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Volebný obvod číslo 1
Ulice: Biela voda, Hradská 

cesta, Michalská, Nad traťou, 
Pod traťou, Poľná, Pri zastáv-
ke, Tehelňa, Továrenská, Se-
verná, Pod lesom, Strelnica, 
Pradiareň, Garbiarska, Mo-
žiarska, Nižná brána.

Vo volebnom obvode sa 
volia maximálne 3 poslanci.

1. Marián Bešenej, Ing., 39 
r., riaditeľ, KDH

2. Vojtech Bodnár, Ing., 52 
r., ekonóm, SNŠ

3. Ondrej Jankura, Mgr., 35 
r., lesník, nezávislý kandidát

4. Anna Jurgovianová, 
Mgr., 42 r., riaditeľka súkrom-
nej SOS, SDĽ

5. Ľuboslav Kovalský, 
Mgr., 39 r., obchodný riaditeľ, 
SMER

6. Pavol Kulanga, Mgr., 28 
r., súkromný podnikateľ, ne-
závislý kandidát

7. Jozef Nahálka, 62 r., 
živnostník, nezávislý kan-
didát

8. Jaroslav Novotný, 
MUDr., 62 r., lekár, nezávislý 
kandidát

9. Miroslav Perignáth, Ing., 
50 r., prednosta úradu, KDH

10. Ľudmila Rochová, 61 r., 
dôchodkyňa, nezávislý kan-
didát

11. Stanislav Škára, Ing., 60 
r., zamestnanec MsÚ, nezá-
vislý kandidát

12. Boris Švirloch, Mgr., 29 
r., novinár, nezávislý kandi-
dát

NovinyKEŽMAROK
Číslo: 22 – volebná príloha          Ročník: XVIII.                       11. november 2010      

V Kežmarku si budú ob-
čania voliť jedného primátora 
mesta a 15 poslancov (v kaž-
dom obvode po troch). 

U kandidátov na primáto-
ra mesta zakrúžkujú voliči na 
hlasovacom lístku číslo kan-
didáta, ktorému chce odo-
vzdať svoj hlas.

Na hlasovacom lístku 
u poslancov zakrúžkuje vo-
lič maximálne tri mená kan-
didátov na poslancov. 

Práve troch poslancov 
pre každý volebný obvod to-
tiž schválilo súčasné mest-
ské zastupiteľstvo v Kežmar-
ku na svojom zasadnutí dňa 
21. septembra 2010. Zo súčas-

ných devätnásť poslancov sa 
tak počet mestských poslan-
cov znížil na pätnásť. Počet 
volebných obvodov pre ko-
munálne voľby je päť. 

Kto môže voliť v ko-
munálnych voľbách?

Podľa zákona môže svoj 
hlas v komunálnych voľ-
bách odovzdať každý vo-
lič, ktorý je obyvateľom Slo-
venskej republiky, má v da-
nej obci trvalý pobyt a naj-
neskôr v deň konania volieb 
dovŕšil 18 rokov. Prípadné 
obmedzenia výkonu voleb-
ného práva upravuje zákon 
č. 346/1990 Zb. v prvej čas-
ti, § 2, odsek 2.       Redakcia

Komunálne voľby 2010
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnu-

tím č. 225/2010 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy 
obcí a určil deň ich konania na sobotu 27. novembra 2010. 
Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 20.00 hodiny!

Mestská volebná komisia v Kežmarku dňa 7. októbra 2010  
preskúmala predložené kandidátne listiny pre voľby primáto-
ra mesta podľa  § 22 ods. 1 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľ-
bách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpi-
sov a zaregistrovala 4 kandidátov.

Kandidáti:
1. Michal Gáborčík, Mgr., 38 r., živnostník, nezávislý kan-

didát
2. Veronika Havírová, Ing., 55 r., inžinierka chémie, nezá-

vislý kandidát
3. Miroslav Perignáth, Ing., 50 r., prednosta úradu, koalícia 

politických strán a politických hnutí Kresťanskodemokratické 
hnutie, Slovenská demokratická kresťanská únia – Demokra-
tická strana, Sloboda a Solidarita, MOST – HÍD

4. Igor Šajtlava, Ing., 53 r., profesionálny vojak vo výsluž-
be, nezávislý kandidát

Kandidáti na primátora mesta

Kandidáti na poslancov
Mestská volebná komisia v Kežmarku dňa 7. 10. 2010 pre-

skúmala predložené kandidátne listiny pre voľby poslancov 
do Mestského zastupiteľstva a podľa § 17 ods. 1 zákona SNR č. 
346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení 
neskorších predpisov a zaregistrovala 66 kandidátov.

Nezaregistrovala 1 kandidáta, ktorý nespĺňal zákonom usta-
novené náležitostí podľa § 22 ods. 1, písm. c) zákona 346/1990Zb. 
o voľbách do orgánov samosprávy obcí.

