
VO
LE

BN
Á
 I

N
ZE

R
C

IA

Vyštudoval som Vysokú 
školu poľnohospodársku 
v Nitre, odbor mechani-
zácia poľnohospodár-
stva. 19 rokov som 
pôsobil vo svojom 
odbore, posledné 3 
roky pracujem ako 
riaditeľ Obvodného 

úradu cestnej dopravy a pozemných komuni-
kácií v Prievidzi. Súčasne sa venujem hokeju 

ako riaditeľ Hokejového klubu Prievidza. 
Kandidovať za poslanca regionálnej samo-
správy som sa rozhodol preto, lebo chcem 
prospešne využiť svoje skúsenosti a energiu. 
Mojou prioritou je doprava a obnova komu-
nikácií, ale pomôcť viem aj v oblasti športu, 
školstva a poľnohospodárstva.
K mojim záľubám patrí hokej, futbal, motoriz-
mus, rád cestujem po Európe a keď potrebu-
jem „vypnúť“ rád si pozriem dobrý film alebo si 
prečítam knihu z kategórie náučnej literatúry.
„Človek by mal jednať tak, aby bol pre-
svedčený o správnosti svojho konania.“      

Ing. Miloš BESEDA,  46 r.  4

Som absolventom 
Vysokej školy eko-
nomickej, Obchodnej 
fakulty a postgraduál-
neho štúdia na Fakulte 
riadenia výrobných 
odvetví. Počas mojej 
profesionálnej kariéry 
som pracoval vo viace-

rých vedúcich manažérskych funkciách a nad-
viazal som kontakty s mnohými zahraničnými 
spoločnosťami. Pri vyhľadávaní zahraničných 
partnerov som tiež spolupracoval s národnou 
agentúrou SNAZIR, kedy som získal prvé 
skúsenosti z oblasti podpory rozvoja investícií 
a obchodu. Aj vďaka tejto spolupráci som 
v r.1994 založil prvý spoločný slovensko-
-japonský podnik na montáž autokáblových 
zväzkov YAZAKI DEBNAR SLOVAKIA, s.r.o. 
Prievidza. Od založenia spoločného podniku 
do roku 1998 som vykonával funkciu vicepre-
zidenta a konateľa spoločnosti. V čase môjho 
pôsobenia spoločnosť zamestnávala viac ako 

3.000 pracovníkov. V súčasnosti pracujem vo 
funkcii podpredsedu Správy štátnych hmot-
ných rezerv SR, kde som získal skúsenosti 
z oblasti riadenia v štátnej správe. 
Mám tiež skúsenosti s prácou v samospráve. 
Vo volebnom období 2002-2006 som bol 
zvolený za poslanca MsZ v Bojniciach a sú-
časne som bol predsedom komisie finančnej, 
podnikateľskej, obchodu a cestovného ruchu. 
Ako poslanec Trenčianskeho samosprávneho 
kraja by mojou prioritou bola oblasť  regio-
nálneho rozvoja, medzinárodnej spolupráce 
a cestovného ruchu. Myslím  si, že práve 
tu by som vedel najlepšie uplatniť svoje 
nielen  odborné skúsenosti, ale aj jazykové 
znalosti (anglický jazyk,  francúzsky jazyk, 
ruský jazyk).

„Politik na regionálnej úrovni musí 
vystupovať predovšetkým ako manažér, 
ktorý si stojí za svojimi názormi a sľubmi 
a pritom musí spolupracovať so všetkými 
poslancami VÚC bez ohľadu na to, z ktorej 
politickej strany alebo hnutia sú, vždy 
v záujme občanov a rozvoja regiónu.“ 

