
 
 

Vážení spoluobčania, 
 

tak a je to tu, plníme to, čo sme vám sľúbili v jesennom vydaní nášho 
občasníka. 

K volebným urnám pristúpime 2. decembra 2006. 
 
Týmto špeciálnym vydaním Trniek Vás chceme zoznámiť s kandidátmi na post starostu 

obce a s kandidátmi na poslanecký mandát do obecného zastupiteľstva. 
Možnosť kandidovať na starostu a poslanca mal každý volič s trvalým pobytom v obci. 

Využilo to len zopár z nás, na starostu je 5 kandidátov a na poslancov je 15 kandidátov, 
pričom starostu volíme jedného a poslancov deviatich. 

Postupne Vám ich na stránkach špeciálneho čísla občasníka abecedne  predstavíme. Veď 
sú to oni, čo finančne prispeli na vydanie tohto čísla, aby Vás mohli touto cestou informovať o 
svojich zámeroch v nadchádzajúcom volebnom období.  

Položili sme im zopár otázok, prostredníctvom ktorých môžu priblížiť svoje predstavy 
o tom, ako by mala ich spoluúčasť na vedení obce vyzerať.  

Oslovili sme všetkých, ktorí odovzdali platné kandidátne listiny a splnili všetky podmienky 
na kandidovanie za predstaviteľov obce v komunálnych voľbách 2006. Nie každý však využil 
možnosť predstaviť sa verejnosti takýmto spôsobom. Všetkým osloveným sme položili rovnaké 
otázky, aby bolo ich predstavovanie objektívne. Niektorí to však poňali svojsky. V Trnkách sú 
príspevky uverejnené v takom znení, ako nám boli odovzdané od jednotlivých kandidátov. 

K volebným urnám by malo ísť čo najviac voličov, veď ide o budúcnosť nás všetkých, čo tu  
v obci žijeme a tí čo budú žiť. Je to dôležité rozhodnutie, veď novozvolení kandidáti budú 
niesť zodpovednosť za ďalší rozvoj obce minimálne nasledujúce štyri roky. 

Každý z nás má šancu využiť to a zúčastniť sa volieb. Tí, ktorí sa nemajú ako dostať na 
voľby, či už z dôvodu choroby alebo dopravy, by mali využiť možnosť odvoliť priamo doma. 
Treba len zavolať na obecný úrad,  nahlásiť sa a oni prídu k Vám domov s prenosnou urnou. 
Telefónny kontakt na OÚ je 6775 121. 

- redakcia -

 
Teraz je to len na nás koho si vyberiete a komu dáme svoju dôveru na 
nasledujúce štyri roky. Veríme, že naše rozhodnutie bude správne a 

volieb sa zúčastníme v čo najväčšom počte. 
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Ján Harman, Ing. – kandidát na starostu obce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Čo Vás motivovalo k tomu, že ste sa rozhodli 
kandidovať za starostu v našej obci? 
Takmer celý svoj život som prežil na Trnavej Hore. 

Je veľa vecí, ktoré sa mi v našej obci páčia, ale je aj dosť 
toho, čo by som si predstavoval iné a lepšie. Verím, že 
ako starosta by som mnohé z týchto predstáv dokázal 
realizovať aj v praxi, najmä, ak by som mal podporu 
spoluobčanov. Práve motív tejto podpory, keď ma v 
súvislosti s možnou kandidatúrou oslovili viacerí 
občania, bol pri predkladaní kandidátnej listiny 
dôležitým faktorom. 

2) Ste rodákom z obce alebo ste sa sem prisťahovali? 
Čo pre Vás naša obec znamená? 

Či som rodák z obce závisí od toho, ako bola otázka 
myslená. Ak sa za rodáka považuje človek, ktorý sa tu 
narodil, tak rodákom nie som (ale takých by sme tu našli 
asi len málo, najmä počínajúc generáciou, ktorá prišla na 
svet v pôrodnici). Ak sa však za rodáka môže označiť 
človek, ktorý tu žije skoro od narodenia, tak áno. Je to 
miesto, kde som prežil svoje detské roky, ktoré si skoro 
každý uchováva v pamäti ako najkrajšie, kde som prežil 
prvé lásky, kde žije moja rodina, moje deti a kde – 
dúfam – aj zostarnem. Preto pre mňa znamená veľa. 

3) Ako si predstavujete svoju spoluúčasť pri 
rozhodovaní o rozvoji našej obci? 

Spoluúčasť pri rozhodovaní o rozvoji našej obce pre 
mňa znamená v prvom rade dôvernú znalosť potrieb 
občanov Trnavej Hory a súčasne znalosť legislatívnych 

možností pre ich realizáciu. Aktívne presadzovanie 
návrhov riešením jednotlivých čiastkových problémov, 
ktoré zostali nedoriešené z predchádzajúcich období, 
spolu s usmerňovaním práce obecného zastupiteľstva 
tak, aby jeho činnosť bola na živote a výzore našej obce 
čitateľná, by v tomto mali zohrať rozhodujúcu úlohu. 

4) Máte konkrétnu predstavu, čo by ste chceli urobiť 
pre spoluobčanov, alebo ako by ste riešili otázky 
týkajúce sa napríklad likvidácie komunálnych a 
biologických odpadov, čističiek odpadu, miestnych 
komunikácií? 

Bez konkrétnych predstáv o svojej práci a o 
možnostiach riešenia jednotlivých problémových oblastí 
života obce by som o kandidatúre ani neuvažoval. Tieto 
predstavy sa týkajú ako problematiky programu 
nakladania s odpadom (súčasťou ktorého je aj likvidácia 
biologicky rozložiteľného odpadu), tak aj nakladania s 
obecným majetkom, resp. riešenia iných oblastí. So 
zreteľom na to, že každá z týchto tém je náročná, je na 
takomto redakciou obmedzenom priestore obtiažne 
predstaviť konkrétne návrhy. 

5) Čo bude Vašimi preferenciami, ak Vás ľudia zvolia 
za starostu, resp. akým smerom by sa podľa Vás 
mal uberať vývoj obce? 

 Spokojnosť čo najväčšieho počtu obyvateľov so 
životom v našej obci a viditeľný rozvoj ako jednotlivých 
častí, tak aj celej obce. 

 
Na záver považujem za potrebné a dôležité upozorniť na jeden fakt: starosta nech je akokoľvek schopný, bez 

dobre fungujúceho obecného zastupiteľstva veľa nedosiahne. Treba si uvedomiť, že práca poslanca, ak má byť 
prínosom pre obec, je založená ako na znalosti miestnej problematiky, tak aj legislatívnych úprav tej - ktorej oblasti. 
Práve znalosť legislatívy, ktorá je stále náročnejšia, si žiada od poslancov viac času, lebo prísť na rokovanie 
obecného zastupiteľstva bez znalosti vecí ich vyriešiť nepomôže, naopak. Preto je dôležité nielen to, komu dajú 
občania dôveru ako starostovi, ale aj koho si zvolia za svojich zástupcov. Dobre fungujúce obecné zastupiteľstvo 
spolu so starostom, ktorý vie, čo chce dosiahnuť a urobí pre to maximum, sú predpokladom pre realizáciu zmien k 
lepšiemu 

Vek: 53 rokov 
Stav: ženatý 
Vzdelanie: vysokoškolské 
Aktuálne zamestnanie: živnostník  
Záľuby: kulinárstvo, rybárstvo, práca s drevom 
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Pavel Ihracký, Ing. – kandidát na starostu obce 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Čo Vás motivovalo k tomu, že ste sa rozhodli 
kandidovať za starostu v našej obci? 