13. Iveta Vlčková, Mgr., 40 
r., riaditeľka psychologickej 
poradne, KDH

Volebný obvod číslo 2
Ulice: Baštová, Dr. Alexan-

dra, Hlavné námestie, Hrad-
né námestie, Hviezdoslavova, 
Mesto Kežmarok, J. Kraya, 
Priekopa, Trhovište, Ľubická 
cesta, Tvarožnianska, Fraňa 
Kráľa, Kostolné námestie, No-
vá, Slavkovská, Starý trh, To-
porcerova, Hradný vrch, J. Je-
senského, J. Záborského, Ka-
menná baňa, Kláštorná, Ko-
menského, Kukučínova, P.J. 
Šafárika, Rázusova, S. Tomá-
šika, Štúrova, Zochova.

Vo volebnom obvode sa 
volia maximálne 3 poslanci.

1. Eleonóra Baráthová, 
PhDr., 66 r., historik - spiso-
vateľ, KDH

2. Jozef Figlár, Ing. Arch., 42 
r., architekt, nezávislý kandidát

3. František Grochola, Ing., 
71 r., strojný inžinier, KDH

4. Ján Holova, 44 r., vedúci 
strediska, KDH

5. Peter Marko, MUDr., 
MPH, 40 r., všeobecný lekár 
pre dospelých, SaS

6. Dana Šilonová, 48 r., ve-
dúca predajne, SMER

7. Anna Thomayová, Ing., 58 
r., stavebná inžinierka, SMER

8. Milan Zubal, Ing., 55 r., 
živnostník, nezávislý kandi-
dát

(pokračovanie na 2. strane)

Volebné miestnosti počas 
komunálnych volieb

budú otvorené 
od 7.00 do 20.00 hodiny!
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Kandidáti na poslancov

Volebný obvod číslo 3
Ulice: Martina Lányiho, 

Nábrežná, Sihoť, Vyšný mlyn, 
Záhradná, Gen. Štefánika, 
Cintorínska, Huncovská, Dr. 
D. Fischera, Krvavé pole, Mu-
čeníkov, Tatranská, Gaštano-
vá, J. Chalupku, Suchá hora, 
I. Stodolu.

Vo volebnom obvode sa 
volia maximálne 3 poslan-
ci.

1. Vojtech Brija, 64 r., štát-
ny zamestnanec, nezávislý 
kandidát

2. Ján Ferenčák, PhDr., 36 
r., generálny riaditeľ, SMER

3. Karol Gurka, Ing., 38 r., 
podnikateľ, SMER

4. Veronika Havírová, Ing., 
55 r., inžinierka chémie, nezá-
vislý kandidát

5. Emil Hoffmann, 41 r., 
obchodný zástupca, KDH

6. Sylvia Holopová, Mgr., 
60 r., dôchodkyňa, nezávislý 
kandidát

7. Ladislav Hužik, 
MVDr., 56 r., veterinárny le-
kár, SNŠ

8. Jaroslav Maitner, Mgr., 
34 r., informatik, nezávislý 
kandidát

9. Jozef Matia, Bc., 27 r., 
podnikateľ, SMER

10. Marián Michalík, 38 r., 
robotník, SDKÚ – DS

11. Rastislav Nálepka, 33 
r., živnostník, MOST – HÍD

12. Miroslav Orinčák, 29 
r., podnikateľ, nezávislý kan-
didát

13. Vladimír Petra, Ing., 49 
r., riaditeľ RRA Horný Spiš, 
SDKÚ – DS

14. Lucia Podolinská, 28 
r., inštruktorka, MOST – 
HÍD

15. Ján Režňák, 52 r., správ-
ca nemocnice, nezávislý kan-
didát

16. Marta Sabolová, PhDr., 
54 r., riaditeľka, nezávislý 
kandidát

17. Andrea Šinglárová, 
Mgr., 25 r., odborný radca, 
SaS

18. Katarína Šišková, 37 r., 
bankový úradník, KDH

19. Jaroslav Vaľo, Mgr., 39 
r., pedagóg, SDKÚ – DS

20. Jana Víznerová, MUDr. 
Mgr., 41 r., lekárka, KDH

(dokončenie z 1. strany) Volebný obvod číslo 4
Ulice: Bardejovská, Ko-

šická, Levočská, Weilburská, 
Lanškrounská.

Vo volebnom obvode sa 
volia maximálne 3 poslanci.

