riešenie problému þastých odstávok vody a teþenia nekvalitnej vody z vodovodu.
Zahájenie rokovaní s Letiskom Bratislava o vytvorení pravidiel pre zníženie emisii hluku v
katastri obce formou regulácie rozloženia prevádzky letiska na všetky jeho vzletové a
pristávacie dráhy.
Súþasný variant využívania dráhového systému letiska je nepochybne výhodný ako pre letisko
tak pre letecké spoloþnosti, naša obec je nim však najviac emisne zaĢažovaná.
–
Zlepšenie stavu miestnych komunikácii vrátane dobudovania chodníkov.
–
Zlepšenie dopravného spojenia obce s Bratislavou:
- Opätovné otvorenie rokovania s Dopravným podnikom mesta Bratislava o zriadení spoju MHD
do Ivanky pri Dunaji.
- Rokovanie s SAD Bratislava o lepšom þasovom rozložení spojov.
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Mgr. Peter Škulavík,
nezávislý kandidát s podporou SAS
vek - 48 rokov
vzdelanie - Filozofická fakulta Univerzity Komenského
zamestnanie - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

þ. 31

Narodil som sa v r. 1962 a od r. 1968 žijem v Ivanke pri Dunaji. Vyštudoval
som kulturológiu a dejiny umenia, a dlhodobo pracujem ako hlavný radca
v odbore ochrany kultúrnych pamiatok.
V uplynulých rokoch som úspešne spolupracoval s Obecným úradom na
príprave projektov a získavaní grantových finanþných zdrojov v oblasti kultúry a životného prostredia.
Som þlenom Historickej spoloþnosti Ivanky, zostavovateĐom knihy „Ivanka pri Dunaji v plynutí þasu“,
a pracujem ako aktivista Informaþno-propagaþnej komisie obecného zastupiteĐstva.
Prijal som výzvu, aby som kandidoval ako nestraník na kandidátnej listine strany Sloboda a solidarita
a verím že spoluobþania podporia moje priority pre budúce obecné zastupiteĐstvo.
V minulých rokoch sa v našej dedine vykonalo veĐa pozitívnych zmien. Naćalej však pretrváva
množstvo problémov, ktoré nás všetkých sužujú a na ktorých vyriešenie netrpezlivo þakáme.
–

–

–

–

–

–

–

Jedným z tých najvypuklejších je tranzitná Doprava cez Ivanku, ktorá spôsobuje, že sa bojíme
púšĢaĢ na ulicu deti a prechod cez cesty je problémom nielen starších Đudí, ale všetkých obyvateĐov
obce. Preto je nevyhnutné realizovaĢ všetky dostupné aktivity na zabezpeþenie bezpeþnosti na našich
cestách, ktoré poskytuje spracovaná Dopravná štúdia obce.
V súþasnosti je všeobecnou prioritou pre všetky obce Slovenska najmä Životné prostredie, ktoré
urþuje kvalitu života. V Ivanke je potrebné pokraþovaĢ v budovaní kanalizácie, ale nesmieme
zabúdaĢ na verejné priestranstvá, lesné plochy a vodné toky, ktoré znamenajú þisté ovzdušie,
nezávadnú vodu a nezamorenú pôdu pre nás všetkých.
Ivanka vlastní a spravuje množstvo nehnuteĐností, ktoré tvoria Majetok obce a sú vlastníctvom nás
všetkých. Pre dobré finanþné fungovanie obce je potrebné optimalizovaĢ ich využívanie tak, aby
prinášali þo najväþší spoloþenský i finanþný úžitok.
Výstavba v obci pred rokom 1989 spôsobila, že pod množstvom ciest a verejných priestranstiev sú
dodnes Pozemky v držbe súkromných vlastníkov. Pre uspokojenie ich nárokov je treba urýchlene
prijaĢ spravodlivý model riešenia.
Ivanka má zaujímavé dejiny, ktorých odrazom sú historické stavby a výtvarné diela, tvoriace bohaté
materiálne i duchovné Kultúrne dediþstvo obce. Je potrebné sa oĖ zodpovedne staraĢ,
propagovaĢ ho, a týmto spôsobom podporovaĢ tiež turistický ruch, služby a podnikanie v obci.
O kultúrnu, spoloþenskú, športovú a záujmovú þinnosĢ v Ivanke sa starajú Obþianske spolky a
združenia, ktorých sú v obci takmer štyri desiatky. Dávajú možnosĢ aktívneho života všetkým
obyvateĐom obce a je treba ich podporovaĢ, avšak transparentnou formou finanþných príspevkov na
jednotlivé akcie a projekty.
Vhodným spôsobom pre zhodnocovanie obecného majetku a rôzne þinnosti sú Grantové fondy, z
ktorých þerpanie prostriedkov obec nezadlžuje a preto je ho potrebné þo najviac využívaĢ.