Ing. Ladislav DEBNÁR,  57r.16

Vyštudoval som vý- 
chovu a vzdelávanie 
dospelých, sociológiu, 
históriu a etiku. 
Najdlhšou etapou 
môjho profesionálneho 
života je 18-ročné 
pôsobenie vo funkcii 
riaditeľa Združenej 

strednej školy obchodu a služieb v Handlovej. 
Dnes vykonávam funkciu prednostu Krajského 
školského úradu v Trenčíne. Komunálna a re-
gionálna politika ma vždy zaujímala. Už štvrté 
obdobie pracujem ako poslanec mestského 
zastupiteľstva v Handlovej. K mojim prioritám 

patrí školstvo a sociálna oblasť. 
Okres Prievidza po útlmovom období ťažby 
hnedého uhlia stratil základné istoty v oblasti 

zamestnanosti. Táto skutočnosť pôsobí auto-
maticky i na ďalšie sféry v oblasti sociálnych 
istôt, zdravotníctva, kultúry ale tiež dopravy a 
pod. Ako poslanec by som sa chcel venovať 
školstvu a sociálnej oblasti. V školstve je to 
predovšetkým udržanie existencie súčasnej 
školskej siete a pomoc pri  modernizácii 
škôl. V oblasti sociálnej politiky rozšírenie  
sociálnej siete zariadení sociálnych služieb, 
starostlivosť a pomoc občanom a rodinám, 
ktorí stratili zamestnanie. 

„Mojim krédom je: Vedieť načúvať ľuďom, 
obhajovať a presadzovať ich potreby.“ 

PhDr. Miroslav Holček,  54r.29

Vyštudoval som 
Lekársku fakultu 
Univerzity Karlovej 
v Prahe, neskôr 
postgraduálne štúdi-
um na Slovenskej 
zdravotníckej univer-
zite v oblasti verejné 

zdravotníctvo /MPH/ v Bratislave. Dnes 
pôsobím ako riaditeľ Regionálneho ústavu 
verejného zdravotníctva v Prievidzi.
V súčasnom, ako aj v minulom komunál-
nom volebnom období, som dostal dôveru
obyvateľov mesta Prievidza a pracujem 
aj ako poslanec Mestského zastupiteľstva 
v Prievidzi. Venujem sa najmä problemati-
ke zdravotníctva v regióne ako aj v širšom 
kontexte. Kandidovať v týchto voľbách 

som sa rozhodol z presvedčenia, 
že moje mnohoročné skúsenosti 
môžu pomôcť obyvateľom regió-

nu. Mojim poslaním je hlavne problematika 
zdravotníctva v našom regióne. Dôraz by 
som kládol na dostupnosť zdravotníckych 
služieb, kvalitu poskytovania zdravotnej 
starostlivosti, modernizáciu a prístrojové 
vybavenie nemocnice Bojnice, a hlavne 
zamerať pozornosť na skupinu oby-
vateľstva, ktorá si nedokáže pomôcť 
sama, ako je oblasť drogovej závislosti, 
patologickej hráčskej vášne/gemblerstvo/, 
rôznych návykových látok /toluen.../, rôzne 
depresie zo straty sociálnej istoty a iné.
„Okrem základných morálnych kritérií, 
je mojim jednoduchým ale výstižným 
heslom - Hľadať spôsob ako sa dá pro-
blém riešiť a nie dôvod, prečo sa problém 
riešiť nedá.“

MUDr. Marian JAKUBIS, MPH, 56r.34

Som absolventom 
fakulty architektúry 
SVŠT Bratislava. Po 
ukončení štúdia som 
pracoval ako stav-
byvedúci, projektant 
a vedúci zahraničných 
vzťahov v Priemstave 

Prievidza. Tri roky som bol predsedom 
Mestského národného výboru v Handlovej, 
dve volebné obdobia som bol primátorom 
svojho rodného mesta Handlová. Neskôr 
som pôsobil ako vedúci odboru životného 
prostredia Okresného úradu v Prievidzi. 
V roku 2005 mi obyvatelia okresu Prievidza 
dali svoje hlasy vo voľbách do Vyššieho 
územného celku. Poslaneckého mandátu 
som sa musel vzdať, keď som bol v roku 
2006 vymenovaný za ministra životného 
prostredia SR. Dnes pôsobím ako poslanec 
NR SR za Slovenskú národnú stranu.