Chcem sa aktívne podieľať na  ďalšom rozvoji, 
obnove a zveľaďovaní našej obce. 

2) Ste rodákom z obce alebo ste sa sem prisťahovali? 
Čo pre Vás naša obec znamená? 

Narodil som sa v Jalnej, v roku 1988 som sa 
presťahoval do dolnej časti Trnavej Hory. Od svojej 
mladosti som sa podieľal na budovaní obce: zúčastnil 
som sa na výstavbe  obecného vodovodu, futbalového 
areálu, telocvične, dome smútku či oprave kostola. Veľa 
času som venoval organizovaniu športu v obci (15 rokov  
ako funkcionár – predseda  TJ Sokol, 21 rokov ako 
hráč). 

3) Ako si predstavujete svoju spoluúčasť pri 
rozhodovaní o rozvoji našej obci? 

Ako aktívnu spoluprácu s občanmi a poslancami 
obecného zastupiteľstva v súlade s Národným 
strategickým plánom  pre rozvoj vidieka. 

4) Máte konkrétnu predstavu, čo by ste chceli urobiť 
pre spoluobčanov alebo ako by ste riešili otázky 
týkajúce sa napríklad likvidácie komunálnych a 
biologických odpadov, čističiek odpadu, miestnych 
komunikácií? 
 

 skvalitniť služby pre obyvateľstvo 
 zlepšiť informovanosť občanov 
 opraviť miestne komunikácie 

 skrášliť obec 
 zlepšiť starostlivosť o občanov v dôchodkovom 

veku 
 vytvoriť podmienky pre využívanie voľného 
času mladých ľudí 

 podporovať šport a pohybové aktivity 
 vytvoriť podmienky pre rozvoj podnikateľskej 

sféry v obci a podporiť programy na zníženie 
nezamestnanosti 

 chrániť životné prostredie 
Pri likvidácii komunálneho odpadu :  

 podpora separovaného zberu 
 podpora zhodnocovania odpadov 
 likvidácia existujúcich skládok odpadov a ich 

rekultivácia 
Čistička odpadových vôd môže byť realizovaná v 

rámci strategického rozvoja a obnovy Slovenského 
vidieka podľa možnosti financovania projektov pre 
komunálnu sféru z Európskych fondov. 

5) Čo bude Vašimi preferenciami, ak Vás ľudia zvolia 
za starostu? 

V prvom rade orientácia na občana – uspokojovanie 
potrieb obyvateľstva a zabezpečenie splnenia programu  
uvedeného v bode 4. 

6) Pár slov na záver: 
Týmto by som chcel pozvať všetkých občanov k 

volebnej urne. 

 

Vek: 50 rokov 
Stav: ženatý 
Vzdelanie: vysokoškolské 
Aktuálne zamestnanie: finančný poradca  
Záľuby: šport, dobrá kniha 
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Zuzana Ivanová - kandidátka na starostu obce a poslanca 

 
 
 
 
 
 
 

1) Čo Vás motivovalo k tomu, že ste sa rozhodli 
kandidovať za poslanca, resp. starostu v našej 
obci? 

   Chcem sa podieľať na pozitívnych zmenách v obci 
a mám záujem, aby tým obec napredovala ďalej. 

2) Ste rodákom z obce alebo ste sa sem prisťahovali? 
Čo pre Vás naša obec znamená? 

Áno, som rodáčka, jedna z Vás. Pre mňa naša obec 
znamená veľa, nakoľko som sa tu narodila, vyrastala, 
založila rodinu a chcem tu stráviť aj zvyšok života. 

3) Ako si predstavujete svoju spoluúčasť pri 
rozhodovaní o rozvoji našej obci? 
Zodpovednosť za ďalší rozvoj som sa rozhodla 

prevziať na seba aj ja. Preto som to využila a idem 
kandidovať na post starostu ako nezávislý kandidát. 
Tých dôvodov, prečo idem kandidovať, je viac. Za 
dôležité považujem hlavne dobrú spoluprácu a ochotu 
spolupracovať s novozvolenými poslancami. Ako sa 
vraví – viac hláv, viac rozumu.  

Sami ľudia vedia, čo sa dá v obci vylepšiť, dokončiť, 
opraviť. Je hlavne potrebné zadefinovať veci, ktoré 
treba riešiť urýchlene a postupne realizovať, ale dôležité 
sú hlavne finančné prostriedky. Preto sa spolieham na 
to, že sa aktívne zapojíme do podávania projektov, aby 
sme využili čerpanie finančných prostriedkov zo 
štrukturálnych fondov EÚ, ale aj z národných grantov. 

4) Máte konkrétnu predstavu, čo by ste chceli urobiť 
pre spoluobčanov alebo ako by ste riešili otázky 
týkajúce sa napríklad likvidácie komunálnych a 
biologických odpadov, čističiek odpadu, miestnych 
komunikácií? 
Tých predstáv je veľa. Zbežne začnem od najvyššie 

položenej časti obce: 
 Kľačany – doriešiť problém s predajňou. 

Zabezpečiť, hlavne starším občanom, dovoz 
základných potravín, 

 horná časť – pretrvávajúci problém s vodou, 
cestná komunikácia na hornú časť, 

Vek: 36 rokov 
Stav: vydatá 
Vzdelanie: stredoškolské 
Aktuálne zamestnanie: referent predajného oddelenia 
Záľuby: bicyklovanie, lyžovanie 

 dotiahnuť do úspešného konca projekt na 
viacúčelové ihrisko, 

 zrekonštruovať vodovodné potrubia za 
spolupráce so StVaK – časté poruchy, 

 zriadiť klub pre dôchodcov, 
 dokončiť rekonštrukciu domu smútku, 
 zriadiť internetovú stránku obce, 
 umožniť občanom prístup na internet, nie všetci 

majú tú možnosť, 
 zrealizovať detské ihrisko, 
 zrekonštruovať po častiach školu.  

Takto by sa dalo pokračovať, ale na všetko sú 
potrebné v prvom rade dobré konexie a financie. 

Komunálny odpad, tam nevidím problém s 
odvozom. Akurát treba zabezpečiť cez leto týždenný 
odvoz odpadu a častejší vývoz kontajnerov. S 
biologickým odpadom je to zložitejšie, nakoľko musí 
byť zriadená oficiálna skládka. Druhá možnosť je riešiť 
odvoz biologického odpadu formou špeciálnych 
kukanádob. 