Toto je len þasĢ z problémov z verejného života našej obce. Myslím si, že každé novozvolené obecné
zastupiteĐstvo by malo nadviazaĢ na úspešnú prácu toho predchádzajúceho a zároveĖ hĐadaĢ ćalšie
spôsoby pre riešenie nových i pretrvávajúcich problémov v obci.
Pre prácu v obecnom zastupiteĐstve ponúkam nové pohĐady, kontakty a dlhoroþné skúsenosti z oblasti
štátnej správy.
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Smer - Sociálnademokracia
ZhodnotenieþinnostiposlancovnominovanêchzastranuSmer- SDvobecnomzastupiteĐstve
IvankypriDunajivovolebnomobdobí2006– 2010.
V úzkej spolupráci s ostatnými poslancami obecného zastupiteľstva, v súčinnosti so
starostkou obce a pracovníkmi obecného úradu, sme vo vzájomnom porozumení pre aktuálne
potreby občanov dosiahli:
9
9
9
9
9
9
9

9
9
9
9

spracovaniedopravnejƓtúdie
zvǉƓeniebezpeēnostia plynulostidopravyúpravoukriǎovatiekaichpreznaēením
vybudovaniechodníkova novǉchcyklochodníkov
schváleniestrategickéhodokumentuprerozvojobce(Programhospodárskehoasociálnehorozvoja)
zlepƓenieǎivotnéhoprostrediaodkanalizovanímpodstatnejēastiobce
zlepƓeniepodmienokposkytovaniazdravotníckejstarostlivostiobnovouzdravotnéhostrediska
a vytvorenímnovǉchpotrebnǉchambulancií
zvǉƓeniekapacítpredƓkolskǉchzariadeníZaa ZUaichrekonƓtrukciou,dostavboua nadstavbou
- kompletnáprestavbaa prístavbaZUas úpravouokolia
- nadstavbaZa,zateplenie,vǉmenaokien,ēiastoēnárekonƓtrukciarozvodov
zlepƓeniepodmienokprevoűnoēasovéaktivityorganizáciíaobēanov
vydanieprvejreprezentatívnejmonografie o obciainǉchinformaēnopropagaēnǉchpublikáciácho
obci(informaēnétextyv publikáciácha v IN, obecnékalendárea i.)
implementáciuinformaēno- komunikaēnǉchtechnológiídokaǎdodennejpraxeobecnǉchinƓtitúcií
(centralizovanǉinformaēnǉsystém,webstránka,elektronickákomunikácia a i.)
financovanieviacerǉchrozvojovǉchinvestíciízprostriedkovz mimorozpoētuobce

Novéprogramovécielebudúcehovolebnéhoobdobia:
aplikovaƛopatreniaschválenejdopravnejƓtúdie
zníǎiƛdopravnúzaƛaǎenosƛobceodklonenímtranzitnejdopravynaobchvatsituovanǉnahranici
katastrovIvanky,Zálesiaa BernolákovasvyústenímnanadradenékomunikácieD1, R61 a D4.
pokraēovaƛvovǉstavbechodníkovv obci a cyklochodníkov,odkanalizovaƛzostávajúceēastiobce
poǎadovaƛkvalitnéodhluēnenieobceodplánovanejdiaűniceD4a letiskafunkēnouzeleŸou
a technickǉmiprostriedkami
zriadiƛnovézdravotníckeambulanciepodűapoǎiadaviekobēanov(napr.prediabetikov)
zefektívniƛvyuǎitieƓkolskéhoareálupreƓportovo- rekreaēnúaktivitudetía dospelǉch
dokonēiƛrekonƓtrukciuZaa zefektívniƛprevádzkua hospodárenieƓkoly
regulovaƛrozvojvǉstavby obce v súlades územnǉmplánoma moǎnosƛamiinfraƓtruktúry
iniciovaƛumiestneniepôsobiskaƓtátnejpolíciev obci, resp. v blízkomokolí,sozámeromzvǉƓenia
bezpeēnostiobēanova ich majetku
iniciatívnepripravovaƛprojektyazískavaƛfinanēnéprostriedkyzozdrojovmimorozpoētuobce(fondy
EU, granty a i.)
pripraviƛdokumentáciunarekonƓtrukciubudovobcesozámeromzníǎenianákladov OcÚ, Ma, Za, MD
podporiƛvytvoreniestacionáraprenaƓichstarƓíchspoluobēanov
iniciovaƛvytváranienovǉchparkovacíchmiest a vǉsadbavhodnej zelene
podporiƛzachovávaniekultúrnychtradíciía pamiatokobce(dokumentácia,archiváciaaprezentácia)
vypracovanieƓtúdiea realizáciarieƓenianedostatoēnej kapacity miestnehocintorína
aktívnepodporímespracovanieprojektovaj v oblastielektronizáciaverejnejsprávy

Ak ste sa s naznačenými úlohami našich kandidátov stotožnili aj Vy, podporte ich vo voľbách.
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RastislavBlaãko,Mgr. 39 rokov
volebné číslo 4
Filozofická fakulta UK v Bratislave - žurnalistika, Medzinárodné vzťahy na Ústave medzinárodných
vzťahov a právnej komparácie PF UK v Bratislave, študuje externe Právo na Trnavskej univerzite.
V minulosti pôsobil v médiách, diplomacii a v oblasti priemyselných práv. 2003 - 2006 bol vydavateľom
a šéfredaktorom regionálneho magazínu Kuriér, vydávaných pre okresy SC, PK a MA.V súčasnosti
podniká v oblasti médií, duševného vlastníctva a priemyselných práv. Hovorí anglicky, nemecky a
rusky. Volebné priority: v oblasti mediálneho pôsobenia, kultúry a budovanie mediálne silnej značky
Ivanka pri Dunaji, mimo hraníc obce aj medzi obyvateľmi obce.