1. Daniela Anovčinová, 63 
r., dôchodkyňa, KDH

2. Jaroslav Cehula, Ing., 44 
r., chemický inžinier, SDKÚ – 
DS

3. Dušan Kopkáš, Bc., 45 
r., majster odborného výcvi-
ku, KSS

4. Igor Kredátus, PhDr., 48 
r., živnostník v oblasti vzde-
lávania dospelých, nezávislý 
kandidát

5. Eleonóra Levická, Ing., 
51 r., štátny zamestnanec, 
KDH

6. Vojtech Novanský, 29 r., 
podnikateľ, nezávislý kandi-
dát

7. Matúš Polák, 25 r., fi-
nančný špecialista - analytik, 
nezávislý kandidát

8. Dušan Rufus, 39 r., ob-
chodný manager, SaS

9. Adriana Saturyová, 34 
r., novinárka, nezávislý kan-
didát

10. Ján Soliar, Ing., 57 r., ria-
diteľ TS, KDH

11. Magdaléna Sopková, 
Mgr., 45 r., učiteľka, SMER

12. Jana Trautmano-
vá, JUDr., 44 r., právnička, 
SMER

13. František Tropp, Ing., 
42 r., strojný inžinier, SMER – 
vzdal sa kandidatúry

14. Vojtech Wagner, Ing., 42 
r., stredoškolský učiteľ, nezá-
vislý kandidát

Volebný obvod 5
Ulice: Karola Kuzmányho, 

Obrancov mieru, Južná, Petr-
žalská.

Vo volebnom obvode sa 
volia maximálne 3 poslanci.

1. Stanislav Čajka, 55 r., 
živnostník, nezávislý kandi-
dát

2. Jozef Glevaňák, 45 r., ve-
dúci záložne, nezávislý kan-
didát

3. Ružena Glevaňáková, 
44 r., pracovníčka záložne, 
SMER

4. Eduard Godala, 47 r., 
riadiaci pracovník, SMER

5. Ján Hencel, MUDr., 41 r., 
lekár, KDH

6. Ivan Kotora, RNDr., 47 
r., učiteľ, SDKÚ – DS

7. Ľubomír Mačko, Mgr., 
55 r., riaditeľ ZŠ, SDKÚ – DS

8. Jana Majorová Garstko-
vá, Mgr., 29 r., projektový ma-
nažér, KDH

9. Milan Nevlazla, 59 r., 

riaditeľ Euroregiónu Tatry, 
KDH

10. Jaroslav Slavkovský, 
Ing., 54 r., obchodný zástup-
ca, SDKÚ – DS

11. Juraj Švedlár, 55 r., od-
borný referent tradičnej kul-
túry, nezávislý kandidát.

Volebný obvod č. 1
Ulice: Biela voda, Hradská cesta, Michalská, Nad traťou, 
Pod traťou, Poľná, Pri zastávke, Tehelňa, Továrenská, Se-
verná, Pod lesom, Strelnica, Pradiareň, Garbiarska, Mo-
žiarska, Nižná brána.

Ing. Marián Bešenej (KDH)
39 rokov, riaditeľ č. 1

- chcem sa kvalifikovane podieľať na veciach 
verejných
- komunikácia a informácie sú základom 
dôvery
- mám záujem prispieť k rozvoju mesta 

v bytovo-komunálnej oblasti s dôrazom na obnoviteľné zdroje energie, 
riešenie dopravy, protipovodňové opatrenia a mnohé ďalšie oblasti, 
ktoré sú nevyhnutné pre spokojné bývanie v našom meste
- nie sľuby, ale schopnosť prácou reálne riešiť otázky rozvoja nášho 
okolia v oblastiach hospodárskych a správy majetku mesta
- trvalo udržateľný rozvoj mesta
- prílev investícií a podpora podnikateľského prostredia 
- zvýšenie zamestnanosti

VOLEBNÝ OBVOD ČÍSLO 1

Mgr. Ondrej Jankura
Ako NEKA je mojou snahou v MZ presadzovať:
- zlepšiť celkový stav zelene nielen vo volebnom okrsku, 

ale aj v meste, parkoch a na sídliskách
- podporím zachovanie nemocnice

- podporím dobudovanie detských ihrísk a oddychových zón 
pre našich obyvateľov

- podporím monitorovanie ulíc bezpečnostnými kamerami 
a tým vlastne aj ochranu majetku našich obyvateľov

- navrhnem väčšiu podporu zo strany mesta pre šport, 
lebo kde inde sa má mládež realizovať

Ako rodený Kežmarčan podporím každý návrh, ktorý zlepší 
postavenie mesta Kežmarok nielen v podtatranskej oblasti, 

tak aby boli občania spokojní a hrdí na svoje mesto
Ďakujem za podporu.

Pozíciu poslanca mestského zastu-
piteľstva spájam so svojim úsilím zlep-
šovať život občanov mesta Kežmarok 
rozvojom pracovných príležitostí. Ako 
zakladateľ spoločnosti KACO Elektro-
technika (teraz Hengstler) a jeden z  

iniciátorov vzniku priemyselného parku Pradiareň som sa 
presvedčil o význame dôležitej potreby ľudí – mať prácu. 
Pôsobil som vo viacerých odvetviach – v obchodnej spo-
ločnosti ZDROJ, Okresnej správe cestovného ruchu, Byto-
vom družstve v Poprade a v troch výrobných podnikoch. 
Získal som skúsenosti a vedomosti z rôznych  oblastí, kto-
ré môžu byť pri rozhodovaniach  mestského zastupiteľstva 
prospešné.