5) Čo bude Vašimi preferenciami, ak Vás ľudia zvolia 
za poslanca alebo starostu, resp. akým smerom by 
sa podľa Vás mal uberať vývoj obce? 

Hlavnými preferenciami bude už len to, že mi 
občania vyslovia svoju dôveru a budú ma voliť. Mnohí 
si isto myslia, že či sa ako žena hodím na tento post.  
Ale nie je dôležité či je to chlap alebo žena, ale v prvom 
rade je mať záujem a chuť. A to ja mám! Veď v 
okolitých obciach sú už roky starostky a dosahujú 
výborné výsledky vo vykonanej práci. 

6) Pár slov na záver: 

Som kandidátkou aj za poslanca do obecného 
zastupiteľstva. To znamená, že mám skutočný záujem 
niečo pre našu obec vykonať, podieľať sa na jej 
zmenách. Svedčí o tom i moja pravidelná účasť na 
doterajších verejných zasadaniach obecného 
zastupiteľstva. Preto je dôležité zúčastniť sa v 
nadchádzajúcich komunálnych voľbách v čo najväčšom 
počte a rozhodnúť sa správne pre svojho kandidáta. 
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Cyril Magula - kandidát na starostu obce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOBRÝ DEŇ VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA, 
 
 
 
 
aktivistami obecného občasníka TRNKY som 

bol oslovený, aby som ako kandidát na starostu 
obce odprezentoval svoj volebný program v 
horeuvedenom občasníku podľa určenej predlohy. 

 V tomto prípade považujem takéto 
prezentovanie za nie dobré a objektívne riešenie z 
dôvodu, že o rovnakú kandidatúru sa uchádza aj 
jeden z členov redakčnej rady občasníka Trnky. Za 
veľmi dobré a objektívne riešenie by som 
považoval vizuálne stretnutie všetkých kandidátov 
na starostu s oprávnenými voličmi našej obce. 

 Skutočnosť, že som kandidátom na starostu 
obce za vládnu koalíciu Ľudová strana – Hnutie za 
demokratické Slovensko, Smer-Sociálna 
demokracia a Slovenská národná strana, sa snaží 
úzka skupina ľudí inak prezentovať. Voči okresnej 
koaličnej rade, ktorá rozhodla o mojej kandidatúre, 
ma viažu dohodnuté povinnosti, medzi ktoré patrí 
aj presadzovanie sociálneho programu vlády a 
zabezpečovanie lepšej životnej úrovne pre našich 
spoluobčanov. 

 

Vek: 57 rokov 
Stav: rozvedený 
Vzdelanie: prvý stupeň VŠ, odbor sociálna práca 
Aktuálne zamestnanie: nezamestnaný 
Záľuby: čítanie, cestovanie, šach, mariáš, pasívne futbal 
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Jozef Urgela - kandidát na starostu obce 

 
 
Vážení spoluobčania 
 
Rozhodol som sa napísať pár slov o tom, ako by 

som si predstavoval starostovanie v obci Trnavá 
Hora, Jalná a Kľačany. 

Nechcem sa vyjadrovať k doterajšiemu obdobiu 
obecného úradu, lebo všade sa robia chyby aj dobré 
veci. Človek je omylný, a preto je to tak ako je. Ja mám 
konkrétu predstavu, čo by som chcel robiť po zvolení za 
starostu obce Trnavá Hora. Viem, že mnohí budú 
namietať, že sú to len rečičky, ale človek môže robiť len 
to, čo mu dovolí kasa, pomôžu ľudia svojimi názormi, 
pripomienkami a spoluprácou. V mojich predstavách je 
urobiť niečo s vodou v Trnavej Hore, ktorá nás už trápi 
asi od postavenia vodovodu. Ďalej začať budovať 
kanalizáciu v našej obci a získať na to peniaze z 
Európskych fondov, lebo keď sa prejdete našou obcou, 
človek sa cíti ako by táto obec bola jedna žumpa. Čo ma 
trápi, sú cesty hlavne na hornú časť Trnavej Hory (aj 
tam by sa dalo veľa urobiť a vytvoriť spoluprácu s 
firmou TWS-PLUS). Ďalšia vec, ktorá ma trápi je 
spolupráca s mládežou, nie len s dobrovoľnými hasičmi, 
ale aj s futbalistami, ktorí začali po dlhom čase 
reprezentovať našu obec a myslím si, že dobre. 
Spolupráca so školou a všetkou mládežou, lebo tam je 
náš potenciál. V určitom období sme čakali, keď  niekto 
odišiel z volejbalového ihriska na Jalnej alebo na 
Trnavej Hore pri škole, aby ho mohol druhý nahradiť a 
teraz je na tých miestach ticho a to ma mrzí. Od mládeže 
až po dospelých sa obháňame a mali by sme sa zastaviť 
a pouvažovať nad naším životom. Začať zvažovať aj 
krajšie stránky, nie len hrdlačiť od rána do večera. Tým 
poukazujem, že sa z našej obce stratila akákoľvek 
kultúra, ktorá tu bola. Teraz sa urobí jedna zábava do 
roka a pár diskoték, postaví sa prvý máj, pred 
Vianocami vianočný stromček a to je kultúra tejto obce. 

Narodil som sa 9. októbra 1952 v Kremnici. 
Pochádzam a svoje detstvo som prežil v Jalnej. 
Základnú 9-ročnú školu som skončil v roku 1968. V 
roku 1968-1972 som absolvoval Strednú priemyselnú 
školu drevársku vo Zvolene. Už vtedy som sa aktívne 
podieľal v Dobrovoľnom požiarnom zbore Jalná. To bol 
počas dvadsiatich rokov môj hlavný koníček. Po 
ukončení základnej vojenskej služby v roku 1974 som sa 
stal predsedom dobrovoľného požiarneho zboru a robil 
som to do roku 1990. Po vojne som sa oženil, mám 
dvoch dospelých synov, ktorí majú svoje rodiny. 

Starší ľudia si iste budú pamätať, čo sa za tie roky 
urobilo. V týchto rokoch som robil dve volebné obdobia 
poslanca na MNV v Trnavej Hore. 

Od roku 1974 až do roku 2006 som pracoval a 
zastával funkciu majster drevárskej výroby a práca za tie 
roky s ľuďmi ma veľa naučila a nie je mi cudzia. Preto 
som sa rozhodol kandidovať za starostu tejto obce a 
zapojiť ľudí, aby spolupracovali, zúčastňovali sa 
verejných podujatí, dávali návrhy, ktoré by sa 
spoločnými silami riešili a zveľaďovali obec Trnavá 
Hora. Veď sa pozrite. Okolo seba vidieť skládky odpadu 
na rôznych miestach Trnavej Hory a len málo by stačilo, 
aby ten odpad putoval do kontajnerov a kukanádob. 

