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SRDCOM ROVINČANIA
NOVINY KANDIDÁTOV NA STAROSTU A POSLANCOV DO OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V OBCI ROVINKA
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Neponúkame pivo,
guláš, nevyužívame
deti na nezmyselné
podujatia. Ponúkame
skúsenosť a profesionalitu.

Rovinka ide správnou cestou

Milí susedia Rovinčania, veríme, že všetkým Vám sa pred pár dňami dostali do rúk
postupne naše dva letáky. Našou snahou
bolo nimi predstaviť skupinu kandidátov
na poslancov, vrátane kandidáta na starostu našej obce a priblížiť, akou silnou myšlienkou je pre nás spojenie všetkých Rovinčanov bez ohľadu na to, z ktorého kúta
Slovenska pochádzajú.

Načrtli sme zároveň tie najnevyhnutnejšie
témy, ktoré je potrebné v najbližšom období
v našej obci riešiť. Možno sa Vám nebudú zdať
tieto témy ničím výnimočné a poviete si, že

všetci kandidáti prichádzajú s niečím podobným, avšak nižšie v týchto novinách Vám dáme
dôkaz o tom, že pre nás to nie sú len prázdne
predvolebné slogany, ale my ponúkame konkrétne riešenia. Dáme Vám jasný dôkaz o tom,
že sme realisti, nebudeme iba kritizovať a hovoriť o desiatkach tém, čo všetko treba v Rovinke vyriešiť a ako všetko dokážeme vyriešiť,
ale úplne tým najkonkrétnejším spôsobom
povieme, ako to treba urobiť. Volíme úplne
iný prístup ku komunálnej politike ako ostatní
kandidáti, ktorí sa predbiehajú v tom, kto „vymyslí“ viac tém, aby viac zaujal. Prinášame pozitívnu energiu na najbližšie štyri roky, vrátane

konštruktívnej kritiky pomerov, ktoré v istých
oblastiach života v našej obci nastali. Hovoríme, že v Rovinke sa žije dobre, máme to tu radi,
ale chceme ešte niečo vylepšiť. Vylepšiť to, čo
je naozaj možné vylepšiť, pretože stojíme nohami na zemi a vieme, čo sa naozaj dá a hlavne,
ako sa to dá.
Práve dynamický rozvoj Rovinky v posledných rokoch, ktorý pociťujeme všetci, si vyžaduje čoraz vyššie nároky na ľudí, ktorí sa
uchádzajú o hlas na post starostu i poslancov
obecného zastupiteľstva. Naša obec s takmer
dva a pol násobným nárastom počtu obyvateľov za posledných osem rokov kladie čoraz

Sme vaši susedia

Priatelia, susedia, moji známi aj Tí,
čo sa ešte nepoznáme,

Naše riešenia
nezaťažujú rozpočet
obce

práve sa Vám dostal do rúk v poradí už tretí
materiál od našej skupiny kandidátov. Asi netreba opakovať dôvod nášho spojenia, nakoľko
sme to prezentovali už v predchádzajúcich letákoch. Okrem komunitného, existuje medzi
nami aj spojenie názorové, ale najmä spojenie
skúseností a výsledkov doterajšieho života jednotlivých kandidátov. Je prirodzené, že každý
kandidát na starostu chce mať v poslaneckom
zbore tých najlepších a najšikovnejších, ktorí doterajším životom jasne ukázali, že medzi
nich patria. Preto naše spoločné témy prezentujeme v týchto novinách a tak, ako pri ich
tvorbe nevznikli názorové nezhody verím, že
ak si vyberiete práve nás, budeme mať možnosť pretaviť všetko, čo prezentujeme, aj do
praxe. Verím, že mi najmä môj tím pomôže
svojimi skúsenosťami a kontaktmi „zaklopať
na správne dvere“ a pomôcť našej obci viac
ako starosta, ktorý by nevyšiel ani za jej chotár. Chceme naplniť našu ambíciu, ktorou je
sledovanie všeobecného záujmu obce a jej obyvateľov a nie snaha dostať sa na starostovskú
stoličku alebo do zastupiteľstva kvôli tomu,
aby sme mali z toho nejaký osobný prospech.
Možno Vám chýbalo doteraz viac informácií
o našich témach, ale ako sa hovorí, na „dobré
sa musí počkať“ a som rád, že ste si počkali
a ešte radšej budem, keď si po prečítaní posled-

ného článku zhodnotíte, že vieme, o čom hovoríme a zároveň nám dáte dôveru, lebo budete
presvedčení o našej kompetentnosti.
Ako píšem v životopise, patrím medzi „starých Rovinčanov“, a ako poslanec obecného
zastupiteľstva sa už 8 rokov spolupodieľam
na smerovaní obce, veľmi dobre poznám jej
fungovanie, chod a problémy, ktoré tunajších
obyvateľov trápia. Mám dlhoročné skúsenosti
v podnikaní, najskôr na Slovensku a po dosiahnutí vysokého trhového podielu firmy aj rozšírením pôsobnosti do okolitých krajín. Za tie
dlhé roky budovania, najmä pobočky v Českej
republike, sa mi v posledných rokoch podarilo
zabezpečiť riadenie firiem výkonnými manažérmi, na ktorých sa môžem v každej situácii
spoľahnúť. Prechodom z výkonných pozícií mi
ostalo „plné vrece skúseností“ a veľmi rád by
som ich odovzdal našej obci, keďže si myslím,
že v mojom veku nastal ten správny čas ukázať
na „domácej pôde“, čo vo mne je.