JánBlubla, Ing. 59 rokov
volebné číslo 5
V Ivanke pri Dunaji žijem od roku 1953. Som ženatý, mám štyri dcéry. Vyštudoval som EF SVŠT
v Bratislave. Pracujem ako svetelnotechnický projektant. V obecnom zastupiteľstve pôsobím štvrté
volebné obdobie, v súčasnosti ako predseda stavebnej komisie. Nie som členom žiadnej politickej
strany. Vyznávam kresťanské a národné hodnoty.

JozefGaĖák,54 rokov
volebné číslo 8
Od roku 1989 žijem v Ivanke pri Dunaji, pracujem v stavebníctve, ako stavebný technik.
Som ženatý, mám dve deti. Posledné štyri roky som pracoval, ako člen stavebnej komisie v obci.
Svojou prácou chcem aj naďalej prispievať k zlepšeniu činnosti komisie. Som predsedom poľovného
združenia Bažant, preto otázka životného prostredia a lesov v obci mi je blízka.

FrantiãekHässler, Ing. 69 rokov
volebné číslo 12
Som stavebný inžinier a moja celoživotná 42 ročná pracovná angažovanosť bola v stavebníctve, či už
ako projektant, investor, realizátor stavieb, alebo referent v štátnej správe na úseku výstavby. Mám 69
rokov, som teda na dôchodku a problémy obce i činnosť obecnej samosprávy poznám. Svojimi
skúsenosťami chcem pomôcť predovšetkým riešiť nedostatky životného prostredia a neprimeranej
dopravnej záťaže. Nech je Ivanka stále krajším domovom šťastných a spokojných ľudí.

Ivan Schreiner, Ing. 49 rokov,
volebné číslo 28
Ivančan, ženatý, dve deti, absolvent EF SVŠT- katedra výpočtovej techniky, manažér Informačných
technológii. Poslancom OZ 2002 - 2006 člen stavebnej komisie, 2006 - 2010 predseda komisie pre
informatiku a propagáciu, člen komisie predsedov komisií. Nie som členom žiadnej politickej strany.
Člen vokálnej skupiny SKLO a Historickej spoločností Ivanka.
Skúsenosť, znalosť prostredia a odbornosť ponúkam nezávisle od výsledku volieb.

Viera Studnická, 52 rokov,
volebné číslo 29
Pochádzam z Ivanky pri Dunaji mám stredoškolské vzdelanie, pracujem v očnej optike v obci.
Pôsobím prvé volebné obdobie v obecnom zastupiteľstve, ako predseda sociálno - zdravotnej
komisie. Svojou prácou chcem prispieť k zlepšeniu starostlivosti o starších a chorých občanov obce.
Ďakujeme vám za prejavenú dôveru.
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Mgr. Peter Bartok – vysokoškolský pedagóg
Nezávislý kandidát na poslanca OZ
x Narodený 18. 4. 1945 v PiešĢanoch, v rodine lekára,
V Ivanke bývam 58 rokov.
x Absolvent Fakulty telesnej výchovy a športu UK v
Bratislave.
x Od roku 1970 nepretržite na Fakulte chemickej
a potravinárskej technológie STU v Bratislave.
x Som ženatý, otec dospelých detí.
V komunálnej politike pôsobím od roku 1998 ako poslanec. Bol som þlenom a
neskôr predseda komisie a þlen obecnej rady.
V súþasnosti zastávam funkciu zástupcu starostky, predseda komisie pre
mládež, školstvo, kultúru, šport a spoloþenské organizácie, þlen školskej rady na
Strednej združenej poĐnohospodárskej škole, þlen redakþnej rady Ivanských
noviniek (prispievateĐ þlánkov a fotografií).
Mám záujem pokraþovaĢ v rozrobenej práci. Je veĐa problémov, ktoré trápia
obþanov a preto by som rád pomohol tak, ako to umožní finanþná realita a zákony.
V tomto volebnom období som sa podieĐal na príprave a vybudovaní futbalového
miniihriska v areáli ZŠ. Riešil som personálne a technické zabezpeþenie osláv 800.
výroþia I. písomnej zmienky o obci. V spolupráci s komisiou som zabezpeþoval
spoloþenské a kultúrne podujatia v obci. Na viacerých aktivitách som sa podieĐal aj
sponzorsky.
V uplynulom období obec realizovala 5 projektov s finanþným príspevkom EÚ.
V rámci poslaneckých kontrol sa vylepšovala realizácia viacerých projektov.
Nie som politicky organizovaný a kandidujem ako nezávislý poslanec.

Programové priority
x RiešiĢ problematiku prehustenej dopravy v rámci reálnych možností.
x VytváraĢ vhodné podmienky pre aktivity spoloþenských, športových
organizácií a obþianskych združení s dôrazom na deti a mládež.
x RiešiĢ problematiku voĐnoþasových aktivít. Rekonštrukcia osvetovej besedy,
aby nechátrala a slúžila úþelu na ktorý bola kúpená. MožnosĢ realizácie
športovej haly, úprava a sfunkþnenie športových priestorov základnej školy.
Je množstvo problémov, ktoré treba riešiĢ, nestaþí písaĢ o nich.
Treba hĐadaĢ možnosti ako sa veci dajú riešiĢ a nie argumenty ako to nejde.
Chcem pomáhaĢ obþanom, ak to bude v mojich možnostiach.
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Anna Gablíková, 61 rokov
V Ivanke pri Dunaji bývam od roku 1968, kedy som zaþala pracovaĢ
na bývalom Výskumnom ústave chovu a šĐachtenia hydiny ako
administratívna pracovníþka. Mám stredoškolské vzdelanie
s maturitou. Som vydatá a mám dve dospelé deti. V roku 1986 som
nastúpila pracovaĢ na tunajší obecný úrad na sociálny referát a od
roku 1991 pracujem na matrike a evidencii obyvateĐov. Nie som
politicky organizovaná a v komunálnych voĐbách kandidujem na
poslankyĖu ako nezávislá kandidátka.