Svoju spoluúčasť pri rozhodovaní v našej obci si 
predstavujem nielen s návrhmi od ľudí, ale aj 
spoluprácou s poslancami tejto obce. Všade, či v rodine, 
v robote, na obecnom úrade sa majú riešiť veci, ktoré sa 
nás konkrétne dotýkajú. Čo som si všimol v obci Trnavá 
Hora a pri čítaní občasníka „Trnky“, počúvam a čítam 
veľa kritiky, ohovárania, ale žiadne návrhy. Spoluprácu 
si predstavujem tak, že ten, kto vec kritizuje, má dať 
návrh na jej riešenie a spoločne pouvažovať nad tým, 
ako to odstrániť a zlepšiť. Veď všetko by sa malo robiť 
pre dobro občana tejto obce. 

Tých návrhov, ktoré mi hýria hlavou, je strašne veľa, 
a preto si dovolím ukončiť tento článok. Ak by sa mi 
podarilo stať sa starostom, začnem realizovať to, čo som 
zbežne opísal v tomto článku a postupne, samozrejme, s 
vami všetkými rozvíjať obec Trnavá Hora. 
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Martin Ceplák - kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Čo Vás motivovalo k tomu, že ste sa rozhodli 
kandidovať za poslanca v našej obci? 
S týmto nápadom prišli moji priatelia a ja som 

súhlasil. 

2) Ste rodákom z obce alebo ste sa sem prisťahovali? 
Čo pre Vás naša obec znamená? 
Som rodák z Trnavej Hory, prežil som tu detstvo, 

mladosť a preto pre mňa naša obec znamená veľmi 
veľa... je to môj domov. 

3) Ako si predstavujete svoju spoluúčasť pri 
rozhodovaní o rozvoji našej obci? 
Budem sa snažiť využívať svoje vedomosti a 

prezentovať nápady pri podporovaní rozhodnutí pre 
rozvoj našej obce. 

4) Máte konkrétnu predstavu, čo by ste chceli urobiť 
pre spoluobčanov alebo ako by ste riešili otázky 
týkajúce sa napríklad likvidácie komunálnych a 

biologických odpadov, čističiek odpadu, 
miestnych komunikácií? 

V našej dedine chýba mladým miesto, kde by si 
mohli zašportovať, preto by som chcel zrealizovať 
projekt viacúčelového ihriska. Čo sa týka miestnych 
komunikácií, treba ich neustále renovovať, na odpad 
treba viac sprístupniť kontajnery, aby nevznikali 
nežiadané skládky v okolí a čističku odpadu treba 
podporovať, nakoľko je to všetko možné! 

5) Čo bude Vašimi preferenciami, ak Vás ľudia 
zvolia za poslanca, resp. akým smerom by sa 
podľa Vás mal uberať vývoj obce? 

Chcel by som reprezentovať mladých v obecnom 
zastupiteľstve a podporovať kultúru, šport, školstvo, 
vzhľad a funkčnosť dediny. 

6) Pár slov na záver: 

Šťastie spočíva v tom, že urobíme šťastných ľudí, s 
ktorými žijeme. 

Vek: 20 rokov 
Stav: slobodný 
Vzdelanie: stredoškolské s maturitou 
Aktuálne zamestnanie: študent Ekonomickej fakulty 
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Záľuby: šport, umenie, ekonomika... 
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Ivan Hajdoni – kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zo zákona nie je zakázané, aby blízky príbuzný 

kandidáta bol predsedom volebnej komisie. Je to však 
morálne? Vytvára to dôvodne podozrenie o možnosti 
voľby zmanipulovať v prospech príbuzného. Nehrozí to 
i v našej obci?   

Dedinku som si zamiloval a chcel by som tu i dožiť. 
Je tu krásna príroda. Láske k prírode a životnému 
prostrediu učím i svojho syna. K tomuto by som chcel 
viesť i niektorých neprispôsobivých spoluobčanov. 
Rôzne články a dohovárania nemali úspech. Myslím si, 
že je načase občanov neúctivých k svojmu okoliu 
sankcionovať. Koľko bolo vyrubených pokút za 
znečisťovanie za posledných 16 rokov? Som za 
okamžité odstránenie čiernych skládok, týždenné 
vyvážanie smetí, plošné celoročné rozmiestnenie 
kontajnerov. Čistá a upravená dedinka je dobrou 
vizitkou každého z nás . 

Zúčastňoval som sa verejných zasadaní obecného 
zastupiteľstva z dôvodu, že mám záujem o veci verejné. 
Vždy bola veľmi malá účasť. Myslel som, že občania 
nemajú záujem o dianie v obci. Až pri zverejnení 
kandidátov som zistil, že som sa mýlil. Veď toľko 
kandidátov na starostu a poslancov som nečakal. 
Škoda, že sa nezúčastňovali aspoň verejných obecných 
zastupiteľstiev, pri ktorých mohli povedať svoj názor, a 
tým sa podieľať i na dianí v obci. Z obecných 
zastupiteľstiev som čerpal námety pre svoje kritické, 
ale pravdivé články. Pochvalné názory neposunú veci 
dopredu. Mojím krédom je otvorenosť, úprimnosť a 
spravodlivosť. Toto by som presadzoval i v obecnom 
zastupiteľstve.  

Chcel by som, aby sa obec venovala i najmenším 
problémom spoluobčanov, a tým si získa ich priazeň a 
podporu. Inšpirovať sa dobrými a úspešnými nápadmi z 
iných obcí, oslovovať s problémami odborníkov a 
vplyvných občanov našej obci. I keď malou čiastkou 
prispieť pri narodení a úmrtí spoluobčana, čo vytvára 
pocit spolupatričnosti, podporovať šport a presadiť 
opakované zavedenie večerného autobusového spoja do 
hornej časti našej obce. Tiež stojí na zamyslenie 
pomenovať ulice v obci kvôli prehľadnosti. Názov 
ulice by si určili občania na nej žijúci. 

Chcel by som, aby sa podporili spoločenské aktivity 
dôchodcov, napríklad pravidelným posedením pri čaji, 
usporiadaním zájazdov, atď. Toto je finančne náročné 
pre obec. Avšak rozumným hospodárením a nie 
rozpredávaním majetku, ako som už v minulosti písal, 
sa uvedené dá zrealizovať. Som za opakované pokusy 
pri snahe získať pre obec finančné prostriedky z 
rôznych fondov a dotácií. Uvedené je pre obec 
výhodné. Opak je len alibizmus jednej rodiny.  

Štvrťročne by mal starosta obce a obecné 
zastupiteľstvo informovať o vykonaných prácach v 
obci a riešení problémov. Najlepšie by bolo cez 
občasník Trnky, ktoré dostávajú všetky domácnosti. 
Aby sa už zmenila doterajšia prax, že starosta na kritiku 
nereaguje a cez občasník neinformuje. 

Nemám tu žiadnu rodinu, preto vopred ďakujem za 
každý hlas, ktorý od Vás vo voľbách dostanem. 
Každému spoluobčanovi, ktorý ma oslovil, som sa 
snažil poradiť alebo pomôcť ako som najlepšie vedel. V 
tomto budem naďalej pokračovať. 