Rozhodnutie kandidovať na funkciu starostu
našej obce vo mne dozrelo po zistení, že mám
odlišné názory na spravovanie veci verejných,
ako doterajšie vedenie obce, na komunikáciu
obce s občanmi, ktorá nezohľadňuje nové moderné technológie, odlišné názory na poriadok
v obci, a to či už fyzický alebo právny.
Veľmi kriticky vnímam prácu stavebného
úradu, najmä v oblasti dodržiavania stavebného poriadku a rozhodnutí vydaných v stavebnom konaní a taktiež veľmi extenzívny

vyššie nároky na skúsenosti, odborné i morálne kvality poslancov obecného zastupiteľstva,
pretože sa od nich vyžaduje prijímanie rozhodnutí s ekonomickým, právnym a celospoločenským rozmerom, ktoré do budúcnosti ovplyvnia kvalitu života v obci.
Sme skupina kandidátov so širokospektrálnymi pracovnými, ale aj osobnými skúsenosťami z rozličných sfér života, vedenia kolektívov,
komunálnej politiky i vybudovanými dlhoročnými osobnými vzťahmi, ktorými by sme chceli
pomôcť našej obci a vo vzájomnej spolupráci
priniesť a zrealizovať čo najviac tém, ktorými
si skvalitníme život v Rovinke na ďalšie roky.

developerský boom na území Rovinky. Je až
neuveriteľné, akou samozrejmosťou sa pre nemenovaných developerov stala výstavba bez
stavebného povolenia. Takíto „podnikatelia“
rátajú s tým, že začnú stavať „načierno“
a vopred si do ceny výstavby zakalkulujú
pokutu, ktorú následne dostanú od obce. Ide
dlhodobo o tých istých podnikateľov pôsobiacich na území našej obce a vedenie obce sa
na ich spôsob „podnikania“ roky iba prizerá.
V podstate ide o čierne stavby, ktoré sú vždy
povoľované dodatočným stavebným povolením. Treba však povedať, že takáto situácia
môže vznikať iba vďaka „sekundovaniu“ vedením obce a stavebného úradu takýmto podnikateľom. Odpovede zo strany stavebného úradu a obce, že nestíhajú sledovať, kde vyrastajú
čierne stavby, je viac ako alibistická. Možno by
stačilo, keby sme občas starostu obce videli aj
v jej uliciach. Som presvedčený o tom, že využijúc svoje legislatívne nástroje, by som dokázal
v krátkej dobe zjednať nápravu aj v tejto oblasti. Ako starosta obce by som chcel, okrem ďalších tém uvedených v týchto novinách, otázku
čiernych stavieb v obci riešiť ako jednu zo
svojich hlavných priorít. Budem rád, ak ma v
tomto mojom úsilí podporíte. Verím, že spoločne dokážeme „obnoviť“ legálnosť a nalomené
pravidlá výstavby v obci a zastaviť tak rozširovanie čiernych stavieb, ktoré dnes možno rastú
aj na vašich susedných pozemkoch.

Patrik Mrva
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Dovoľte nám predstaviť Srdcom Rovinčanov, ktorí sa uchádzajú o vaše hlasy v najbližších
komunálnych voľbách 10. novembra 2018. Dali sme dokopy tím šiestich kandidátov na
poslancov obecného zastupiteľstva a jedného kandidáta na
starostu Rovinky.
Jednotliví kandidáti dostali
možnosť predstaviť sa Vám voličom vlastnými slovami a svojimi názormi, ktoré sú prezentované v jednotlivých článkoch.
V novinách zároveň prinášame
aj niekoľko zaujímavých údajov
o Rovinke a o jej histórii, ako
aj trocha zábavy na „náš účet“.

