
Predstavujeme vám kandidátov na poslancov Trenčianskeho samosprávneho kraja

Po absolvovaní  
Právnickej fakulty Uni- 
verzity Komenského 
som dva roky pôsobil 
ako pedagóg na tejto 
fakulte. Vo veku 25 
rokov som získal 
dôveru obyvateľov 

obce Nedožery –Brezany a stal som sa sta-
rostom obce. Moje rozhodnutie kandidovať 
vo voľbách do Vyšších územných celkov 
je založené hlavne na snahe pomôcť pri 

prepojení obec – VÚC. Chcem presadzo-
vať dobré nápady ľudí z vidieka a riešiť aj 
ich problémy. Rád by som sa zameral na 
regionálny rozvoj. Ten nebol vhodne rieše-
ný v rámci programu LEADER, ktorý mal 
pomôcť miestnym akčným skupinám v rám-
ci samosprávneho kraja. Toto priamo súvisí 
s rozvojom infraštruktúry cestnej dopravy. 
Veľmi blízke sú mi aj aktivity neziskových 
a verejnoprospešných organizácií.

„Akú vlastnosť považujem u politika za 
najdôležitejšiu? Dôveryhodnoť a jas-
nosť v myšlienkach a cieľoch.“

JUDr. Martin MOKRÝ, 28r.58

Ďakujeme, že volíte SNS

Som absolventom 
strednej školy 
v odbore strojárstvo. 
Dvadsať rokov môjho 
p r o f e s i o n á l n e h o 
života sa spája s Ko-
votexom Prievidza. 
V roku 1990 som sa 

vďaka dôvere občanov stal starostom svojej 
rodnej obce Čereňany. Na tomto poste som 
zotrval štyri volebné obdobia. Posledné štyri 
roky som pôsobil ako uvoľnený poslanec 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. Mojou 
prioritou bola a je oblasť rozvoja dopravy 
v našom regióne. Keď som začal písať 
túto krátku charakteristiku, nevyhol som sa 
bilancii uplynulých štyroch rokov. Som rád, 
že väčšinu z toho, čo som si predsavzal sa 

podarilo naplniť. Postavil sa most cez rieku 
Nitru  Opatovce – Koš, vyriešil sa havarijný 
stav cesty druhej triedy Diviaky nad Nitricou 
– Nitrianske Rudno, pred kolaudáciou je 
ďalší most cez Nitru Chalmová – Bystričany 
– Chalmová. Obnovil sa vozový park SAD 
Prievidza. Dnes nemáme ani jeden autobus 
starší ako 14 rokov... Mrzí ma, že sa napriek 
veľkej snahe nepodarilo pohnúť s výstavbou 
R2 na trase Trenčín – Prievidza. Rýchlostné 
cesty sú však v kompetencii štátu.
Opätovne kandidovať v regionálnych voľbách 
som sa rozhodol preto, lebo verím, že je stále 
čo zlepšovať. Som lokálpatriot a záleží mi na 
rozvoji tohto regiónu. Verím dobrým nápadom 
a zdravému rozumu. 

„Ak spojíme svoje sily, bez ohľadu na 
stranícku príslušnosť, ak bude našou 
najväčšou motiváciou dobrý život v tomto 
kraji, môžeme veľa dokázať“. 

Ján MOKRÝ, 53r.56

Som absolventom 
Vysokej školy pedago-
gickej. Sedem rokov 
som pôsobil ako učiteľ 
telesnej a brannej 
výchovy v základnej 
škole, neskôr som 
pracoval ako tech-
nicko-hospodársky 

pracovník na Bani Handlová. Najväčšia časť 
môjho života sa spája s Krytou plavárňou 
v Handlovej, kde som dvanásť rokov pôso-
bil ako jej vedúci.  Ako riadiaci pracovník 

mestskej organizácie som získal prehľad 
o fungovaní samosprávy.  V roku 2006 som 
bol vymenovaný za prednostu Obvodného 
úradu v Prievidzi, kde pôsobím doteraz. 
Horná Nitra sa borí s mnohými problémami. 
Útlm baníctva, zlá dopravná infraštruktúra, 
ktorá odradila už mnohých investorov, 
nedostatok miest v domovoch pre dôchodcov 
v starnúcom kraji, málo pracovných príleži-
tostí pre mladých a ich odchod za prácou.  
Nestačí o tom len hovoriť. Treba hľadať 
spôsob, ako tieto problémy riešiť.
„Ako tréner plavcov viem, že časť úspechu 
je talent a ostatné je o snahe a vytrvalosti. 
Platí to vo všetkom.“ 