Ing. Vojtech Bodnár (SNS)

www.silnykezmarok.sk
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10. Ľudmila Rochová, 
61 r., 

dôchodkyňa, 
nezávislý kandidát

Ing. Miroslav Perignáth (KDH)
50 rokov, prednosta úradu

č. 9

Dá sa to!

- ochrana pred povodňami
- voľný čas:  lesopark, hájovňa, cyklotrasy

- chodníky a parkoviská
- cesta do Pradiarne pre peších a cyklistov

VOLEBNÝ OBVOD ČÍSLO 1

Mgr. Ľubomír Kovalský
Volebný obvod číslo 1

- 39 rokov
- ženatý, 2 deti

- obchodný riaditeľ
Cieľ: 

Podpora voľnočasových
aktivít mládeže 

5

Mgr. Anna Jurgovianová, 
42 rokov, 3 deti. Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej 

školy v Kežmarku. 
Priority mojej kandidatúry: 

• odborne vzdelávať rómsku mládež kvalifikovanými odborníkmi v spolu-
práci s predstaviteľmi samospráv, štátnych i neštátnych organizácií 
• prinavrátením remeselníckej výroby zabezpečovať služby obyvateľom 
• zapojiť mládež do protipovodňových opatrení (čistením potokov i riek...) 
• zasadzovať sa za výstavbu nájomných bytov pre mladé rodiny formou ve-
rejno-súkromných projektov 
• podporovať rozvoj turizmu ako formy cestovného ruchu realizovaním 
výstavby cyklotrasy Cesta okolo Tatier 
• vytvoriť oddychovú zónu výsadbou zelene vo svojom okrsku pre mlá-
dež a seniorov 
• prispievať k uplatňovaniu zásady rodovej rovnosti.

DAJME KEŽMARKU ZELENÚ v jeho ďalšom rozvoji

Ako obyvateľ sídliska Sever sa chcem v prvom 
rade aj z tohto miesta poďakovať tým obyvateľom 
mesta, ktorí ma podporili už v štádiu kandidatúry. 
Pre funkciu poslanca MsZ ponúkam svoje 18-roč-

né skúsenosti technika-projektanta, 6-ročné skúsenosti v štátnej správe 
a 13-ročné skúsenosti v samospráve. Svoje uvedené skúsenosti by som 
chcel zúročiť hlavne v prospech ďalšieho zveľadenia severnej časti mesta, 
lokality Pradiarne ako aj v prospech obyvateľov celého mesta. Mal som tú 
česť byť poslancom MsZ v 1. volebnom období, za poslanca MsZ som bol 
zvolený ešte aj v 4. a 5. období, no z dôvodu nezabezpečenia náhradného 
zamestnania voči MsÚ som mandát poslanca odovzdal. Zaväzujem sa, že 
v prípade zvolenia za poslanca MsZ budem tento mandát vykonávať ce-
lé volebné obdobie, pokiaľ mi to umožní zdravotný stav. Pre zabezpečenie 
kvalitného zloženia MsZ vyzývam občanov hlavne k účasti na voľbách.

Ing. Stanislav Škára
– kandidát na poslanca MsZ v Kežmarku 
v období 2011 – 2014 za volebný obvod č. 1

7. Jozef Nahálka, 
62 r., 

živnostník, 
nezávislý kandidát

www.silnykezmarok.sk
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Moje priority:
 školstvo,
 mládež,

 sociálne veci.

Viem načúvať 
a chcem pomáhať.

Iveta Vlčková (KDH)
40 rokov, riaditeľka č. 13

Volebný obvod č. 2

Ulice: Baštová, Dr. Alexandra, Hlavné námestie, 
Hradné námestie, Hviezdoslavova, Mesto Kežma-
rok, Jakuba Kraya, Priekopa, Trhovište, Ľubická ces-
ta, Tvarožnianska, Fraňa Kráľa, Kostolné námestie, 
Nová, Slavkovská, Starý trh, Toporcerova, Hradný 
vrch, Janka Jesenského, Jonáša Záborského, Kamen-
ná baňa, Kláštorná, Komenského, Kukučínova, Pavla 
Jozefa Šafárika, Rázusova, Samuela Tomášika, Štúro-
va, Zochova.

Moje priority predstavuje kultúra, 
historické pamiatky,

zviditeľňovanie mesta a jeho histórie, 
ako aj snaha o vylepšenie atmosféry historického 

jadra mesta – aby sa
nestalo len kulisou bez ľudí.

Za krajší, kultúrnejší 
a spravodlivejší Kežmarok!

PhDr. Eleonóra Baráthová (KDH)
66 rokov, historička 

a spisovateľka č. 1

Moje priority sú:
– viac pracovných príležitostí 

   a bytov pre mladých
– dôstojná staroba seniorom

– vhodné podmienky pre voľné chvíle, šport, kultúru 
   i oddych
– získanie finančných zdrojov pre dostavbu zimného 
  štadióna na viacúčelovú halu, protipovodňových 
  zábran, rekonštrukciu ciest a chodníkov...

