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Pán Spevár, v májových vo¾bách sa uchádzate o dôveru
obèanov mesta, máte 39 rokov, dve deti− školáka Filipka a
takmer škôlkarku Alexandru, s rodinou bývate na
Duklianskej ulici, pod Detským domovom, kedy vznikla
myšlienka kandidova� na post primátora?

Moje rozhodnutie padlo u� dávnejšie, ešte za pôsobenia
môjho kamaráta Petra Hromádku. A podnet na kandidatúru
mi dali tie� ¾udia z môjho okolia, basketbalového sveta, ale
aj podnikate¾skej sféry. 

Nie v�dy som sa stoto�nil s reakciou mesta na potreby
Handlovèanov. Preto by som si rád získal ich dôveru, lebo
len tak budem môc� da� veciam správny smer a hlavne rieši�
veci v prospech všetkých. 

Ïalším z vá�nych dôvodov, pre ktoré kandidujem, je
dynamika rozvoja mesta. Èasto cestujem po celom
Slovensku, pohybujem sa aj v zahranièí, stretávam sa s pod−
nikate¾mi, bankovými subjektmi, investormi, politikmi atï.
a tak mám mo�nos� porovnáva� Handlovú s inými podobne
ve¾kými mestami. Vidím rozvíjajúce sa regióny, ktoré max−
imálne vyu�ívajú eurofondy, štátne dotácie a bankové
finanèné príspevky. Toto momentálne v Handlovej aj
napriek súèasnej výstavbe a rozvoju ide pomalým tempom.
Tu vidím ve¾ký deficit mesta a priestor na vyu�itie riadiacich
a mana�érskych skúseností, ktorý som poèas 15 rokov v ria−
dite¾ských funkciách získal.    
¼udia Vám trošku vyèítajú, �e ste pre nich neznámy...

Je to mo�né, aj keï nie tak úplne pravdivé, hoci ¾udia
okolo basketbalu ma poznajú u� roky, mnohí aj z pôsobenia
v pozadí ostatného primátora. 

Je to tie� dôsledok mojej práce, ktorá ma núti k mno−
hým pracovným cestám domácim aj zahranièným. Na
druhej strane nemám èasto príle�itos� by� v regionálnej
televízii alebo v novinách. Tento deficit sa sna�ím dohna�
aspoò v predvolebnej kampani a predstavi� sa so svojím pro−
gramom.
Kde ste pracovali v posledných rokoch, aká je náplò Vašej

práce?
Ako som u� spomenul, 15

rokov pracujem v riadiacich
funkciách v nadnárodných
spoloènostiach. Pracoval som
pre americkú, nórsku
a momentálne pre ruskú nad−
národnú spoloènos� vo funkcii
riadite¾a nepriameho predaja.
V skratke − oddelenie pod
mojím vedením má na
starosti riadenie a spoluprácu
zhruba 150 partnerských
firiem po celom Slovensku
v oblasti dát, internetu a hla−
sových slu�ieb. Ich štruktúra
je rôznorodá − od malých
regionálnych podnikate¾ov a�
po celoslovenské korporácie.
Pri práci sa stretávam s mno−
hými podnikate¾mi, firmami,
investormi, vedúcimi pracov−
níkmi na ministerstvách a
v neposlednom rade aj s poli−
tickými štruktúrami. Tam
získavam kontakty, informá−
cie a vedomosti potrebné na
riadenie a rozvoj napríklad aj
nášho mesta Handlová. 
Ste bývalý basketbalista − èlen
MBK Handlová − ako vnímate
celkovo šport v našom meste?

Všeobecne šport
v Handlovej naberá na rozvoji.
Vidím priestor a mo�nosti aj
pre športy jednotlivcov, tímové
športy a aj masový šport.

Trávim síce ve¾a pracovného èasu v hlavnom meste, ale v�dy
sa ve¾mi poteším, keï sa dozvedám o výborných výsledkoch
našich športovcov − Handlovèanov. Veï tým tie� dokazujeme
svetu, �e sme tu a �e s Handlovou treba ráta� aj v tejto sfére
�ivota.    

Èo sa týka basketbalu, som spokojný s jeho rozvojom.
Naše prvoligové mu�stvo aj napriek stúpajúcej kvalite ligy
ukázalo, �e vieme zohra� rovnocenný zápas s kýmko¾vek.
Som ve¾mi rád, �e vo výbore ved¾a mòa sedia ¾udia, ktorí
investujú do basketbalu nemalé financie, hodiny
nezaplatenej práce a − svoj vo¾ný èas. Patrí im moja úcta.

Osobne ma teší aj návrat futbalu a iných športov do
nášho mesta − treba ich tie� podporova� v maximálne
mo�nej miere. Ako to u� raz jeden pán poslanec povedal,
"mláde� patrí na ihriská, nie do krèiem". Preto mladým
¾uïom treba neustále vytvára� podmienky na vyplnenie
vo¾ného èasu hoci aj èastejšími športovými podujatiami
a dobudovaním športovísk.
Aký je Váš názor na úroveò školstva v meste?

Všeobecne pova�ujem úroveò vzdelávania mláde�e
v Handlovej za ve¾mi dobrú. Vychádzam z informácií, ktoré
poskytujú naše mestské médiá, ale aj z osobných
rozhovorov s pedagógmi.