Komunálna a regionálna politika sa za 
viac než dvadsať rokov môjho pôsobenia 
v tejto oblasti stala súčasťou môjho života. 
Aj ako minister som nezabúdal, odkiaľ som 
a aké problémy riešia ľudia, starostovia 
a primátori na hornej Nitre. Často mi môj 
lokálpatriotizmus bol dokonca vytýkaný. 
Ale som človek, ktorý silno cíti svoje korene 
a ak môžem, snažím sa  pomôcť.

Uvedomujem si, že práca na rozvoji 
samosprávneho regiónu vo všetkých 
jeho oblastiach je behom na dlhé 

trate a je potrebné sa v nej vyznať. Je 
neustále treba posilňovať kompetencie 
regiónov, miest a obcí. Sú rozhodne naj-
bližšie k ľuďom a musia mať na riešenie 
každodenných problémov a potrieb ľudí 
i možnosti a zdroje. Chýba nám dobrá 
cestná infraštruktúra, kvalitnejšie zdra-
votníctvo, investori, ktorí by našim ľuďom 
ponúkli prácu s vyššou pridanou hodnotou, 
chceli by sme, aby naši seniori žili dôstojne 
a mladí mali podmienky na založenie rodiny 
a naštartovanie svojej profesionálnej karié-
ry. Chceme byť pripravení ukázať turistom 
ako je u nás krásne, popýšiť sa históriou, 
kultúrou, úspechmi malými i väčšími... 
Chcem pomôcť naplniť tieto ciele a využiť 
svoje skúsenosti pri získavaní finančných 
prostriedkov pre rozvoj regiónu, ale aj pri 
hľadaní spravodlivých riešení problémov 
kraja. Chcem, aby sme mohli byť a aj boli 
na svoj región a na Slovensko hrdí.
Je jedna veta, ktorá ma ovplyvnila 
už dávno. John Fitzgerald Kennedy 
povedal: „Nepýtajte sa, čo môže 
Amerika spraviť pre vás. Pýtajte sa, 
čo vy môžete spraviť pre Ameriku.“.  
Rovnakú povinnosť máme voči nášmu 
Slovensku,  svojmu domovu aj my 
všetci.

Ing. arch. Jaroslav IZÁK,  54 r.32

Som absolventom 
Strednej priemyselnej 
školy elektrotechnic-
kej, ale posledných 
dvadsať rokov sa 
venujem podnikaniu. 
Už tretie volebné 
obdobie pracujem 

v poslaneckom zbore mesta Handlová, v po-
slednom volebnom období ako zástupca 

primátora. Poznám problémy miest a obcí,  
podnikateľov, ale aj tých, ktorí sa ocitli 
v sociálne neriešiteľných situáciách.  Snaha 
pomôcť nestačí, treba hľadať skutočné rie-
šenia problémov. S prechodom kompetencií 
na samosprávne kraje je stále viac vecí, 
o ktorých rozhoduje regionálna samosprá-
va v Trenčíne. Ponúkam svoje skúsenosti 
a chcem presadzovať záujmy obyvateľov 
najväčšieho okresu Trenčianskeho kraja. 
„Na ľuďoch si vážim, keď sú pracovití 
a držia slovo.“ 

Dušan KLAS, 51r.38

MUDr. Pavol Sedláček, MPH, 59r.6

Slovenská národná strana 
podporuje kandidáta 
na predsedu TSK

Predstavujeme vám kandidátov na poslancov Trenčianskeho 
samosprávneho kraja za SLOVENSKÚ NÁRODNÚ STRANU

ZODPOVEDNE PRE NÁŠ REGIÓN