Vek: 35 rokov 
Stav: ženatý 
Vzdelanie: stredoškolské s maturitou 
Aktuálne zamestnanie: - 
Záľuby: šach, šport, hubárčenie 
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Zdenek Hanák - kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Čo Vás motivovalo k tomu, že ste sa rozhodli 
kandidovať za poslanca v našej obci? 

Nakoľko som už dôchodca a život v obci mi nie je 
ľahostajný, mám dosť voľného času na to, aby som sa 
podieľal na riešení problémov v obci. 

2) Ste rodákom z obce alebo ste sa sem 
prisťahovali? Čo pre Vás naša obec znamená? 

Narodil som sa na Morave, ale už 52 rokov bývam 
a žijem v obci, takže sa cítim ako rodák Trnavej Hory. 

3) Ako si predstavujete svoju spoluúčasť pri 
rozhodovaní o rozvoji našej obci? 

V prvom rade musím dostať dôveru spoluobčanov 
ako poslanec. 

4) Máte konkrétnu predstavu, čo by ste chceli urobiť 
pre spoluobčanov alebo ako by ste riešili otázky 
týkajúce sa napríklad likvidácie komunálnych a 

biologických odpadov, čističiek odpadu, 
miestnych komunikácií? 

Čo sa týka likvidácie komunálneho odpadu, bolo 
by treba zmeniť systém odvozu. Taktiež by bolo treba 
zabezpečiť viac kontajnerov na sklo alebo aspoň 
dvakrát do roka zabezpečiť zber a odvoz skleneného 
odpadu a papiera. Aj keď v obci je veľmi členitý terén, 
vedú cez ňu dve železničné trate, myslím, že aj tak by 
sa malo uvažovať o výstavbe čističky biologického 
odpadu. 

5) Čo bude Vašimi preferenciami, ak Vás ľudia 
zvolia za poslanca, resp. akým smerom by sa 
podľa Vás mal uberať vývoj obce? 

 - 

6) Pár slov na záver: 
 - 

Vek: 55 rokov 
Stav: ženatý 
Vzdelanie: stredoškolské 
Aktuálne zamestnanie: dôchodca 
Záľuby: šport, záhradka 
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Alena Hanušková - kandidátka na poslankyňu obecného zastupiteľstva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Čo Vás motivovalo k tomu, že ste sa rozhodli 
kandidovať za poslanca v našej obci? 

Možnosť podieľať sa na riešení problémov v obci a 
prezentovať názory občanov, ktorí ma oslovia. 

2) Ste rodákom z obce alebo ste sa sem 
prisťahovali? Čo pre Vás naša obec znamená? 
Nenarodila som sa tu, ale žijem v tejto obci už od 

roku 1985. Trnavá Hora je pre celú moju rodinu 
domovom.  

3) Ako si predstavujete svoju spoluúčasť pri 
rozhodovaní o rozvoji našej obci? 
Jedno volebné obdobie mám za sebou a teraz viem, 

že to nie je také jednoduché o niečom rozhodovať, 
najmä keď sa názory poslancov líšia. Treba dúfať, že 
budúci poslanci budú mať jasno vo veciach, ktoré by 
chceli pre obec urobiť, a že ich názory sa vo väčšine 
budú uberať jedným smerom. 

4) Máte konkrétnu predstavu, čo by ste chceli urobiť 
pre spoluobčanov alebo ako by ste riešili  otázky 
týkajúce sa napríklad likvidácie komunálnych a 
biologických odpadov, čističiek odpadu, 
miestnych komunikácií? 

Odpady – téma, pri ktorej si uvedomujem veľký 
problém. Je mi ľúto, že v našej obci sú niektorí 
občania ľahostajní k svojmu životnému prostrediu. Sú 
medzi nami i takí, čo tvrdia, že nevyprodukujú žiadny 
odpad!!!  

Takže bude to ťažká úloha pre budúcich poslancov 
a starostu. Ale je isté, že tento problém sa bude musieť 
riešiť. K tejto otázke sa nedá len tak odpovedať, 
pretože je tu fakt, ktorý sa bude musieť skĺbiť so 
zákonmi, brať do úvahy potreby a názory našich 
spoluobčanov a, samozrejme, je to aj o financiách 
nielen samotného OÚ,  ale aj každej domácnosti. 

5) Čo bude Vašimi preferenciami, ak Vás ľudia 
zvolia za poslanca, resp. akým smerom by sa 
podľa Vás mal uberať vývoj obce? 
Chcela by som, aby sa v našej obci vybudovalo 

posedenie s uzatvoreným pieskoviskom pre mamičky s 
deťmi a dotiahlo sa konečne do konca vybudovanie 
viacúčelového ihriska, ktoré dopadlo zatiaľ tak, ako 
dopadlo... 

6) Pár slov na záver: 
Prajem novým poslancom a starostovi veľa 

trpezlivosti a úspechov pri plnení svojich predsavzatí. 

Vek: 40 rokov 
Stav: vydatá 
Vzdelanie: stredné s maturitou 
Aktuálne zamestnanie: zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ pre MŠ 
Záľuby: dobrá kniha, príroda 

 
 
 
 
 
 
 
 



STRANA  11   TRNKY                    špeciálne číslo 2006     
 

Pavel Kravec, Mgr. - kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Čo Vás motivovalo k tomu, že ste sa rozhodli 
kandidovať za poslanca v našej obci? 
Od roku 1990 som bol dvakrát poslancom Obecného 

zastupiteľstva, mám teda osobné poznanie a skúsenosť z 
riešenia problémov obce a mám chuť zase sa pričiniť o 
hľadanie riešení nových problémov, ktoré priniesol 
politický a ekonomický vývoj, napr. problémy školstva, 
ktoré zatiaľ obce nepoznali. 

2) Ste rodákom z obce alebo ste sa sem prisťahovali? 
Čo pre Vás naša obec znamená? 

Narodil som sa v Kremnici a celý svoj život bývam 
v obci, aj keď už sedem rokov dochádzam na 
"týždňovky" do Bratislavy. Obec je pre mňa 
synonymom domova, rodiny, priateľstva, ale aj viery, 
lebo v našom kostole som bol pokrstený, prijal som 
všetky sviatosti, v ňom boli pokrstené moje deti a v ňom 
pokračuje "dedičstvo našich otcov" . 

3) Ako si predstavujete svoju spoluúčasť pri 
rozhodovaní o rozvoji našej obci? 
 V prípade môjho zvolenia som viazaný dôverou 

voličov riešiť ich požiadavky a problémy. 

4) Máte konkrétnu predstavu, čo by ste chceli urobiť 
pre spoluobčanov alebo ako by ste riešili otázky 
týkajúce sa napríklad likvidácie komunálnych a 
biologických odpadov, čističiek odpadu, miestnych 
komunikácií? 
Obec za posledné roky pomerne dobre zabezpečila 

infraštruktúru: vodu (pamätám si dobu, keď 
zásobovanie vodou v lete bolo veľmi problematické), 
plyn, komunikácie, škôlku, školu.  