Mgr. Vladislav ŠÚR, 54r.82

Vyštudoval som 
Vysoké učení 
technické v Brne, 
v súčasnej dobe som 
poslucháčom Vysokej 
školy medzinárodných 
a verejných vzťahov 
Praha, odbor diploma-

cia a medzinárodné vzťahy. 
Od roku 1966 som pracoval ako výskumný 
pracovník CHZWP – Nováky. Skúsenosti 
z výskumu som využil pri tvorbe patentu 
na výrobu chemických prísad  do porobe-
tónových tvárnic v bývalom podniku ĽSH n. 
p. Bratislava.  Po transformácii ĽSH n. p. 
Bratislava na YTONG a Pórobetón a.s.,  som 
sa stal obchodným riaditeľom  oboch spo-
ločností. Po 26. rokoch pôsobenia v odvetví 
ľahkých stavebných hmôt sa moja kariéra 
zavŕšila na poste  riaditeľa pre vonkajšie vzťa-
hy v spoločnosti Porfix a.s. V roku 2000 som 
sa dostal do oblasti betonárskeho stavebného 
priemyslu. 6 rokov som pôsobil vo výrobnom 
podniku Prefabetón Koš a.s. ako riaditeľ 

obchodu a stratégie.  Po nástupe súčasnej 
vlády v roku 2006 som sa stal poradcom 
ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR. 
Zároveň som predsedom rady Štátneho fondu 
rozvoja bývania, členom odbornej pracovnej 
skupiny rady Vlády SR pre seniorov, ako 
aj členom komisie výboru pre stavebníctvo 
a regionálny rozvoj v NR SR. 
Doteraz pracujem aj ako poslanec za SNS 
v mestskom zastupiteľstve a mestskej rade 
v Prievidzi. Moje celoživotné odborné skú-
senosti by som rád využil aj ako poslanec 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. Veľmi 
dobre poznám problémy regiónu hornej Nitry 
v oblasti zamestnanosti, dopravnej infraštruk-
túry, bytovej politiky a ekológie. Ako bývalý 
aktívny športovec (futbal, šach) by som chcel 
podporiť športové činnosti v regióne. 

„Horná Nitra potrebuje ďalší rozvoj. 
Rozhodol som sa preto kandidovať za 
poslanca Trenčianskeho samosprávneho 
kraja. Viem, že prázdne slová nestačia. Ľu-
dia potrebujú istotu, že sa ich životná 
úroveň zlepší. Rád by som k tomu prispel 
aj ja svojím podielom.“  

Ing. Štefan ŠKRÍP, 64r.76za Slovenskú národnú stranu
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Navštívte Zelenú oázu
Centrum voľného času RELAX  v spolupráci so 
ZO SZOPK Andreja Kmeťa v Handlovej slávnostne 
otvorili 3.10.2009  oddychovú zónu s vybudova-
ným altánom a upravenou studničkou a okolím 
v lokalite pod „Líščou horou“ . Slávnostné 
otvorenie bolo vyvrcholením projektu „Oddych 
v prírode“ s úspešným zaradením a finančnou 
podporou 3.ročníka grantového programu 
spoločnosti Slovnaft, a. s. a Nadácie Ekopolis 
s názvom ZELENÉ  OÁZY. Cieľom tohto programu 
bolo vytvoriť a realizovať projekt na obnovenie 
a oživenie ekologicky hodnotnej plochy a trasy,  
ako aj podporiť starostlivosť o environmentálne 
hodnotné územia, ktoré budú slúžiť širokej 
verejnosti a školám. Chceme týmto podporovať 
koncept ochrany prírody a trvalej udržateľnosti 
tejto oddychovej zóny. Zámer tohto projektu sa 
nám podarilo doviesť do úspešného konca a tým-
to všetkých pozývame do lokality pod Líščiu horu, 
kde sa novovytvorená „Zelená oáza“ nachádza. 
Do budúcnosti sa chystáme zapojiť do ďalšej 
etapy projektov s cieľom zveľaďovať toto okolie 
a vytvoriť po tejto trase náučný chodník.
Jarmila Harnišová, CVČ Relax Handlová

HANDLOVSKÉ KATARÍNSKE DNI 
20. - 21.11. 2009 

Piatok, 20.11.2009
15.00    Slávnostné otvorenie HANDLOVSKÝCH   
        KATARÍNSKYCH DNÍ 2009, Námestie baníkov
15.30    Hrá Dychová hudba Handlová, 
        Námestie baníkov
15.30    Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová 
         a udeľovanie ocenení mesta,  Podnikateľský inkubátor
19.00   Sv. Barbora – divadelné predstavenie, Kostol sv. Kataríny
        Nové spracovanie podľa predlohy Štefana Králika v réžii Vojtecha Bartka 
16.00  - 21.00   Námestie plné hudby, reprodukovaná hudba na Námestí baníkov

Sobota, 21.11.2009
12.00 – 20.00  Námestie plné hudby, reprodukovaná hudba na Námestí baníkov, pódium 
17.00  - 23.00  Katarínske hody, posedenie pri živej hudbe spojené s kulinárskymi špecialitami v DK Handlová

Katarínsky jarmok
        Piatok 10.00  - 22.00 
        Sobota  8.00  - 22.00 

Streda, 25.11.2009,  17.00 hod
Slávnostná svätá omša ku cti sv. Kataríny, patrónky mesta, Kostol sv. Kataríny