Celých 24 rokov þo pracujem na Obecnom úrade pozorne poþúvam obþanov , keć prídu
vybavovaĢ na tunajší úrad. Okrem vybavenia si svojich záležitostí sa vyžalujú, posĢažujú
sa þo ich trápi, chcú sa poradiĢ a hĐadajú pomoc. A z týchto skúseností bude vychádzaĢ
moja budúca práca ak mi obþania v terajších komunálnych voĐbách vyjadria svoju
dôveru.
Nie je mi neznáma sociálna oblasĢ, v ktorej som pracovala 5 rokov a stretávala sa
s dôchodcami , s viacdetnými rodinami, s Đućmi s telesným postihom, pri vybavovaní
rôznych finanþných príspevkov. Preto mi ani dnes nie je Đahostajný život našich starších
obþanov. V budúcnosti budem podporovaĢ klubovú þinnosĢ dôchodcov a zdravotne
postihnutých. Budem hĐadaĢ možnosti v zákonoch ako im pomôcĢ aj finanþnými
príspevkami , þi v zabezpeþení opatrovateĐskej služby.
V komisii pre kultúru, školstvo, šport a spoloþenské organizácie pracujem 12 rokov.
Budem sa snažiĢ, aby v tejto oblasti Obec aj naćalej pomáhala zo svojho rozpoþtu
spoloþenským organizáciám finanþnými príspevkami na ich aktivity, ktorými zlepšujú
kultúrny i spoloþenský život našich obþanov þi už staršej generácii alebo mladým Đućom.
V budúcnosti chcem podporovaĢ aj aktivity ,ktoré sa v obci organizujú aj mimo
spoloþenských organizácií a to hĐadaním možností pri poskytovaní obecných priestorov,
napríklad aj pre rôzne športové a taneþné vyžitie mladých žien a dievþat.
Na základe mojich doterajších skúseností sa budem snažiĢ o celkové skvalitnenie života
našich obþanov v obci spracovaním kvalitného programu rozvoja obce, ktorý bude
vychádzaĢ z rozpoþtu obce, z eurofondov a možno v budúcnosti aj z oblasti sponzorstva
a o dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia vypracovaného obcou vo všetkých
oblastiach.
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Katarína Hanzelová, rod. Axamitová (56 rokov)
nezávislá kandidátka
Narodila som sa v Ivanke pri Dunaji v roku 1954, kde som vyrastala
a bývala až do roku 1973. SpäĢ do Ivanky pri Dunaji som sa vrátila
bývaĢ v roku 2003, na Štefánikovu ulicu. Som rozvedená, mám dvoch
synov, ukonþené stredoškolské vzdelanie v odbore odevníctvo,
a v tomto odbore aj pracujem štvrté volebné obdobie ako predseda
výrobného družstva VZORODEV v Bratislave.
Od roku 2004 v obci pracujem v Pasienkovom spoloþenstve Ivanka
pri Dunaji vo volených funkciách. Najprv ako þlenka dozornej rady, od roku 2007 druhé
volebné obdobie ako predseda Pasienkového spoloþenstva, pozem. spol. s právnou
subjektivitou. Naše spoloþenstvo ako združenie obþanov, a súþasne spoluvlastníkov
pozemkových nehnuteĐností v katastri obce, spravuje tento majetok a rieši nároky
spoloþenstva vyplývajúce mu a jeho þlenom z reštituþných náhrad od štátu Slovenským
pozemkovým fondom.
Nie som þlenkou žiadnej politickej strany a vyznávam hodnoty zdravého rozumu a svedomia.
Dva roky sa pravidelne zúþastĖujem verejných rokovaní obecných zastupiteĐstiev v našej obci.
Ako obþan a obyvateĐ Ivanky pri Dunaji a kandidát na poslanca OZ, považujem za potrebné
v nasledujúcom volebnom období vyriešiĢ tieto úlohy:
x StanoviĢ priority rozvoja obce na celé volebné obdobie.
x ZaþaĢ s majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov vo vlastníctve fyzických osôb za odplatu pod
jestvujúcimi stavbami, cestami (záber pôdy pre rokom 1989).
x Riadenie obce v súlade s platnými zákonmi, oboznamovanie obecného zastupiteĐstva o vydaných
protestoch prokurátora a opatreniach na odstránenie nezákonného stavu (aby obec neriešila
protesty prokurátora v stavebných konaniach pre porušenie stavebného zákona ako doteraz);
vykonaĢ poslancami navrhovaný audit þinnosti stavebného úradu.
x Pravidelne zverejĖovaĢ na internete všetky uzatvorené zmluvy obcou, ako aj všetky faktúry za
dodávky a služby poskytnuté obci.
x Investície obce väþšieho rozsahu s významným dopadom na rozpoþet obce, závažné rozhodnutia
obce, týkajúce sa všetkých jej obþanov (napr. nadstavba ZŠ, dopravná situácia v obci, a pod.)
predložiĢ na verejnú diskusiu obþanom.
x Bezodkladne majetkovoprávne vysporiadaĢ novú þasĢ cintorína so Slovenským pozemkovým
fondom, komplexne riešiĢ prepojenie nového a starého cintorína, vybudovaĢ oplotenie a hlavný
vstup s primeranými parkovacími kapacitami, zodpovedajúce veĐkosti obce a poþtu obyvateĐov
a z toho vyplývajúcim potrebám (vić. Sviatok všetkých svätých, Vianoce, väþšie rozlúþky s obþanmi,
a pod.).
x Pred opravou ciest vo vlastníctve obce najprv majetkovoprávne vysporiadaĢ vlastnícke vzĢahy
k pozemkom pod cestami, opravy realizovaĢ na základe zhodnotenia technického stavu vozovky
v celom profile (napríklad Cintorínska ulica).
x Postupná výmena svietidiel verejného osvetlenia za LED – svietidlá, bude znamenaĢ znaþnú úsporu
finanþných prostriedkov obce; dobudovanie chýbajúceho verejného osvetlenia za úþelom zvýšenia
bezpeþnosti v obci.
x ZriadiĢ zberný dvor separovaného odpadu (na obecnom alebo prenajatom pozemku) a zapojiĢ sa do
systému separovania odpadu ENVI-PACK, þo prinesie príjem do obecného rozpoþtu a šetrí životné
prostredie.
x Finanþne odlíšiĢ platby za OLO pre obþanov neprihlásených k trvalému pobytu v obci od obþanov,
ktorí sú prihlásení k trvalému pobytu a podieĐajú sa na tvorbe podielových daní.
x Do opráv a údržby obce zapojiĢ nezamestnaných obþanov obce formou aktivaþných prác, þo obec
bude stáĢ iba 5% nákladov.
x Súdne konania s obþanmi obce, ktorí si uplatĖujú vlastnícke práva na nehnuteĐnosti, ktoré užíva