Je ešte potrebné dobudovať cesty pre 
novovybudované domy, systémovo doriešiť údržbu a 

výsadbu verejnej zelene, likvidáciu divých skládok 
odpadu, zamedziť znečisťovaniu ovzdušia, podporovať 
športové a kultúrne príležitosti pre mládež, zlepšiť 
zimnú údržbu - odstraňovanie snehu, pre nevládnych 
občanov zriadiť možnosť stravovania, zlepšiť 
komunikáciu občanov s obcou prostredníctvom 
občasníka "Trnky" a prostredníctvom internetovej 
komunikáciu cez web stránku, a to zverejňovaním 
uznesení a Všeobecne záväzných nariadení obce, v 
"Trnkách" a na web stránke zaviesť právnu poradňu ako 
prostriedok zvýšenia právneho povedomia občanov a 
diskusné fórum občanov, zabezpečiť pre občanov 
niektoré služby, ktoré sú pre občanov finančne náročné 
(napr. dlhý rebrík a pod.), zaviesť verejne prístupný 
internet. Obec by mala zlepšiť výber daní nie ich 
zvýšením, ale dôsledným výberom, pretože niektorí 
občania majú niekoľkoročný daňový dlh voči obci a 
obec doteraz neurobila účinné kroky na ich vymáhanie. 

5) Čo bude Vašimi preferenciami, ak Vás ľudia zvolia 
za poslanca, resp. akým smerom by sa podľa Vás 
mal uberať vývoj obce? 

Vývoj v obci by mal zachovať všetko dobré čo bolo 
vytvorené v minulosti našimi predkami, ale podporovať 
aj nové formy dobra, ktoré prináša doba (internet, 
budovanie tradícií cez občianske združenie SPOON, a 
podobne). 

6) Pár slov na záver: 
Uchádzam sa o priazeň voličov, aby som v 

rozhodovaní o spoločných problémoch občanov uplatnil 
svoje poznanie a životné skúsenosti, lebo raz darmo je: 
"naša múdrosť je len poznanie (a priznanie) vlastných 
omylov".  

Vek: 49 rokov 
Stav: ženatý 
Vzdelanie: Univerzita Komenského Bratislava, PdF UK - Sociálna práca 
Aktuálne zamestnanie: ŽSR, Údržba železničnej infraštruktúry - 
riaditeľstvo, vedúci úseku riaditeľa a ľudských zdrojov 
Záľuby: spoločenské problémy, filozofia, politika, železnice, hudba, 
umenie 
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Ján Lešniak - kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Čo Vás motivovalo k tomu, že ste sa rozhodli 
kandidovať za poslanca v našej obci? 

Prisťahoval som sa z mesta Žiar nad Hronom do 
obce, ktorá je malá, prestárlá a pre mladých ľudí sa tu 
málo robí. Rozhodol som sa preto kandidovať, aby sa 
aj tu trochu rozprúdil život, lebo tu chcem žiť aj so 
svojou rodinou a nechcem byť len pasívnym 
prijímateľom, ale aj aktívne sa do diania zapájať a 
pracovať pre dobro všetkých. 

2) Ste rodákom z obce alebo ste sa sem prisťahovali? 
Čo pre Vás naša obec znamená? 

Nie som rodákom z obce, prisťahoval som sa sem z 
mesta. Obec je pre mňa môj budúci domov, v ktorom 
vyrastajú aj moje deti, je mojou srdcovou záležitosťou. 

3) Ako si predstavujete svoju spoluúčasť pri 
rozhodovaní o rozvoji našej obci? 
Pri počúvaní rozhlasu, sledovaní televízie a čítaní 

tlače sa často dozvedám ako i malé obce, keď majú 
schopné vedenie, robia pre svojich občanov všetko čo 
im život spríjemní. Aj ja by som chcel, aby sa i naša 
obec približovala k mestu, aby sa nám tu všetkým – 
mladým aj starým, žilo lepšie, príjemnejšie. Nechcem 
stáť bokom, chcem byť pri tomto dianí, keď tu žijem a 
budú tu žiť i moji potomkovia. 

4) Máte konkrétnu predstavu, čo by ste chceli urobiť 
pre spoluobčanov alebo ako by ste riešili otázky 
týkajúce sa napríklad likvidácie komunálnych a 
biologických odpadov, čističiek odpadu, 
miestnych komunikácií? 

Často si všímam život starých a osamelých ľudí. 
Pre nich by som chcel niečo urobiť (dom 
opatrovateľskej služby). Využiť nevyužité priestory, 
chátrajúce (Kultúrny dom na Kľačanoch) 
zrekonštruovať, získať grant z Európskych fondov. 
Pomohlo by sa starým a osamelým ľuďom, zároveň by 
sa získali aj nejaké pracovné miesta, lebo 
nezamestnanosť je tu dosť veľká. 

Aj pre životné prostredie je potrebné niečo urobiť. 
Vybudovať malé domové čističky odpadových vôd, 
zabezpečiť triedenie domového odpadu, zlikvidovať 
divoké skládky. 

5) Čo bude Vašimi preferenciami, ak Vás ľudia 
zvolia za poslanca, resp. akým smerom by sa 
podľa Vás mal uberať vývoj obce? 
 - 

6) Pár slov na záver: 
 - 

Vek: 38 rokov 
Stav: ženatý 
Vzdelanie: stredné odborné 
Aktuálne zamestnanie: podnikateľ 
Záľuby: šport – aktívny rozhodca „ObFZ“ Žiar nad Hronom 
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Miroslav Magula - kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Čo Vás motivovalo k tomu, že ste sa rozhodli 
kandidovať za poslanca v našej obci? 

 - 

2) Ste rodákom z obce alebo ste sa sem 
prisťahovali? Čo pre Vás naša obec znamená? 
Áno, je to moje rodisko. 

3) Ako si predstavujete svoju spoluúčasť pri 
rozhodovaní o rozvoji našej obci? 
 - 

4) Máte konkrétnu predstavu, čo by ste chceli urobiť 
pre spoluobčanov alebo ako by ste riešili otázky 
týkajúce sa napríklad likvidácie komunálnych a 
biologických odpadov, čističiek odpadu, 
miestnych komunikácií? 

 - 

5) Čo bude Vašimi preferenciami, ak Vás ľudia 
zvolia za poslanca, resp. akým smerom by sa 
podľa Vás mal uberať vývoj obce? 

 - 

6) Pár slov na záver: 
Obec Trnavá Hora vznikla zlúčením troch obcí: 

Jalná, Trnavá Hora, Kľačany. Hlavným cieľom práce 
obecných orgánov by malo byť spravodlivé 
spravovanie celej obce, spravodlivá služba každému 
občanovi. Toto ma motivovalo k mojej kandidatúre za 
poslanca obce, lebo sa chcem podieľať na 
presadzovaní tejto spravodlivosti. 

 
 
 

Vek: 52 rokov 
Stav: ženatý 
Vzdelanie: ÚSO – s maturitou 
Aktuálne zamestnanie: SLOVEKO a.s., Banská Bystrica 
Záľuby: všeobecné: literatúra, film 
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Miroslav Mešťan, Ing. - kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Čo Vás motivovalo k tomu, že ste sa rozhodli 
kandidovať za poslanca v našej obci? 