Rovinčanom

Dovoľte, aby som sa vám týmto spôsobom prihovoril v čase, ktorý prináša predvolebnú hektiku,
zvažovanie
programov volených osobností, ktoré sú
pripravené realizovať svojím vplyvom,
ak dostanú hlas voličov, svoju víziu.
Táto vízia bude dotvárať našu obec v ďalšom volebnom období.
Všetci tí, čo tu bývame dlhšie, ale aj tým,
ktorým začína plynúť čas bývania v Rovinke, chcú mať svoje bydlisko v kultivovanej
obci spravovanej volenými zástupcami disponujúcimi rozvahou, skúsenosťami, intelektom a hlavne dobrým úmyslom.
Objektívny záujem o veci spoločné je
z jednej strany vyvážený reálnymi možnosťami, finančným rozpočtom obce, a na ten
máme možnosť vplývať všetci prihlásení na
trvalý pobyt. Podpora štátu na strane jednej
a na strane druhej reálna potreba skvalitniť
bývanie v obci je úloha tých, ktorí budú ako
nositelia pasívneho volebného práva volení
nami ostatnými voličmi.
Pri pohľade späť môžeme vidieť kroky jednotlivých starostov, ktorí plnením svojich
úloh formovali ráz obce a vtlačili do nej pečať.
Vybudované chodníky, kanalizácia,
osvetlenie, obecný úrad a kultúrny dom,
ako aj cyklotrasa, škola a zdravotné stredisko sú nám už bežnou súčasťou, ktorá
patrí do nášho života.
Každý z nás vidí viac vecí, ktoré nás posunú dopredu, ktorým sa treba venovať, ale
všetci vieme, že zdravý človek má veľa želaní a chorý len jedno.
Preto aj starostlivosť o to, aby nám ostalo veľa želaní je podmienené rozširovaním
zdravotného strediska, špecializovanej
ambulantnej starostlivosti, pričom práve
v tomto období je potrebné vyvinúť maximálne úsilie nielen o zachovanie, ale hlavne
rozšírenie takto poskytovaných služieb.
S úctou pristupujeme k starostlivosti detského pediatra na strane jednej a s pokojom konštatujeme, že Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia zabezpečí
pokračovanie tak dôležitej starostlivosti
o zdravie našich detí, ako aj iných špecializovaných ambulancií.
Dobre fungujúca lekáreň, rozširujúce sa
zdravotné stredisko si určite vyžiada nemalú starostlivosť zo strany zástupcov obce,
a čas a námaha, ktorá bude pri tom vynaložená, bude mať svoju morálnu odozvu
v zdraví nás všetkých.
Aj ja som srdcom Rovinčan.
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Patrik Mrva
KANDIDÁT NA STAROSTU
A POSLANCA OBCE ROVINKA
Som rodený Rovinčan, ktorého pôvodní obyvatelia dobre poznajú. Narodil som sa v marci
1970 v Bratislave a odvtedy žijem v Rovinke,
dnes už aj so svojou rodinou - manželkou a dvoma deťmi.
Vyštudoval som Strednú elektrotechnickú školu v Bratislave. Po jej absolvovaní som
v roku 1988 nastúpil na základnú vojenskú
službu. V roku 1990 som začal pracovať ako
servisný technik pre firmu Interal Bratislava.
O dva roky neskôr som sa rozhodol vycestovať na študijný pobyt do Austrálie, ktorý som
ukončil certifikátom z angličtiny a obchodného
manažmentu. V roku 1994 som začal podnikať
ako živnostník v oblasti obchodu a služieb.
Ako podnikateľ pôsobím dodnes. Som majiteľom a riaditeľom spoločnosti, ktorá sa zaoberá výrobou etikiet a označovaním výrobkov.
Firma sídli v Českej republike a v súčasnosti má
30 zamestnancov.
Mám 48 rokov a môžem o sebe povedať, že
som srdcom Rovinčan! Je to moja rodná obec,
ktorú mám rád a na ktorej mi záleží. Aj preto
som sa rozhodol kandidovať na post starostu
obce. Vďaka dlhoročným manažérskym skúsenostiam som presvedčený, že chod mojej firmy
zostáva v dobrých rukách a o jej ďalšie fungovanie je postarané zodpovednými ľuďmi. Preto sa
môžem venovať funkcii starostu obce v plnom
nasadení. O túto funkciu sa nezaujímam pre jej
“lukratívnosť”. Ľuďom som známy nielen ako
„starý Rovinčan“, ale predovšetkým ako poslanec obecného zastupiteľstva. Už 8 rokov sa
spolupodieľam na smerovaní obce, veľmi dobre
poznám jej fungovanie, chod a problémy, ktoré
tunajších obyvateľov trápia.
V posledných rokoch vnímam rýchle zmeny
v obci súvisiace najmä s jej infraštruktúrou
a prudkým nárastom obyvateľstva. Tieto skutočnosti so sebou prinášajú potrebu riešení
viacerých otázok a požiadaviek a zavedenia
nových zmien. Vnímam a vidím niektoré veci
z iného uhla pohľadu ako súčasný starosta. Rád
by som niektoré oblasti fungovania infraštruktúry a procesov v obci zmenil.
O dianie v obci sa zaujímam už od čias, kedy
bol starostom môj otec Jozef Mrva, ktorý ju 12
rokov zveľaďoval. Verím, že nielen pre mňa bol
ústretový, zodpovedný a poctivý človek.
Rád by som pokračoval v jeho úsilí a ďalej
rozvíjal našu obec, najmä v oblasti bezpečnosti, poriadku, dopravy a voľnočasových aktivít
určených nielen pre mladé rodiny s deťmi a
seniorov. Chcel by som, aby bola Rovinka príjemným miestom bývania pre všetkých, ktorí
v nej žijú.

Michal Tinák
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JUDr. Radoslav Hajdúch, LL. M