obec, nahradiĢ rokovaním a dohodami, hĐadaĢ kompromis formou zámenných zmlúv alebo
finanþného vyrovnania v súlade s platnou, na to urþenou legislatívou.
x ZriadiĢ pracovisko diabetológa a ortopéda v obci.
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Eva Kliská - nezávislý kandidát
44 rokov, uþiteĐka, vydatá, 2 deti – študenti
Mám ukonþené stredoškolské vzdelanie s maturitou – pedagogické a Štátne
konzervatórium v Bratislave, hudobnodramatický odbor.
Práci s deĢmi a mládežou sa venujem viac ako 25 rokov. Založila som a 13 rokov
vediem súbor mažoretiek ARIELLA.
Roky v obci aktívne pracujem pri poriadaní kultúrnych akcií. Tejto þinnosti som
sa venovala aj v ostatnom volebnom období v komisii pre mládež, školstvo,
kultúru, šport a spoloþenské organizácie. Kultúru v obci považujem za dôležitú,
lebo zbližuje obþanov a prispieva k dobrým vzĢahom v obci.
V komunálnych voĐbách kandidujem ako nezávislý kandidát, nie som politický
organizovaná.
V prípade úspešnosti v nadchádzajúcich voĐbách by som aj naćalej chcela byĢ
nápomocná najmä v oblasti kultúry a školstva.
Ak by som mala možnosĢ nieþo zmeniĢ, zasadila by som sa za viac športovísk
v našej obci pre mládež, zdravšie a menej komplikované prostredie pre rozvoj
deti a mládeže a ústretovejší prístup k podnikateĐským subjektom pôsobiacich
v obci.
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Emil Múþka, Ing., Cintorínska 54, Ivanka pri Dunaji
ekonóm, 57 rokov
Narodil som sa a žijem v Ivanke pri Dunaji.
Som ženatý, mám dospelého syna a dcéru.
Mám vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru.
Pri hodnotení doterajšieho pôsobenia ako poslanca
obecného
zastupiteĐstva
môžem
s plnou
vážnosĢou konštatovaĢ, že pri výkone poslaneckej funkcie som
k povinnostiam poslanca pristupoval vždy zodpovedne s takmer 100%-nou úþasĢou na
zasadnutiach OZ a na zasadnutiach Komisie predsedov komisií o to aktívnym
a konštruktívnym prístupom k riešeniu úloh.
V tomto predvolebnom þase sa kandidáti na poslancov prezentujú svojimi cieĐmi
a hlavne sĐubmi, þo by všetko urobili v prípade zvolenia, þo je veĐmi pekné... Poþas
môjho dlhoroþného pôsobenia v poslaneckom zbore som zistil, že niektorí kandidáti
a to hlavne tí, ktorí mali veĐmi obsažné ciele a sĐuby sa potom po nezvolení obrátili
chrbtom k obecnej problematike a nemali záujem pracovaĢ ani v jednotlivých komisiách
OZ ako aktivisti. ýesĢ výnimkám.
Prioritou môjho volebného programu bolo vyriešenie a zlepšenie dopravnej situácie
v obci. Moje ciele boli takmer splnené.
Táto problematika by mala maĢ prioritu i v nadchádzajúcom volebnom období,
pretože z roka na rok sa doprava v obci zhusĢuje, þo znižuje kvalitu života v obci. Vieme
pomenovaĢ príþiny tohto stavu, preto musíme sústavne apelovaĢ na riešenie tejto
problematiky na vyšších orgánoch samosprávy.
Ćalšia oblasĢ, ktorá by potrebovala skvalitnenie a sprehĐadnenie, je investiþná
þinnosĢ v obci a to takmer na všetkých úrovniach investiþného procesu, od
investiþného zámeru až po samotnú realizáciu ...
V prípade znovuzvolenia za poslanca OZ by som rád poskytol doterajšie skúsenosti
z pôsobenia v poslaneckom zbore a to isté by som ponúkol aj v prípade nezvolenia, a to
ako aktivista v niektorej z komisií OZ.
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Mgr. ďudovít Múþka - 44 rokov
V Ivanke pri Dunaji bývam 44 rokov, som ženatý a mám jedno
dieĢa. V súþasnosti som zamestnaný ako štátny zamestnanec,
priþom po dobu 20 rokov zastávam funkcie riadiacich pracovníkov.
Vysokoškolské vzdelanie som získal na Univerzite Konštantína
Filozofa v Nitre Filozofická fakulta.
V našej obci sa aktívne zapájam v kultúrnej oblasti, þi už ako þlen
– úþinkujúci, na rôznych spoloþenských akciách, ale ako aj
spoluorganizátor rôznych obecných kultúrno-spoloþenských podujatí.
Ivanka je moja rodná obec, tu som doma, tu mám svoje korene, svoju rodinu, priateĐov
i známych. Som hrdý na svoju obec, ktorá je výnimoþná tým, že má nesmierne vysoký kredit
v rámci ostatných obcí regiónu ale aj Slovenska. Má svoju bohatú históriu, výnimoþné tvorivé
osobnosti vo všetkých oblastiach spoloþenského života. Ivanka pri Dunaji žije vćaka svojim
obyvateĐom, ktorí nie sú Đahostajní ku svojmu okoliu a vysoko si vážim všetkých tých, ktorí sa
snažia pre dobro ostatných pracovaĢ, tvoriĢ a vytváraĢ hodnoty pre dôstojný život v našej obci.
V oblasti rastu infraštruktúry, podnikateĐského prostredia, kultúry a iných aktivít, vo
volebnom období je mojím cieĐom:
x služba obþanom, maximálna otvorenosĢ a ústretovosĢ, to znamená, spolupráca
s verejnosĢou tak, aby sa vzájomne riešili problémy, ktoré ovplyvĖujú kvalitu života,
x poriadok a bezpeþnosĢ - priþiním sa o to, aby naše ulice mohli konkurovaĢ životnému
prostrediu okolitých obcí – hlavne obcí nećalekého Rakúska. Svojimi dlhoroþnými
skúsenosĢami na úseku boja proti trestnej þinnosti vynaložím maximálne úsilie o riešenie
problémov kriminality v našej obci,
x zodpovedný prístup k veciam verejným, transparentnosĢ a hospodárnosĢ pri rozhodovaní
o chodu obce,
x udržanie historicko-kultúrnych hodnôt obce, ktoré sú typické pre Ivanku a prínos kultúry
pre obþanov z tzv. vlastného prostredia,
x podpora a rozvoj podnikateĐského prostredia,
x riešenie dopravnej situácie v obci, koncepcia parkovania na verejných priestranstvách,
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Ing. Jozef Paulen, 60 r.
nezávislý kandidát