Dôvodom mojej kandidatúry za poslanca do 
obecného zastupiteľstva obce je to, že by som chcel 
prispievať svojimi vedomosťami a skúsenosťami k 
rozvoju našej obce. 

2) Ste rodákom z obce alebo ste sa sem prisťahovali? 
Čo pre Vás naša obec znamená? 

Do obce Trnavá Hora, do jej hornej časti, som sa 
prisťahoval pred 16 rokmi. 

3) Ako si predstavujete svoju spoluúčasť pri 
rozhodovaní o rozvoji našej obci? 

Chcel by som svojou účasťou prispieť k 
efektívnejšiemu využívaniu finančných prostriedkov a 
ich využívaniu rovnomernejšie pre všetky časti obce. 

4) Máte konkrétnu predstavu, čo by ste chceli urobiť 
pre spoluobčanov alebo ako by ste riešili otázky 
týkajúce sa napríklad likvidácie komunálnych a 

biologických odpadov, čističiek odpadu, 
miestnych komunikácií? 

Odpoveď na túto otázku je veľmi obšírna, ale 
spoločnou diskusiou so zástupcami obce, ktorí budú 
mať záujem riešiť tieto problémy, sa dopracujeme k 
ich vyriešeniu. 

5) Čo bude Vašimi preferenciami, ak Vás ľudia 
zvolia za poslanca, resp. akým smerom by sa 
podľa Vás mal uberať vývoj obce? 

Mojou preferenciou bude riešenie problémov 
nielen v rámci celej obce, ale budem sa zameriavať na 
riešenie problémov hlavne v hornej časti, a to sú 
pretrvávajúce nedostatky v zásobovaní pitnou vodou, 
zabezpečenie opravy prístupovej komunikácie a 
zabezpečenie autobusovej dopravy pre obyvateľov a 
žiakov hornej časti a časti Kľačany. 

6) Pár slov na záver: 
 -  

Vek: 47 rokov 
Stav: ženatý 
Vzdelanie: vysokoškolské 
Aktuálne zamestnanie: súkromný podnikateľ 
Záľuby: lyžovanie, turistika 
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Beata Mešťanová, Ing. - kandidátka na poslankyňu obec. zastupiteľstva  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Čo Vás motivovalo k tomu, že ste sa rozhodli 
kandidovať za poslanca v našej obci? 

Mojou motiváciou stať sa poslankyňou v našej obci 
je chuť a odhodlanie niečo pre túto obec svojimi 
skúsenosťami, vedomosťami a postrehmi urobiť, a tak 
prispieť ku skvalitneniu života obyvateľov našej obce. 

2) Ste rodákom z obce alebo ste sa sem prisťahovali? 
Čo pre Vás naša obec znamená? 

Do Trnavej Hory som sa prisťahovala pred 16 rokmi 
zo Žiaru nad Hronom. Spôsob života v tejto obci je 
neporovnateľný so spôsobom života v meste. Prekrásna 
príroda, pokoj, ľudia a spokojnejšia výchova detí v 
takomto prostredí ma jednoznačne utvrdzuje, že žiť sa 
tu oplatí. 

3) Ako si predstavujete svoju spoluúčasť pri 
rozhodovaní o rozvoji našej obci? 
Svoju spoluúčasť pri rozhodovaní o rozvoji našej 

obci si predstavujem v hľadaní aj iných možností 
získavania finančných prostriedkov do obce (eurofondy) 
a v rovnomernejšom prerozdeľovaní finančných 
prostriedkov na realizáciu opatrení pre všetky časti obce 
Trnavá Hora. 

4) Máte konkrétnu predstavu, čo by ste chceli urobiť 
pre spoluobčanov alebo ako by ste riešili otázky 
týkajúce sa napríklad likvidácie komunálnych a 
biologických odpadov, čističiek odpadu, miestnych 
komunikácií? 

Likvidácia komunálnych a biologických odpadov je 
otázka, ktorou sa musí zaoberať celé nové 
zastupiteľstvo, nakoľko je to o financiách obce a 
obyvateľov v nej žijúcich. Ostatné je v rukách 
obyvateľov, ktorí sa každoročne na jar podieľajú na 
čistení miestnych komunikácií, chýba tu len akási 
spoluúčasť obce, ktorá by mala vyriešiť problém kam s 
týmto odpadom. Problém v zakladaní divokých skládok 
odpadu je tiež riešiteľný, nakoľko väčšinou poznáme 
pôvodcu takejto skládky, len sa snažíme to neriešiť. 

5) Čo bude Vašimi preferenciami, ak Vás ľudia zvolia 
za poslanca, resp. akým smerom by sa podľa Vás 
mal uberať vývoj obce? 

Ak budem zvolená za poslankyňu obce Trnavá 
Hora, budem sa aktívne podieľať na riešení úloh, ktoré 
nové zastupiteľstvo čaká, no mojou prioritou bude 
zastupovať záujmy a požiadavky obyvateľov časti 
„hornej Trnavej Hory a Kľačian“. Je potrebné riešiť 
pretrvávajúce nedostatky v zásobovaní pitnou vodou, 
prehodnotiť časový interval autobusovej dopravy v obci 
a vyriešiť dochádzanie obyvateľov Kľačian v 
poobedňajších hodinách domov. Pre deti v „hornej“ 
časti obce je potrebné nájsť vhodnú plochu na 
vybudovanie menšieho ihriska, ktoré tu chýba a deti sa 
hrajú priamo na štátnej ceste. 

6) Pár slov na záver: 
Zamysleli ste sa niekedy nad tým,  prečo ľudia z 

„hornej“ časti obce volia v malom počte? Lebo ak aj 
ráno či neskôr poobede odídu z domu autobusom voliť, 
domov ich čaká cesta po svojich. 

Vek: 40 rokov 
Stav: - 
Vzdelanie: vysokoškolské 
Aktuálne zamestnanie: geodetka 
Záľuby: záhrada, čítanie kníh, prechádzky prírodou 
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Silvia Miháliková, Mgr. - kandidátka na poslankyňu obecného zastupiteľstva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V roku 2005 som začala pracovať v obci, 

spoznala som mnohých ľudí, ktorých som dosiaľ 
nepoznala alebo len zbežne. 

V obci žijem od mojich šiestich rokov, takže ju 
považujem za moju rodnú obec. 

Chcela by som byť poslankyňou nielen za obec 
Jalná, kde bývam a pomáhať hlavne starším 
občanom pri riešení problémov, sprostredkovať 
ich požiadavky a námety na obecný úrad. 

Je treba dôslednejšie bojovať proti divokým 
skládkam odpadu, vyčistiť už vzniknuté a 
postihovať tých, ktorí takéto skládky vytvárajú. 

Som za vytvorenie oddychových miest v obci, 
vybudovanie multifunkčného ihriska za školou, 
mohlo by sa uvažovať nad vývarovňou jedál pre 
dôchodcov, ale aj pre ostatných obyvateľov. 