Bc. Jozef Kiss, MA

KANDIDÁT NA POSLANCA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
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OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Volám sa Radoslav Hajdúch, mám 46 rokov,
som doktorom práv a som partnerom jednej
z najväčších advokátskych kancelárií na Slovensku.
Od narodenia žijem v Rovinke. Som ženatý
a s manželkou máme dvoch synov (19) a (15)
a dcéru (5). Mám 39-ročného brata, ktorý taktiež žije v Rovinke spolu s manželkou a dvoma
synmi.
Vyštudoval som Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1997
som začal pracovať v advokácii. V roku 2001
som ukončil doktorandské štúdium na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. V roku 2013
som ukončil štúdium európskeho práva s titulom LL. M., Nottingham Trent University, Veľká
Británia.
V rámci advokátskej praxe sa venujem sporovej aj nesporovej právnej agende. V značnom
rozsahu sa venujem reštrukturalizáciám firiem,
kde vykonávam najmä krízový manažment za
účelom ozdravenia firiem. Popri advokácii podnikám aj v oblasti obchodu a služieb. Rád cestujem, venujem sa zimným i letným športom,
a to najmä lyžovaniu, hokeju a tenisu.
V predchádzajúcich dvoch volebných obdobiach som bol poslancom obecného zastupiteľstva, kde za posledných osem rokov aktívne
využívam moje skúsenosti, či už z advokátskej
a legislatívnej praxe, alebo z podnikania v prospech našej obce. Obe volebné obdobia som
bol členom stavebnej komisie v našej obci.
Počas posledného volebného obdobia sa
nám podarilo najmä v rámci stavebnej komisie prijať niekoľko významných zmien na úseku stavebného poriadku, avšak ja osobne nie
som spokojný s ich implementovaním do praxe
a dodržiavaním prostredníctvom existujúceho
stavebného úradu. Zároveň je verejným tajomstvom, že som tvrdo bojoval proti nekvalitným zmenám a doplnkom územného plánu
obce, najmä v časti extrémneho nárastu nových lokalít určených na individuálnu bytovú
výstavbu, bez vybudovanej adekvátnej infraštruktúry, najmä s ohľadom na katastrofálnu
dopravnú situáciu a nepostačujúcu kapacitu
školy a škôlky. Spolu so mnou takýto nekvalitný územný plán nepodporili ani Patrik Mrva
a Michal Tinák, avšak ako to v „slovenských reáliách“ býva, našli sa piati poslanci, ktorý nás
prehlasovali a takýto územný plán podporili.
Prečo???... že by sme sa opýtali ich samých?
Dovoľte mi záverom spomenúť, že môj otec
Štefan bol s jednou prestávkou takmer 20 rokov starostom v Rovinke a som na jeho prácu
veľmi hrdý.

Volám sa Jozef Kiss a mám 45 rokov. Vyštudoval som Verejnú správu a Verejnú politiku na
Vysokej škole Danubius a Ekonomiku medzinárodného obchodu na Medison International
Institut & Business School.
Mám štyri dcéry vo veku 5, 8, 13 a 25 rokov.
Od roku 1995 som pôsobil 17 rokov v bankovom sektore, kde som v dvoch najväčších slovenských bankách zastupoval vysoké riadiace
pozície a pôsobil v ich skupinových riadiacich
orgánoch. Od roku 2012 pracujem v Slovenskej
pošte, štátnej akciovej spoločnosti, v ktorej
som dnes jej štatutárnym zástupcom a mám
na starosti viac ako 9-tisíc zamestnancov
a viac ako 1500 pobočiek Slovenskej pošty na
celom území Slovenska.
V rámci svojej praxe som získal bohaté skúsenosti v oblastí financií, ekonomiky, riadenia
a komunikácie a štúdiom na vysokej škole
a praxou za posledných 6 rokov aj množstvo
skúseností v oblasti verejnej správy.
So svojou rodinou bývam v Rovinke 3 roky,
počas ktorých sa mi podarilo zažiť a spoznať
množstvo pozitívnych vecí, ako komunitný
život a snahu obyvateľov o rozvoj obce, a to
často krát vlastnými silami.
Z môjho pohľadu práve toto odlišuje Rovinku od iných obcí.
Súdržnosť obyvateľov bez ohľadu na to, či sa
v Rovinke narodili, alebo sa sem prisťahovali,
vytvára veľký potenciál, ktorý môže Rovinku
zmeniť na ešte lepšiu obec.
A preto mojím hlavným cieľom a dôvodom,
prečo som sa rozhodol kandidovať, je využitie
tohto potenciálu, spájanie obyvateľov, riešenie
ich potrieb a to primárne potrieb rodín s deťmi
z pohľadu občianskej vybavenosti, starostlivosti, voľno časových aktivít, bezpečnosti a aj
osobného rozvoja.

Kandidáti s podporou strán

Chalani, spravte nám
tú Rovinku ešte krajšiu.
Maroš Kramár

Pokúsime sa. Vďaka za podporu :-)

Čistá Rovinka
všetkým
Rovinčanom
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Mgr. Ivan Švec
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Na svet som prišiel v jednu chladnú uzimenú sobotu v roku 1975 v mojom rodnom meste
Žilina. Detstvo som prežil, ako väčšina chlapcov a dievčat v mojom veku, vymýšľaním všakovakých huncútstiev a hraním snáď všetkých
možných a aj nemožných športov. Z tých mi
k srdcu najviac prirástol hokej, ktorý som hrával počas celej základnej školy. Na konci základnej školy, s príchodom zdvihnutej železnej
opony, som dostal od krstného otca zo západného Nemecka svoj prvý počítač – legendárny
Commodore64. Počítače ma od toho okamihu
úplne uchvátili. Vo veľmi krátkom čase som
sa vzoprel rodičom a z plánovaného gymnázia
som sa rozhodol ísť na strednú elektrotechnickú školu so zameraním na počítače v Kysuckom Novom Meste.
Stredná škola prebehla v skvelom kolektíve
a ani som sa nenazdal, už som riešil, kam na
školu vysokú. Voľba padla na Technickú univerzitu v Košiciach, ktorú som úspešne absolvoval
v roku 2000 v odbore Informačné systémy. Už
počas štúdia na vysokej škole som si privyrábal
programovaním pre spoločnosti so zameraním
na webové aplikácie, aby som rodičom aspoň
čiastočne pomohol pri financovaní štúdia. Po
čase som sa stále viac a viac začal špecializovať na celopodnikové informačné systémy.
Táto špecializácia mi zostala dodnes.
Byť úspešný v tomto segmente si vyžaduje
neustále absorbovanie nových technológií, informačných zručností a znalostí.
Dnes mám 42 rokov, do Rovinky sme sa
prisťahovali pred viac ako dvoma rokmi. Som
šťastne ženatý, mám dve deti - 20 ročnú dcéru Bibku, ktorá študuje medicínu a 12 ročného
syna Joja, ktorý od začiatku hájil farby futbalového klubu TJ Rovinka ako obranca. Rovinka si
nás získala od prvej chvíle po prekročení hranice obce. Ako jej občanovi, ktorý sa zaujíma
o veci verejné, mi záleží na jej ďalšom rozvoji,
bezpečnosti a zlepšovaní kvality každodenného života jej všetkých občanov, či tých tu
narodených, alebo tých, ktorí sa prisťahovali
bez rozdielu. S Vašou pomocou by som v nasledujúcom volebnom období rád realizoval
zriadenie Obecnej polície, ktorú už obec našej
veľkosti jednoducho potrebuje, prispel k zmysluplnému nakladaniu s verejnými financiami
(nás všetkých), ako aj zlepšeniu kvality života
mamičiek s deťmi prostredníctvom rozšírenia detských ihrísk a ďalšími opatreniami pre
dôchodcov a študentov, ktoré predstavujeme
s mojimi kolegami.
Mať srdce na správnom mieste znamená, Byť
Srdcom Rovinčan!