Ide o naše mesto!

Ing. František Grochola (KDH)
71 rokov, strojný inžinier

č. 3

– odpustenie miestnych poplatkov 
domácnostiam postihnutých povodňou

– odpustenie daní z pozemkov postihnutých 
povodňou

Kvalitné komunikácie 
v meste!

Ján Holova (KDH)
44 rokov, 

vedúci strediska č. 4

VOLEBNÝ OBVOD ČÍSLO 1 – VOLEBNÝ OBVOD ČÍSLO 2

Kežmarok – pekné mesto

Ing.arch. Jozef Figlár, 
nezávislý kandidát č. 2, 

volebný obvod č. 2
nar. 25. 4. 1968 v Kežmarku, 

ženatý, 3 deti, architekt.

www.silnykezmarok.sk
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1. Vojtech Brija, 
64 r., 

štátny zamestnanec, 
nezávislý kandidát

Volebný obvod č. 3
Ulice: Martina Lányiho, Nábrežná, Sihoť, Vyšný mlyn, Záhradná, gen. Štefánika, Cintorínska, Huncovská, Dr. Daniela 
Fischera, Krvavé pole, Mučeníkov, Tatranská, Gaštanová, Janka Chalupku, Suchá hora, Ivana Stodolu.

Priority, ktoré  budem presadzovať v miestnom zastupiteľstve
• Podmienky pre prácu obyvateľov mesta
• Revitalizácia parkov a prímestských zón

• Podpora športov, ktoré dosahujú výsledky zodpovedajúce postaveniu mesta
• Internetová stránka mesta ako živý a aktuálny nástroj informovania občanov

• Vypracovanie systému výstrahy občanov a firiem v prípade hroziaceho 
živelného, priemyselného a ekologického nebezpečenstva. 

Ing. Milan ZUBAL
55 rokov, živnostník
Vývoj mesta môžu ovplyvniť len 
pracovití obyvatelia. Je potrebné, 
aby mali vytvorené podmienky

 pre prácu a oddych.

VOLEBNÝ OBVOD ČÍSLO 2 – VOLEBNÝ OBVOD ČÍSLO 3

Ing. Anna Thomayová
Volebný obvod číslo 2

- 38 rokov
-stavebná inžinierka

- pedagóg

7

Dana Šilonová
Volebný obvod číslo 2

- 48 rokov
- vydatá, 2 deti

- vedúca predajne

6

PhDr. Ján Ferenčák
Volebný obvod číslo 3

- 36 rokov
- ženatý, 2 deti

- generálny riaditeľ
Ciele: 

1. Investície pre mesto
2. Rozvoj turizmu v meste

2

Ing. Karol Gurka
Volebný obvod číslo 3

- 38 rokov
- ženatý, 1 dieťa

- inžinier ekonómie
Ciele: 

1. Transparentné hospodárenie
2. Mesto pre občanov

3

Volebné 
miestnosti počas 

komunálnych volieb
budú otvorené 

od 7.00 do 20.00 hodiny!
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Mgr. Michal Gáborčík
 kandidát na funkciu primátor mesta

KTO SOM:
narodený i žijúci v Kežmarku, 38 rokov, ženatý, 3 dcéry (14, 11, 1 rok)

absolvent Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku 
a Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Košice, odbor matematika – fyzika

Od roku 1997 majiteľ zabehnutej firmy TAURUS – počítače 
a matematika.

Som veriaci, uznávam hodnoty ako sú usporiadaná rodina, vernosť, 
pracovitosť a poctivosť.

PREČO JA?
Nikdy som nebol v žiadnej politike, mám čistý štít, žiadne kauzy 

a záväzky voči politickým stranám. 
Do volieb idem naozaj nezávislý.

Celý život som prežil v Kežmarku. Chcem žiť v hrdom, peknom 
a prosperujúcom meste. Mrzí ma, ako mesto upadá. Nemocnica, 
sídlisko JUH, doprava v meste, priemyselný park a zamestnanosť 

– už niekoľko rokov nevidím žiadny rozvoj a pokrok. 
Len ľahostajnosť a apatiu.

Pokúšam sa o zmenu. Nielen vo vedení, 
ale aj v prístupe ku problémom.

Moji protikandidáti na funkciu primátora sú úradníci, 
ktorí rozhodovali o nás posledné roky, ja nie. 

Preto ak chcete zmenu v našom meste, poďte voliť a dajte mi svoj hlas.

ŠANCA NA ZMENU!

KANDIDÁTI NA PRIMÁTORA MESTA
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– chodníky
– štadión

– zeleň v meste
– parkoviská

Je vám to jedno? 
– ani mne nie...