Ako všade vo svete, aj v našej obci žijú 
väčšinou starší ľudia, a preto je potrebné jednak 
pomáhať týmto ľuďom a jednak snažiť sa o 
získanie mladých, a to poskytovaním rôznych 
služieb a pomoci pri výstavbe rodinných domov. 

Vek: 52 rokov 
Stav: - 
Vzdelanie: vysokoškolské 
Aktuálne zamestnanie: majiteľka lekárne JUKA v Trnavej Hore 
Záľuby: - 
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Darina Schwarzová, Ing. - kandidátka na poslankyňu obecného zastupiteľstva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Čo Vás motivovalo k tomu, že ste sa rozhodli 
kandidovať za poslanca/starostu v našej obci? 

Chcem sa podieľať na rozvoji obci. 

2) Ste rodákom z obce alebo ste sa sem 
prisťahovali? Čo pre Vás naša obec znamená? 

Moji rodičia sa prisťahovali v roku 1967 do tejto 
obce. Môj starý otec tu však dlhé roky (30. – 40. roky) 
pôsobil ako horár, takže sa považujem skoro za 
domorodca. 

3) Ako si predstavujete svoju spoluúčasť pri 
rozhodovaní o rozvoji našej obci? 

Budem sa snažiť presadzovať len také rozhodnutia, 
ktoré budú v prospech väčšiny občanov. 

4) Máte konkrétnu predstavu, čo by ste chceli urobiť 
pre spoluobčanov alebo ako by ste riešili otázky 

týkajúce sa napríklad likvidácie komunálnych a 
biologických odpadov, čističiek odpadu, 
miestnych komunikácií? 

Áno, predstavu mám. Dôležité je využiť všetky 
dostupné prostriedky pre ich realizáciu. 

5) Čo bude Vašimi preferenciami, ak Vás ľudia 
zvolia za poslanca/starostu, resp. akým smerom 
by sa podľa Vás mal uberať vývoj obce? 

Zameriam sa na podporovanie sociálneho 
programu – starostlivosť o starších, rozvoj kultúry, 
športu, pomoc podnikateľom, ktorí budú zabezpečovať 
služby obyvateľov. 

6) Pár slov na záver: 
Sám život prináša nové požiadavky, možnosti a 

výzvy . Vždy však budem mať na zreteli rozvoj obce. 

Vek: 52 rokov 
Stav: slobodná 
Vzdelanie: Vysoká škola LD-LF Zvolen 
Aktuálne zamestnanie: vedúci referent pre plánovanie – Lesy 
SR š.p. Banská Bystrica 
Záľuby: príroda, záhradkárčenie, knihy 
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Daša Trokšiarová - kandidátka na poslankyňu obecného zastupiteľstva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Čo Vás motivovalo k tomu, že ste sa rozhodli 
kandidovať za poslanca v našej obci? 

Chcem pomôcť rozvoju regiónu cez projekty EÚ, a 
tým vytvoriť nové pracovné príležitosti pre občanov 
regiónu. 

2) Ste rodákom z obce alebo ste sa sem 
prisťahovali? Čo pre Vás naša obec znamená? 

Som rodáčka obce časť Kľačany. Počas existencie 
samostatnej obce Kľačany som sa aktívne podieľala na 
rozvoji obce, výstavbe obecného vodovodu, 
rekonštrukcii kultúrneho domu, výstavbe pamätníku 
SNP a pod., nakoľko som bola dcérou predsedu 
Miestneho národného výboru, ktorý sa vo veľkej miere 
podieľal na rozvoji obce. 

3) Ako si predstavujete svoju spoluúčasť pri 
rozhodovaní o rozvoji našej obci? 
Spoluúčasť pri rozvoji našej obce si predstavujem 

dobrou spoluprácou s občanmi, poslancami obecného 
zastupiteľstva tak, aby som sa aktívne podieľala na 
ďalšom rozvoji a zveľaďovaní obce. 

4) Máte konkrétnu predstavu, čo by ste chceli urobiť 
pre spoluobčanov alebo ako by ste riešili otázky 
týkajúce sa napríklad likvidácie komunálnych a 
biologických odpadov, čističiek odpadu, 
miestnych komunikácií? 

Vytvoriť nové pracovné príležitosti pre občanov, 
vybudovanie penziónu pre občanov, ktorí sú ťažko 
postihnutí, o ktorých sa nemá kto postarať, rozvoj 
služieb najmä pre občanov časti Kľačian, ako je 
obchod, oprava mostu v dolnej časti Kľačian, rozvoj 
turistiky v regióne. Pri riešení likvidácie komunálneho 
a biologického odpadu by som navrhovala riešiť tento 
problém cez budovanie kompostov. 

5) Čo bude Vašimi preferenciami, ak Vás ľudia 
zvolia za poslanca, resp. akým smerom by sa 
podľa Vás mal uberať vývoj obce? 

V prvom rade chcem pomôcť získať prostriedky 
pre rozvoj regiónu z prostriedkov EÚ, na základe toho 
pripraviť kvalitné projekty. 

6) Pár slov na záver: 
- 

Vek: 59 rokov 
Stav: vydatá 
Vzdelanie: vysokoškolské 
Aktuálne zamestnanie: finančný poradca 
Záľuby: záhradka, krížovky, čítanie kníh a pod. 
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Zoznam kandidátov pre komunálne voľby konané 2.12.2006 

 
 

Starosta: 
 

1. Ján Harman, Ing. – nezávislý kandidát 
2. Pavel Ihracký, Ing. – Z SNS 

3. Zuzana Ivanová – nezávislá kandidátka 
4. Cyril Magula – ĽS-HZDS, SMER – SD, SNS 

5. Jozef  Urgela – nezávislý kandidát 
 
 

Poslanci: 
 

1. Martin Ceplák – nezávislý kandidát 
2. Ivan Hajdoni – nezávislý kandidát 

3. Zdenek Hanák – Z SNS 
4. Alena Hanušková – ĽS-HZDS 
5. Zuzana Ivanová – ĽS-HZDS 

6. Pavel Kravec, Mgr. – nezávislý kandidát 
7. Ján Lešniak – ĽS-HZDS 

8. Miroslav Magula – SMER-SD 
9. Dušan Mališ – ĽS-HZDS 

10. Miroslav Mešťan, Ing. – ĽS-HZDS 
11. Beata Mešťanová, Ing. - SDKÚ-DS, KDH 

12. Silvia Miháliková, Mgr. – SDKÚ-DS, KDH 
13. Darina Schwarzová, Ing. – SMER-SD 

14. Daša Trokšiarová – ĽS-HZDS 
15. Milan Urgela – ĽS-HZDS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Každý kandidát, ktorého príspevok je uverejnený v tomto čísle občasníka Trnky, prispel 
sponzorským príspevkom 150,-Sk. 

Obecný úrad sa nepodieľal na financovaní vydania, nakoľko sa jedná o predvolebnú kampaň 
kandidátov. 

 
Redakcia nezodpovedá za obsah a jazykovú úpravu jednotlivých príspevkov. 
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