Ako kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva v Rovinke by som sa chcel najskôr
v krátkosti predstaviť. Volám sa Milan Medveď,
som slobodný, mám 38 rokov, s partnerkou
Zuzanou vychovávame 4 ročného syna Alexa.
Medzi moje záľuby patrí najmä cestovanie
a čítanie historickej literatúry. Mojím rodiskom je mesto Snina, kde som chodil na základnú aj strednú školu. Akadémiu Policajného
zboru som vyštudoval v Bratislave a od roku
2007 slúžim v Policajnom zbore. Pred šiestimi
rokmi sme so Zuzanou hľadali miesto, kde by
sme si mohli založiť rodinu, vychovávať deti a
pracovať. Takéto miesto sme našli v Rovinke,
kde sme spokojní, ale zároveň vidím aj viacero možností na zlepšenie kvality života v obci.
V prípade zvolenia chcem pre občanov využiť
svoje vedomosti a skúsenosti najmä v oblasti
zlepšovania stavu verejného poriadku, dopravy a taktiež dôsledne kontrolovať dodržiavanie
právnych predpisov určených pre samosprávu.

Volám sa Ivan Švec, mám 45 rokov a celý svoj
profesijný život sa venujem advokácii. Som ženatý a mám tri deti, synov Ivana (21), Evana (9)
a dcéru Sylviu Miu (6). Narodil som sa v Prešove, od roku 1982 som žil v Bratislave, kde som
absolvoval tak základnú školu, ako aj prvé tri
ročníky gymnázia. Maturitný ročník som absolvoval na gymnáziu v Banskej Štiavnici, v tom
čase zameranom na intenzívnu jazykovú prípravu pre štúdium v zahraničí. Vysokoškolské
vzdelanie som získal absolvovaním Právnickej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Aktívne ovládam anglický a ruský, čiastočne
aj nemecký jazyk. Od roku 2004 žijem v Rovinke. Medzi moje záľuby patrí jachting, športová
streľba a lyžovanie.
V rámci advokátskej praxe som získal bohaté skúsenosti pri presadzovaní, resp. hájení
práv a záujmov mojich klientov, pri vyjednávaní a uzatváraní kompromisov, ako aj pri práci
v tíme.
V ostatnom období sa ako člen podnikateľských misií zúčastňujem stretnutí zameraných
na tvorbu projektov v oblasti ochrany životného prostredia.
V rámci pôsobenia v obecnom zastupiteľstve
sa chcem naplno venovať možnostiam budovať
plochy a priestory, kde by mohli rodiny s malými deťmi bezpečne tráviť voľný čas a venovať
sa športu, ochrane životného prostredia, ako
aj projektom súvisiacim so zberom, triedením
a spracovaním odpadu, ktorého je v našej obci
v dôsledku jej rozširovania viac ako dosť.

Poďme začať normálne
pracovať a vyriešime
kopec problémov všetkých Rovinčanov.

Aj takúto poznámku sme už začuli resp.

si prečítali. Bola adresovaná kandidátom,

ktorí už poslancami boli v predchádzajúcom
období. Preto tu uvádzame zoznam bodov,
ktoré sme si ako úlohu kládli pred 4 rokmi
a boli splnené.

„Veď ste tam
sedeli ako poslanci
a čo ste spravili?“

Ako na to
Rozšírila sa základná škola

Zrealizovala sa prístavby škôlky

Postavila sa cyklotrasa za hrádzou

Pribudli dve ambulancie v zdravotnom stredisku

Internet zadarmo na verejných priestranstvách v obci
Žijeme v 21. storočí. Storočí, kde informácia z rána je večer už stará, kde informatizácia spoločnosti dosiahla úroveň, kedy
si na internet pripájame aj chladničky.
Mnohí z nás hľadáme prostredníctvom internetu dovolenky, nakupujeme darčeky,
čítame noviny a komunikujeme s našimi
priateľmi.
Mnohí hovoria, že dnes ľudia viac pozerajú
do mobilov ako do tváre suseda, že radšej si
budú vypisovať správy, ako sa stretnú. Aj napriek všetkým týmto zlým návykom, pozitíva
z informatizácie spoločnosti sú nepopierateľné a niekoľkonásobne prevyšujú tie negatívne
aspekty dnešnej doby. Preto aj my máme záujem o to, aby nielen obyvatelia našej obce, ale
aj jej návštevníci mohli využívať výdobytky modernej doby a deliť sa napríklad o svoje zážitky
online. V skutočnosti táto oblasť verejného
života v našej obci neexistuje. Preto by sme to
radi zmenili.
Chceme vybudovať Wi-Fi hotspoty na verej-