Emil Hoffmann (KDH)
41 rokov, 

obchodný zástupca č. 5

VOLEBNÝ OBVOD ČÍSLO 3

Bc. Jozef Matia
Volebný obvod číslo 3

- 27 rokov
- konateľ spoločnosti

- fotograf
Ciele: 

1. Zrekonštruovanie 
chodníkov na cintoríne
2. Podporiť bezpečnosť 

a aktivity v meste

9

7. Ladislav Hužik, MVDr., 
56 r., 

veterinárny lekár, 
SNŠ

10. Marián Michalík, 
38 r., 

robotník, 
SDKÚ – DS

www.silnykezmarok.sk

www.silnykezmarok.sk

Mgr. SYLVIA HOLOPOVÁ 
nezávislá kandidátka na poslankyňu MsZ v 

Kežmarku bytom Sihoť 10, mám 61 rokov, som vy-
datá a som stredoškolská učiteľka na dôchodku.

Chcem aj naďalej pomáhať, Vám obča-
nom, pri riešení Vašich problémov a požia-
daviek lebo komunálnu politiku robia ľu-

dia a nie politické strany.
Moje priority: 
- cestovný ruch, regionálny rozvoj a medzinárodné vzťahy
  - kultúra, poriadok a bezpečnosť
  - dokončenie práce na prinavrátení dôstojnosti historickému 

cintorínu 
Ďakujem všetkým občanom, ktorí podporili moju kandidatú-

ru svojim podpisom.
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14. 
Lucia Podolinská, 
28 r., inštruktorka, 

MOST – HÍD

Moje priority: 
– mestské hospodárstvo

– cestovný ruch

Moja práca nech je odrazom 
vašich potrieb

Katarína Šišková (KDH)
37 rokov, servisný poradca 

senior TB
č. 18

– profesne je mi blízke zdravotníctvo, kultúra a šport 
pre všetkých – v týchto oblastiach chcem tímovo 

pracovať pre dobro mesta a jeho občanov

„Zrelosť nastáva, keď sa človek pozitívne 
zapojí do spoločnosti. Prestáva slúžiť sebe, 
ale v práci za vec, za myšlienku poznáva 

svoju životnú úlohu.“ 
(Ladislav Hanus)

MUDr., Mgr. Jana Víznerová 
(KDH)

42 rokov, lekárka č. 20

Ako poslanec by som sa chcel zamerať na: 
- získavanie mimorozpočtových zdrojov cez europrojekty.
- vytvárať  podmienky pre rozširovanie a skvalitňovanie ponuky na 

trávenie voľného času obyvateľov a návštevníkov mesta,  
- lepšie využiť lesopark pre športové a rekreačné účely
-  postupnú obnovu a modernizáciu športovísk na území mesta
   a sprístupňovať ich verejnosti,
-  podporu podnikania v oblasti cestovného ruchu

Mgr. Jaroslav Vaľo, 
39 r., pedagóg,
SDKÚ – DS

SILNÝ KEŽMAROK 
– MESTO PRE ĽUDÍ

VOLEBNÝ OBVOD ČÍSLO 3

Priority:  1. naplnenie hesla „Nemocnica v Kež-
marku – Nemocnica rodinného typu“
2. dostupnosť a kvalita poskytovania zdravotnej 
starostlivosti pre občanov mesta

3. vylepšenie ambulantných služieb z hľadiska potrieb občanov 
4. podpora rozvoja mesta v oblasti športu a kultúry pre vyžitie občanov 
5. mládež – podpora mladých v štúdiu, – kultúrne a športové vyžitie, – po-
moc mladým rodinám, – uplatnenie sa mládeže na trhu práce 
6. starostlivosť o seniorov 
7. podpora rozvoja mesta vo všetkých oblastiach  
8. zlepšenie prostredia vo volebnom obvode č. 3: Názory a podnety obča-
nov sú hlavným programom činnosti samosprávy a poslancov mesta!!!        

Podporte zmenu a nesklamem Vás. Honza (Jan) Režňák

Jan Režňák
Nezávislý kandidát na poslanca 

vo volebnom obvode č. 3

13. Vladimír Petra, Ing., 
49 r., 

riaditeľ RRA Horný Spiš, 
SDKÚ – DS

www.silnykezmarok.sk

www.silnykezmarok.sk

www.silnykezmarok.sk

www.silnykezmarok.sk
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Základné priority:  
• výstavba oddychových a športových zón

• zlepšenie podmienok pre parkovanie 
• oprava chodníkov

• obnova zelene

7 

 
 
 

 mládež a šport 
 mladé rodiny 
 bezpečnosť 
 kultúra 
 vzdelanie 
 parkoviská a cesty 
 čistota a poriadok 

 

nezávislý kandidát na poslanca  
vo volebnom obvode č. 4 – dolný juh 

Volebný obvod č. 4
Ulice: Bardejovská, Košická, Levočská, Weilburská, 
Lanškrounská.

Priority: 
Sociálna oblasť

Opravy chodníkov
Vytvorenie detských ihrísk

Zabezpečenie parkovacích miest

Leží mi na srdci 
osud sídliska Juh a všetkých 

občanov nášho mesta.