þ.23

V Ivanke pri Dunaji bývam od roku 1954. Vyštudoval
som Fakultu riadenia VŠE v Bratislave. Do roku 1990 prax v investiþnej
výstavbe. Po roku 1990 sa venujem súkromnému podnikaniu. Som majiteĐom
a konateĐom firmy IVAFLORA s.r.o. Ženatý, manželka Anka, r.Benedeková,
pracuje ako riaditeĐka MŠ na Slneþnej ul. v Ivanke pri Dunaji. Máme troch
dospelých synov. Nie som a nikdy som nebol þlenom žiadnej politickej strany.
Vážení spoluobþania,
v období do roku 1989 bolo v našej obci vybudovaných veĐa miestnych komunikácií, pri výstavbe
ktorých sa nedodržovali aj v tom þase platné právne normy o povinnosti vysporiadania vlastníctva
k dotknutým pozemkom (zákon o územnom plánovaní a stavebný zákon). Vtedajšie pomery, žiaĐ, takéto
porušovania vlastníckych práv obþanov k pozemkom tolerovali. Majitelia pozemkov pod miestnymi
komumikáciami o vlastníctvo k týmto pozemkom síce neprišli, ale prišli o možnosĢ riadne užívaĢ
predmet vlastníctva . V obecnom zastupiteĐstve by som chcel presadiĢ, aby sa aj v našej obci usporiadali
majetkoprávne vzĢahy medzi vlastníkmi pozemkov pod miestnymi komunikáciami a obcou, ako
vlastníkom v mnohých prípadoch þiernych, nepovolených stavieb. Zákonné možnosti na vyriešenie
tohto problému tu sú ( napr. Zákon þ.66/2009 o niektorých opatreniach pri majetkoprávnom usporiadaní
pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky). Splnila by sa
tým aj nevyhnutná podmienka pre prípadné þerpanie prostriedkov na rekonštrukciu miestnych
komunikácií z prostriedkov EÚ. Že na predkladanie takýchto projektov dnes nie sú vypísané výzvy ?
Zajtra možno budú a šĢastie praje pripraveným. Som presvedþený, že pozemky pod stavbami slúžiacimi
na verejné úþely (najmä miestnymi komunikáciami a verejnými priestranstvami), majú byĢ v majetku
obce a pre verejné úþely nemá byĢ využívaný (resp. zneužívaný) majetok v súkromnom vlastníctve
obþanov. Netýka sa to len komunikácií. Obec s plným vedomím pochováva na pozemku v súkromnom
vlastníctve! MajiteĐom vyrubuje daĖ z nehnuteĐností a ešte vyberá poplatky za hrobové miesta! To
nepotrebuje komentár, ale okamžité riešenie!
Vážne problémy má obec aj pri správe nehnuteĐného majetku. Koncom roku 2009 Lesy SR, š.p.
vyrúbali na pozemku p.þ.1219 o výmere 4340m2 vo vlastníctve Obce Ivanka pri Dunaji v lokalite „Pri
Rusovi“ cca 1 ha lesa bez jej vedomia a súhlasu. Po takmer roku nevieme þi Ģažba bola legálna, þo
konkrétne a s akým výsledkom obec v tejto veci podnikla, ani kto za správu tohto lesa zodpovedá. Tento
prípad nesvedþí o snahe obce zveĐaćovaĢ a zhodnocovaĢ obecný majetok. Lesy SR, š.p. majú v LHP pre
túto lokalitu ćalší výrub 100m3 agátového dreva na ploche 0,36 ha! V tejto veci treba urýchlene
konaĢ!
Za pozornosĢ stojí aj fakt, preþo pani starostka a celé terajšie OZ odmieta zverejĖovaĢ zápisnice zo
zasadnutí OZ, kde sa rozhoduje o základných otázkach života obce, a zápisnice zo zasadnutí komisií,
kde obþan-voliþ vidí, ako pracuje poslanec, ako napĎĖa predvolebné sĐuby, spôsobom zodpovedajúcim
dobe a technickým možnostiam obce, teda ich zverejĖovaním na oficiálnej stránke Obce Ivanka pri
Dunaji. Urþite by sa zvýšil záujem obþanov, najmä mladých Đudí, podieĐaĢ sa na samospráve obce, ak
by mali bezproblémový, rýchly a pohodlný prístup k informáciám prostredníctvom PC. Som tiež za
zriadenie elektronickej úradnej tabule na oficiálnej stránke Obce Ivanka pri Dunaji. Na internete sa