Pozorujem malé súperenie medzi základnými školami
a osemroènými gymnáziami o študenta. Pova�ujem to za
normálny jav a bol by som rád, keby rozvoj pokraèoval v
intenciách skvalitòovania výuèby, mimoškolskej èinnosti,
športových aktivít atï. 
Ve¾ký deficit vidím napríklad vo výuèbe cudzích jazykov a rád
by som pomohol tento problém v èo najkratšom èase
vyrieši�. Z mojej praxe vidím, �e jazykové schopnosti, komu−
nikácia a informatizácia v súèinnosti s výuèbou mláde�e
patria ku k¾úèovým veciam, ktoré musíme študentom
zabezpeèi�.  
Aké sú Vaše priority v starostlivosti o staršiu generáciu?

Postara� sa o ¾udí v dôchodku a staršiu generáciu vôbec

je našou povinnos�ou a pova�ujem to za samozrejmos� nie−
len vo vyhláseniach v predvolebnej kampani. Postavi� za−
riadenia s opatrovate¾skou starostlivos�ou, domovy dôchod−
cov je morálnou a ¾udskou povinnos�ou ka�dého mesta. 
Ja by som sa skôr zameral na vyu�itie ich celo�ivotných
skúseností a spestrenie ich �ivota. 
Urèite sledujete úroveò nezamestnanos� i úvahy o mo�nom
zatvorení bane Handlová...

Nezamestnanos� v našom meste klesá, no èísla stále nie
sú ideálne. Podporné programy ako Help a podnikate¾ský
inkubátor vnímam pozitívne, treba však vyu�i� aj iné
mo�nosti rekvalifikácie, podnikate¾skej èinnosti atï.
Sociálny fond rozvoja nám dáva ïalšie príle�itosti na vzdelá−
vanie a rekvalifikáciu. Ka�dý rok sa rozoberá situácia, èo keï
skonèí baòa Handlová, aká je jej �ivotnos� a pod. Pod¾a
prieskumov a vyjadrení kompetentných remeslo, ktoré
desa�roèia �iví väèšinu Handlovèanov, èi u� priamo, alebo
len okrajovo, pomaly ustupuje alternatívnym riešeniam
zdrojov energie.

Pod¾a môjho názoru nie je èas èaka� na najhoršie, ale
musíme predbehnú� túto situáciu a pripravi� sa, prispôsobi�
sa trhu práce, aký v okolí existuje a aký sa v najbli�ších
rokoch vytvorí.
Èo by ste riešili v oblasti výstavby?

Rozbehnutú výstavbu a projekty treba pod¾a mòa max−
imálne podporova�. Plánovaná rekonštrukcia domu kultúry,
dostavba priemyselného parku, príprava projektu na nový
vrt FGHn 2 a samotná realizácia, dostavba bytov na
�eleznièiarskej ulici a pod., sú veci jasné. Máme však èo
doháòa� v rekonštrukcii ciest, ktoré vo ve¾kej miere
ovplyvòujú aj bezpeènos� obyvate¾ov v Handlovej. Terajší
dopravný re�im je nedostaèujúci pre všetkých, èi u� ho−
voríme o autobusovej, osobnej alebo nákladnej doprave.
Jednoznaène treba prehodnoti� obchodný model teplofiká−
cie v prospech obèana. Som presvedèený, �e mo�nosti exis−
tujú.

Mam v pláne − v prípade úspešnej kandidatúry − rieši�
parkovanie v meste a v pri¾ahlých èastiach, najmä v bytovej
zástavbe, kde je tento deficit najvýraznejší. Mô�eme hovori�
o výstavbe otvoreného parkovacieho domu, mo�nosti
kúpy/prenájmu parkovacieho miesta pred bytovkou sú
riešenia. Obèanov Handlovej zaujíma stále nedoriešená
otázka kúpaliska (aquaparku), tú tie� mo�no rieši� v súèin−
nosti mesta a MZP. Treba však zodpovedne zvá�i�, èo vlastne
chceme stava� z uhla poh¾adu okolitých rekreaèných zari−
adení, lebo je dôle�ité, aby zariadenie bolo po rokoch
sebestaèné a neza�a�ovalo rozpoèet mesta. Je aj mnoho
iných priorít − in�inierske siete, stabilizaèný násyp atï.,
ktoré musí mesto v èo najbli�šom èase zvládnu�, aby vyèer−
palo všetky mo�nosti fondov a dotácií, aby pritiahlo ïalších
investorov, aby sa stalo mestom, kam sa ¾udia radi vracajú.
Aké smerovanie mesta by ste odporuèili vo Vašom pred−
volebnom programe?

Jednoznaène by som sa uberal smerom turistického
mesta. S tým je spojená orientácia na kvalitné slu�by.
Celosvetový trend ukazuje, �e práve v slu�bách je maximál−
na pridaná hodnota, ktorá priláka ïalších investorov, dá
prácu Handlovèanom a mesto sa viac otvorí biznisu so
Slovenskom.
Aké budú pod¾a Vás tohtoroèné vo¾by? 

Ja dúfam, �e korektné. Verím, �e sa nesplnia špekulácie
o tesnom ví�azstve kandidáta z dôvodu väèšieho poètu kan−
didátov. ¼udia majú momentálne mo�nos� väèšieho výberu
spomedzi kandidátov pracujúcich v rôznych sférach. Verím,
�e ¾udia si nevyberú nielen reprezentanta mesta, ale aj
odborníka, ktorý maximálne vyu�ije svoje schopnosti. 
A na záver − Vaša výzva?

Chcel by som touto cestou vyzva� Handlovèanov, aby šli
zodpovedne k volebným urnám. Aby volili nie zo straníckej
poslušnosti, ale s rozumom, sami za seba, za svoje deti, za
budúcnos� Handlovej − svojho mesta, na ktorom im zále�í a
ktoré majú radi.
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