Daniela Anovčinová (KDH)
63 rokov, dôchodkyňa

č. 1 • Podať pomocnú ruku všetkým občanom v mojom volebnom 
obvode, ale aj mimo neho, ktorí o pomoc stoja a nedokážu svoje 
problémy riešiť sami.
• Snaha o skrášlenie životného prostredia na sídlisku Juh.
• Vybudovanie oddychových zón pre deti a ich rodičov a pre 
teenagerov za aktívnej spolupráce obyvateľov Juhu s mestom 
Kežmarok.

„Nikto v núdzi 
a vo svojich problémoch 

nemusí byť sám.“

Ing. Eleonóra Levická (KDH)
51 rokov, štátny zamestnanec

č. 5

VOLEBNÝ OBVOD ČÍSLO 4

Dušan Kopkáš, Bc., 
45 r., 

majster odborného výcviku, 
KSS

w
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www.silnykezmarok.sk

www.silnykezmarok.sk

Jaroslav Cehula
Levočská 14, 060 01 Kežmarok

ženatý, 5 detí 
chemický inžinier

živnostník
SDKÚ – DS
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Stanislav Čajka 
55 r., živnostník, 

nezávislý kandidát

Volebný obvod č. 5
Ulice: Karola Kuzmányho, Obrancov mieru, Južná, Petr-
žalská.

Jozef 
Glevaňák

45 rokov, ženatý
vedúci záložne

nezávislý 
kandidát
obvod č. 5

VOLEBNÝ OBVOD ČÍSLO 4 – VOLEBNÝ OBVOD ČÍSLO 5

JUDr. Jana Trautmanová
Volebný obvod číslo 4

- 44 rokov
- vydatá, 2 deti

- právnička

12

Mgr. Magdaléna Sopková
Volebný obvod číslo 4

- 45 rokov
- učiteľka odborných

 predmetov

11

Ružena Glevaňáková
Volebný obvod číslo 5

- 44 rokov
- vydatá, 4 deti

- pracovníčka záložne

3

• Zabezpečím financie z eurofondov pre rozvoj Kežmarku.
• Zabezpečím financie a realizáciu protipovodňových 
opatrení.
• Presadím dopravný obchvat mesta dialničným privádzačom.
• Vynaložím všetko úsilie na príchod investorov do 
priemyselného parku v Kežmarku.

„Zlepšenie dopravnej 
sitácie v meste vybudovaním 

dialničného privádzača.“

Ing. Ján Soliar (KDH)
57 rokov, prednosta OÚ

č. 10

Pracujem v oblasti vidieckého 
turizmu. Mojim cieľom je 

podporiť turizmus v meste, 
podporiť šport a iné rozvojové 

aktivity mládeže. 
Chcem sa venovať aj problematike 

životného prostredia.

Žiaden problém mi nie je cudzí!
1

• narodený 14. 1. 1968 v Kežmarku,
• zástupca riaditeľa SOŠ Garbiarska 1 Kežmarok
• podpredseda Karpatskonemeckého spolku na Slovensku,
• člen Karpatskonemeckej Rady, predseda miestnej sku-
piny Karpatskonemeckého spolku v Kežmarku,
• člen Cechu sprievodcov Tatry – Spiš
• pravidelne organizujem detský letný tábor v nemec-
kom jazyku, Sviatok kultúry a vzájomnosti v Kežmar-
ku, Spišské Vianoce,
• s mestom Kežmarok spolupracujem v oblasti cestov-
ného ruchu
• budem sa snažiť o skvalitnenie dopravnej infraštruk-
túry v meste a vytvorenie parkovacích miest na sídlis-
ku Juh
• vyviniem úsilie o dobudovanie detských ihrísk, úpravu 
zelene opravu poškodených chodníkov a okolia bytoviek

Ing. Vojtech 
WAGNER

14

www.silnykezmarok.sk

Nezávislý kadidát
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- chcem sa venovať problematike zdravotníctva, športu, 
prevencii vzniku závislostí, cielene problematike 
sídliska Juh na ktorom žijem 14 rokov

- všetky ciele chcem naplniť čestným, transparentným 
a nekorupčným spôsobom

Naše mesto potrebuje pomoc…
Viem pomáhať

MUDr. Ján Hencel (KDH)
41 rokov, lekár č. 5

- kandidujem, lebo som nespokojný 
s tým, čo sa v našom meste deje

- získavanie mimorozpočtových zdrojov cez europrojekty.
- vytvárať podmienky pre rozširovanie a skvalitňovanie ponuky na 

trávenie voľného času obyvateľov a návštevníkov mesta, 
- lepšie využiť lesopark pre športové a rekreačné účely, vráta-

ne skvalitnenia zelene, doplnenia chodníkov, doplnenie prvkov 
drobnej architektúry a zariadení pre návštevníkov, 

- vybudovanie parkovísk na sídliskách

Silný Kežmarok 
– Mesto pre ľudí

RNDr. Ivan  Kotora, 
riaditeľ Úradu práce, sociálnych 

vecí a rodiny Kežmarok
Ako poslanec by som sa chcel 

zamerať na: 

Moje priority predstavuje poriadok, čistota, slušnosť a bezpeč-
nosť na sídlisku.