Ruka v ruke s rozširovaním Rovinky sa nesie aj produkovanie odpadu.
Komunálneho, plastového, stavebného... Väčšina z nás vie, ako s odpadom
nakladať, kam ho voziť, resp. ukladať.
V dnešnej dobe to dokonca učia už
v materských školách. Žiaľ, sú však aj
prípady, kedy nie všetci nakladajú s odpadom, ktorý vyprodukovali, resp. s vecami, ktoré už nepotrebujú tak, ako sa
má, ako stanovujú predpisy, prípadne
tak, ako ich doma alebo v škole naučili.
Výsledkom toho je stav, že pri našich
kontajneroch, popri cestách, na poliach sa
kumuluje odpad, ktorý tam vôbec nepatrí.
Príkladom sú ojazdené pneumatiky, použitý nábytok, prípadne elektrospotrebiče
voľne pohodené tam, kde nemajú vôbec
čo hľadať. Chcem veriť tomu, že je to spôsobené iba tým, že veľa obyvateľov nemá
vedomosť, kam s nepotrebnými vecami
a odpadom. Niečo mi však našepkáva, že
dôvodom môže byť aj lenivosť, ľahostajnosť
a uprednostňovanie vlastného pohodlia
jednotlivcov, ktorí odmietajú akceptovať
skutočnosť, že aj poriadok pri kontajneroch
a popri cestách je vizitkou ich samých, resp.
obce, kde žijú a vychovávajú svoje deti.
V prípade „nesprávne“ uloženého odpadu nejde len o vizuálny prejav toho, ako sa
správame ku svojmu okoliu, ale aj o čosi
podstatne dôležitejšie. Naša obec leží na
Žitnom ostrove, mnohými odborníkmi považovanom za zdroj pitnej vody, tak veľmi
potrebnej pre život nás, našich blízkych
a prostredia, v ktorom chceme žiť a vychovávať svoje deti. Odhodený odpad, či už vo
forme pneumatík blízko poľa, oleja vyliateho za plotom nášho pozemku, prípadne odpadová voda vypustená priamo, resp. cez
úmyselne poškodené dno septiku do jazera,
nenávratne kontaminuje podzemnú vodu.
Práve tú vodu, ktorou polievame vlastnú
záhradku, v ktorej sa kúpeme, resp. vodu,
ktorú v prípade vlastnej studne, použijeme
na prípravu malinovky pre naše deti.
Vraví sa, že naše deti sú naša budúcnosť.
Práve preto máme dnes možnosť a hlavne
povinnosť postarať sa o ich lepšiu budúcnosť, napríklad aj tým, že im nedáme zlý
príklad k tomu, ako vyhadzovať odpad a nepotrebné veci kade-tade a neznehodnotíme
im to, čo je dnes pre nás tak samozrejmé,
no o pár rokov to až tak samozrejmým byť
nemusí. Pitná voda.

ných miestach, (autobusové zastávky, hlavná
ulica, detské ihriská a ďalšie), ktoré zabezpečia
na týchto miestach Wi-Fi zadarmo.
Taktiež treba bezodkladne začať s projektovaním širokopásmových optických rozvodov, aby
naša obec technologicky „nezaspala na vavrínoch“ a o 5-6 rokov sme v bytoch a domoch
nemali zastaralé a pomalé rozvody internetu.

Naše riešenie?

Veľmi jednoduché. Každý poskytovateľ internetu, najmä tí poskytujúci internetové pripojenie prostredníctvom mobilných sietí, prípadne
vzduchom, majú záujem o svoju propagáciu.
Obec poskytne poskytovateľom zosilnenie signálu v obci, alebo reklamný priestor na autobusovej zastávke alebo v centre obce a dostane
za to voľné WiFi hotspoty na najfrekventovanejších miestach obce. A obec to, samozrejme,
nič nebude stáť.
A čo sa týka moderných rozvodov internetu
v obci? Veľkosť našej obce, ktorá je na úrovni

malého mesta, v synergii s kúpyschopnosťou
našich obyvateľov na úrovni obyvateľov hlavného mesta, dáva fantastickú východiskovú
pozíciu k tomu, aby sme oslovili poskytovateľov širokopásmového optického internetu
a televízie na rokovania o investovaní do rozšírenia ich technológií v našej obci. No a už
len zapojiť sa do výziev na informatizáciu a do
2-3 rokov máme v obci nové moderné širokopásmové optické rozvody. V konečnom dôsledku, Rovinka si konkurenciu zaslúži, lebo len tá
dokáže vyvíjať tlak na kvalitu a zároveň aj tlak
na znižovanie cien za poskytované služby.