máme možnosĢ presvedþiĢ, že vo viacerých obciach tieto veci fungujú.
Mojou ambíciou je nielen snaha podieĐaĢ sa na riešení týchto konkrétnych problémov, ale aj možnosĢ
prispieĢ k efektívnemu a racionálnemu riešeniu problémov v iných oblastiach, napr. dopravy, životného
prostredia, podpory a vytvárania podmienok pre rozvoj podnikania v obci v súlade so schváleným ÚP.
Podporu kultúry, športu, sociálnej a zdravotnej starostlivosti považujem za samozrejmosĢ, pri efektívnej
kontrole vynakladania poskytnutých finanþných prostriedkov.
Vážení spoluobþania, o Vašu dôveru sa uchádzam nie cez predvolebné sĐuby, ale poukázaním na
niektoré konkrétne problémy, ktoré mĖa, a možno aj Vás trápia. VôĐa na ich riešenie v doterajšom
obecnom zastupiteĐstve nebola! Môžete to zmeniĢ Vašou úþasĢou v komunálnych voĐbách!
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Ing. Rudolf Roller (57 rokov)
nezávislý kandidát
Narodil som sa v Ivanke, ženatý, 2 dospelé deti.
Absolvent VŠP v Nitre, práca vo vedúcich funkciách
vo výrobe, na Generálnom riaditeĐstve a DaĖovom
úrade.
DoplĖujúce štúdium na Katedre psychológie
Masarykovej univerzity v Brne a množstvo seminárov a
tréningov z oblasti riadenia doma a v zahraniþí.
19 rokov tréner a kouþ v medzinárodnej školiacej,
tréningovej a poradenskej firme s európskou
pôsobnosĢou.
15 rokov interný tréner a lektor Akadémie
vzdelávania pre strednú Európu veĐkej nadnárodnej firmy. ýlen Slovenskej asociácie kouþov.
Prakticky od školských þias sa snažím aktívne zúþastĖovaĢ na kultúrnom dianí v obci aktívny divadelník, písanie þlánkov z histórie Ivanky, sponzorstvo a osobná zainteresovanosĢ
na kultúrnych akciách. Vyvrcholením mojej doterajšej profesijnej kariéry je súþasná funkcia
obecného Mikuláša.
Moje ciele:
PrisĢahovalo sa množstvo úspešných a schopných Đudí s nesporným potenciálom
vedomostí, schopností a kontaktov, ktorý nie je pre obec zatiaĐ dostatoþne využitý. Jedným z
mojich cieĐov je preto využiĢ tento potenciál a urobiĢ maximum k integrácii nových obþanov
do diania v obci.
Rýchly nárast výstavby v obci a okolí spôsobil kolaps vo viacerých oblastiach života obce.
Pri súþasnom, reálne Ģažkom riešení jestvujúcich problémov infraštruktúry sa budem
zasadzovaĢ v snahe o zachovanie kvality života obþanov o optimalizáciu ćalšej výstavby
plánovanej v územnom pláne.
Prosperita miestnych firiem a živnostníkov vytvára pracovné miesta a potrebné finanþné
zdroje formou daĖových odvodov. Chcem maximálne posilniĢ spoluprácu a komunikáciu s
podnikateĐmi obce - dávajú Đućom prácu. Zisk nesmie maĢ prednosĢ pred morálkou a
právom.
Budem iniciovaĢ a podporovaĢ projekty rozširujúce možnosti celoživotného vzdelávania s
cieĐom zvýšenia osobného potenciálu obþanov, a tak ich osobnej a pracovnej hodnoty.
Pribúda starších obþanov a niektorí - odkázaní na svoje okolie, majú problém dožiĢ svoj
život Đudsky a spoloþensky dôstojne. Budem sa intenzívne zasadzovaĢ o zriadenie, resp.
hĐadanie ciest k zriadeniu Domu opatrovateĐskej starostlivosti v našej obci.
Spolky a záujmové organizácie sú miestom, kde sa staré tradície udržujú, nové vytvárajú a
vedú k posilneniu komunikácie a súdržnosti obyvateĐov Ivanky. Budem pokraþovaĢ vo
vytváraní optimálnych podmienok pre ich fungovanie.
Budem podporovaĢ všetky ćalšie aktivity smerujúce k zlepšeniu života obþanov a
prosperity Ivanky.
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Ĕuboš Rummel, Ing.