- obnovenie detských ihrísk, prinavrátenie pieskovísk
- umožnenie našim deťom slušný priestor na voľnočasové aktivi-

ty, včasné a pravidelné upravené trávnaté plochy,
- vyčistenie Ľubickeho potoka (proti povodni). 
Ak budem mať príležitosť, pokúsim sa nesklamať. K spolupráci 

vyzývam aj všetkých obyvateľov sídliska. Ľudí nezaujíma, koľko to-
ho viete, pokiaľ nevedia, ako Vám na nich záleži.“

Eduard  Godala
 47 rokov,  ženatý,  3 deti,  Petržalská  7,

riadiaci  pracovník  aktivačnej  
a  verejno-prospešnej  práce  

pre sídlisko  JUH.
Kandidát SMER-SD, 

volebný obvod 5, kandidát č. 4

MOJE PRIORITY 
- skvalitnenie infraštruktúry (vytvorenie nových 
parkovacích miest na hornom Juhu, oprava chod-
níkov a ciest) 

- rozvoj voľnočasových aktivít (vytvorenie značených cyklotrás, výstavba 
nových ihrísk na sídlisku Juh) 
- zveľaďovanie a skrášľovanie sídliska (nové lavičky, výsadba okrasných 
drevín a kvetov) 
- zviditeľnenie Kežmarku v oblasti cestovného ruchu, podpora rozvoja pod-
mienok pre podnikateľské aktivity, organizovanie kvalitných kultúrno-spolo-
čenských podujatí, zabezpečenie čistoty a verejného poriadku

Mgr. Jana Majorová Gartsková 
(KDH), 29 rokov, projektová 

manažérka č. 8

- vybudovanie oddychovej zóny na síd-
lisku Juh,
- zlepšenie a skvalitnenie služieb na síd-
lisku Juh  a v meste,

- zlepšenie infraštruktúry sídliska Juh,
- využitie Štrukturálnych fondov EU pre podporu rozvoja ces-
tovného ruchu a služieb v meste Kežmarok,
- podporu rozvoja priemyslu, a tým zvýšenie zamestnanosti 
v meste Kežmarok.

Ing. Jaroslav Slavkovský
SDKÚ - DS 

obchodný zástupca, 54 rokov, 
ženatý, dve deti,

bývam na sídlisku Juh od roku 1980. 
Ako poslanec MsZ Kežmarok 

sa zasadím  o:

VOLEBNÝ OBVOD ČÍSLO 5

4

V prvom rade by som chcel poďakovať za dôveru, kto-
rú ste mi vložili zvolením za poslanca v minulom voleb-

nom období. Napriek ťažkej situácii, ktorá nastala v spoločnosti sme sa 
snažili naplniť ciele a podnety občanov nášho mesta. Viem, že nie všet-
ko vyšlo tak, ako sme si predstavovali, ale snaha urobiť niečo pre toto 
mesto nás zaväzovala a napĺňala. Mojim záujmom bola, je a bude kultú-
ra. V tomto období sa nám podarilo presadiť v kultúre niekoľko projek-
tov, podporou ktorých sme prispeli k ich realizácii, ale najvýznamnej-
ším prínosom bolo spracovanie a schválenie všeobecne záväzného na-
riadenia mesta v oblasti kultúry, ktoré smerovalo k podpore činnosti 
a hlavne výchove mladej generácie v činnosti kultúry. 

Chcem viesť a vychovávať ďalšie generácie k prameňom tradičnej 
kultúry a k zachovaniu identity Slovenského národa v spoločnej Euró-
pe prostredníctvom kultúry a tradičných hodnôt.  

Juraj Švedlár, 
nezávislý kandidát na poslanca MsZ Kežmarok 

Rozumným konaním 
urobme z Kežmarku atraktívne a bezpečné 

miesto pre život jeho občanov.

- Viac oddychových zón a ihrísk na 
  sídlisku Juh
- Zvyšovanie bezpečnosti 
- Oprava chodníkov a ciest

- Vylepšovanie dopravnej situácie
- Čistota, poriadok a viac zelene
- Budovanie cyklotrás v okolí mesta pre bicyklovanie a kor-
čuliarov

- Výstavba UV rampy na sídlisku Juh
- Vybudovanie Kežmarskej chaty

Milan Nevlazla
59 rokov

Riaditeľ kancelárie ZRT v Kežmarku

www.silnykezmarok.sk

www.silnykezmarok.sk

www.silnykezmarok.sk

Mgr. Ľubomír Mačko, 
vek 55 rokov, ženatý, 

dve deti, riaditeľ školy.

č. 9