Naším riešením, ktoré prinášame, je najmä motivovanie obyvateľov obce častejšie
využívať možnosť ukladania odpadu na
zbernom dvore, ktorý má naša obec zriadený, a to rozšírením otváracích hodín na
zbernom dvore, zavedieme akcie „jarného“
a „jesenného“ upratovania, kedy obec dočasne umiestni v obci viacero veľkoobjemových kontajnerov, kde obyvatelia budú mať
možnosť bezplatne sa zbaviť nepotrebných
vecí, a v neposlednom rade musí pribudnúť
viac špeciálnych odpadkových košov pre
„psičkárov“ a kontajnerov na separovanie,
napríklad kovového odpadu. Tieto opatrenia nijakým významným spôsobom
nezaťažia rozpočet obce, ale významne
pomôžu zlepšiť poriadok v obci.
Nie je nám ľahostajné, v akom prostredí
žijeme a už vôbec nie, v akom budú žiť naše
deti. Lebo sme Srdcom Rovinčania.
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Neustále
narastajúca
výstavba,
a s tým súvisiace rozširovanie zastavaného územia obce sa okrem iného v posledných rokoch negatívne premieta aj
v náraste majetkovej kriminality, ako
sú drobné krádeže a poškodzovanie majetku občanov, nehovoriac o zhoršenej
kvalite životného prostredia vo forme
rôznych nelegálnych skládok odpadu
a nedodržiavania pravidiel na úseku
verejného poriadku. Obec prijala niekoľko Všeobecných záväzných nariadení, ale
kontrola ich dodržiavania a prípadného
sankcionovania je žalostná. Je realitou, že
Rovinka je už veľkou obcou, čo do rozlohy
a počtu obyvateľov a otázka zásadného vyriešenia bezpečnosti nestojí, či áno alebo
nie, ale kedy. Prakticky je nemožné, aby
polícia z jedného okrsku z Dunajskej Lužnej
s jedným či dvoma motorovými vozidlami
zvládla „obslúžiť“ 8 obcí od Rovinky až po
Novú Dedinku. Preto musí prísť adekvátne
riešenie, a to čo najskôr, aj keď je všetkým
jasné, že riešenie je najmä o peniazoch
a o tom, čo rozpočet obce dovolí.

Začali by sme takto...

V rámci orgánov obce dlhodobo panuje
prizma, že obec nemá dostatok zdrojov na
financovanie obecnej polície. Nikto sa však
nezamyslel nad tým, že		podľa našich informácií z okolitých obcí, si obecná polícia svojou činnosťou (najmä z príjmu z pokút) dokáže čiastočne pokryť vlastný rozpočet vo
výške 20-25 %, čo značným spôsobom mení
ekonomiku prevádzky obecnej polície. Taktiež môže byť riešením začať so „zúženou“
verziou obecnej polície, ktorá by začala fungovať najskôr iba v nočných hodinách, čo
by nákladovo znamenalo úsporu cca 40 %
oproti 24 hodinovej službe. Iným riešením
by bolo využiť služby buď Obecnej polície
v Dunajskej Lužnej, alebo Mestskej polície
v Bratislave, ktorá má zaužívané využívanie
„mobilných okrskov“. Tým by sme znížili
náklady minimálne o fixnú zložku oproti
zriadeniu plnohodnotnej Obecnej polície
v Rovinke. V neposlednom rade však veľkú
šancu vidíme (vzhľadom na enormný nárast
obyvateľstva v Rovinke i okolitých obciach),
vytvoriť tlak na štátnu políciu, zriadením
ešte jedného okrsku, čím by okrsok obsluhoval maximálne 4 obce, a to by sme konečne mali šancu vidieť policajtov aj v uliciach
Rovinky.

Život hrou – nové ihriská a športoviská pre naše deti
Každý Rovinčan sa buď priamo, alebo
nepriamo prostredníctvom rozhovorov so
susedmi a známymi dopočul, s akými problémami musia bojovať naše (nielen) deti,
aby sa kvalitatívne zlepšila ich možnosť
športovania v obci. Dnes pre naše deti v obci
je možnosť rozvíjať ich talent veľmi obmedzená
a v podstate sa v masovejšej forme zúžila len na
futbal. Každý rodič, ktorý mal/má svoje dieťa
v miestnom futbalovom klube vie, že mesačné
poplatky, ktoré platia, tak horko ťažko pokryjú
odmeny trénerom a veľa ich už na rozvoj mládežníckeho futbalu neostáva. S tým potom ide
ruka v ruke aj skutočnosť, že našich odchovancov je v A mužstve ako šafranu a na ich spočítanie nepotrebujeme ani všetky prsty na jednej
ruke. Napriek tomu, že obec rádovo v desaťtisícoch ročne dotuje futbal, v mládežníckych kategóriách to necítiť.
Pre potreby kvalitnejšieho športovania a rozšírenia o ďalšie druhy športu je priam nevyhnutné, aby bola čo najskôr v obci postavená krytá
plocha (hala, telocvičňa) na športové aktivity
aj počas zimných mesiacov. Niektorí kandidáti
vo svojich predvolebných sľuboch „vytvárajú
dojem“, že už imaginárna telocvičňa má vydané
stavebné povolenie, a preto na jar nasledujúceho roka sa naše deti budú preháňať v jej útrobách.
Priatelia, žiaľ, to je úplný nezmysel, pretože
keby uvedení kandidáti poznali čo i len trochu

Súčasný stav Školskej ulice

A čo s tým spravíme?