nezávislý kandidát na poslanca
Obecného zastupiteĕstva
na hlasovacom lístku Ā. 27
Narodil som sa 03.03.1963 v Bratislave a od narodenia
som IvanĀan. Ivanku a jej okolie dôverne poznám,
poĀas svojho života som sa aktívne zúĀastěoval
kultúrneho, spoloĀenského, a športového diania v obci
v jednotlivých etapách, ktorými obec postupne
prechádzala. Vždy som mal radosĨ z toho, keĊ sa
podarilo urobiĨ dobru vec pre obec a jej obĀanov a
hlavne posledné roky ma napēěajú optimizmom, že sa
nám ivanĀanom darí.
Z môjho profesionálneho pohĕadu stavbára, sú to výrazne pokroky v budovaní
infraštruktúry obce, v realizácii rekonštrukcii obecných objektov a aj nová výstavba
rodinných domov a objektov pre podnikanie. Napokon vo verejnej súĨaži sme ako
stavebná spoloĀnosĨ, ktorú riadim, boli úspešní a niektoré z nich sme realizovali.
Spomeniem rekonštrukciu Ĕudovej školy umenia, rekonštrukciu a nadstavbu Základnej
školy. Z privátnych projektov to bola novostavba Administratívne - výrobného areálu
vedĕa futbalového ihriska, ktorý považujem z hĕadiska architektúry za veĕmi vydarený.
A sme pri tom, pri futbale. V roku 2004 som sa vrátil do diania ivanského futbalu, na
ihrisku som vyrástol a po niekoĕkých rokoch odmlky som sa vrátil späĨ ako funkcionár.
Samozrejme zaĀiatky boli Ĩažké, no súĀasným výsledkom našej práce s podporou
vedenia obce sa veĕmi teším. Je zrekonštruovaný, funkĀný futbalový stánok, ktorý je k
dispozícii cca 100 Ālennej mládežníckej základni a dvom mužstvám mužov. Podarilo
sa nám oživiĨ záujem fanúšikov o dianie v ivanskom futbale, presvedĀiĨ sponzorov na
podporu financovania Āinnosti klubu a zapojiĨ rodiĀov mladých futbalistov do
klubového života.
PreĀo kandidujem ?
OdpoveĊou je, že chcem pokraĀovaĨ a hlavne rozvíjaĨ tie Āinnosti obce, ktoré som
spomenul v úvode a najmä vytváraĨ podmienky pre zapájanie mládeže do
športového života v obci, lebo aj to je jedna z ciest budovania záchytnej siete pre deti
a mládež, ktoré sú ohrozené kriminalitou a drogami.
Za dôležité z môjho pohĕadu pokladám riešenie energetickej efektívnosti obecných
budov, ktorými sú aj školy a škôlky, s tým súvisí aj dlhodobá koncepcia využitia týchto
objektov. Náklady na energie sú podstatnou položkou obecného rozpoĀtu, ich
znižovanie uvoĕní prostriedky pre nové projekty.
No a ivanskí futbalisti a i športovo orientovaní mladí ĕudia, už pár rokov snívajú sen o
novej telocviĀni, ktorá by bola aj pre futbalistov. Zrealizovanie tohto cieĕa je výzva pre
nás, zanietencov ivanského futbalu a športu vôbec. Forma - projekt, spôsob
financovania, realizácia, ekonomická efektívnosĨ samotnej prevádzky, je veĕká úloha,
no verím, že sa nám ju s Vašou podporou podarí zvládnuĨ, poĀas nastávajúceho
volebného obdobia.
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