Budeme sa viac pýtať vedenia futbalového
klubu, kde končia obecné peniaze na podporu
futbalu a v akom pomere sú prerozdelené medzi
A kategóriu mužov a mládežnícku časť. (hovorí
sa po obci, že len 10-15% z dotácií obce končí
v mládežníckych kategóriách). Ďalej si myslíme,
že by bolo možné časť dotácií presmerovať na
výstavbu osvetlenia futbalového štadióna, lebo
to má pre obec a mládež väčšiu pridanú hodnotu, ako to, či hrá Rovinka v druhej alebo tretej
lige. Podstatne sa tým predĺži využitie hracej
plochy a nebudú tak vznikať konflikty medzi
jednotlivými kategóriami. A svietidlá?... V rámci našich osobných kontaktov sme oslovili na
priamo jednu špičkovú firmu v Holandsku s LED

osvetlením.... Náklad desať až dvanásťtisíc eur.
Na to určite obec má!
Ďalším naším riešením je krytá hala/telocvičňa. Postavme nafukovaciu/pretlakovú halu.
Doba výstavby jeden mesiac, cena second
hand (nie kvalitatívne!, proste len použitej)
nafukovacej haly s kompletnou technológiou 40.000 – 60.000 eur. Hala by bola umiestnená v zimnom aj v letnom období na školskom
dvore. Počas vyučovania by slúžila žiakom, po
škole by bol priestor ju využiť miestnymi klubmi a vo večerných hodinách verejnosťou. To je
už čiastka, ktorú naša obec dokáže zvládnuť pri
svojom niekoľkomiliónovom rozpočte..
No a v neposlednom rade, „zoberme jeden
bager“ a upravme brehy malého jazera, dajme
tam niekoľko smetiakov, ktoré obecná „čata“
pravidelne vynesie. A čo tak vybudovať dva prístrešky z dreva a dva verejné grily, ako je to všade vo svete bežné, nech sa vo voľnom čase ako
susedia stretávame v krásnom prostredí a ugrilujeme dobrú klobásku či mäsko.

foto: wilson.cz

Nová železničná
zastávka
a kyvadlová
doprava
V poslednej dobe sa stále viac a viac stretávame s termínom Integrovaná doprava. Na
prvý pohľad veľmi populárny výraz, za ktorým si ale len veľmi ťažko dokážeme predstaviť niečo konkrétne, pokiaľ s ňou nemáme osobnú skúsenosť. Ako to funguje a aké
to má výhody pre každého z nás?
Bola by pre nás výhoda integrovanej dopravy,
keby sme sa do Bratislavy dostali vlakom za 15
min? Áno. Určite áno, veď to počúvame každý
deň z rádií, keď sme na ceste do Bratislavy v hodinovej zápche. Myslíme si, že nemožno očakávať
veľmi výrazné zlepšenie automobilovej dopravy,
a to ani po dobudovaní D4 a R7, preto vlaková
doprava je jedinou alternatívou na zlepšenie dopravy.
Prečo teda nevyužívame pohodlnejšiu a rýchlejšiu cestu vlakom, ale sme ochotní stráviť každý deň minimálne 2 hodiny svojho života v aute

Kde obec zaspala?
Keď si pozrieme, s akými témami „žijú“
takmer všetci kandidáti na poslancov či
starostu, tak nebudeme ďaleko od pravdy,
keď povieme, že to je 30-40 rôznych tém,
čo treba v obci urobiť. Nemáme ambíciu
zostavovať rebríček a určiť TOP tri najdôležitejšie, ale minimálne dve sa nám javia
ako veľmi významné. Žiaľ, k obom témam
sa musíme postaviť kriticky, pretože ich
neriešenie ide na vrub vedenia obce a siaha
snáď aj 5-7 rokov dozadu. Môžeme hovoriť
o jednej „Premárnenej príležitosti“ a jednom „Neriešení problému“.

realitu, tak im musí byť jasné, že obec je tak
enormne zadlžená, že nie je možné dať dokopy
viac ako 1.000.000 eur na jej výstavbu, ani len
v 6-7 ročnom horizonte. V tejto oblasti sa nedá
na eurofondy vôbec spoliehať.
Čo sa týka rekreácie, tiež je smutné, že doterajší starostovia nedokázali využiť jedinečný
potenciál malého jazera v obci, ktoré snáď jediné v okolí je prístupné širokej verejnosti a prístupným aj zostane, pretože obec je vlastníkom
pozemkov pod vodnou plochou. S minimálnymi
nákladmi doteraz nedokázal žiaden zo starostov aspoň upraviť breh, prípadne v okolí jazera
umiestniť niekoľko smetiakov.

Premárnená príležitosť
Veľkosť pobočky Slovenskej pošty v našej obci, jej otváracie hodiny, rozsah produktov a služieb, ktoré nám Slovenská
pošta poskytuje, zohľadňujú požiadavky
našej obce spred 20-tich rokov. Najväčším
problémom je veľkosť pobočky, ktorá, žiaľ, nejde už ďalej „nafúknuť“, a to nehovoriac o nekonečnom probléme s parkovaním. Toto však
nie je problém iba Rovinky. ale aj ďalších obcí
v Bratislavskom kraji, kde nárast výstavby má
najrýchlejší trend.
Ako je však vidieť v okolitých obciach, dochádza k zmenám aj v tejto oblasti.
V meste Šamorín bola pred 3 rokmi vybudovaná ďalšia pobočka Slovenskej pošty, v obci
Dunajská Lužná bude v roku 2019 vybudovaná
nová a väčšia pobočka Slovenskej pošty, v obci
Miloslavov bol zriadený výdaj Oznámených
zásielok na Obecnom úrade v poobedňajších
hodinách a umiestnený Balíkobox pre výber
balíkových zásielok v čase 24 hodín denne a 7
dní v týždni, v obci Dobrohošť bola v roku 2018
zriadená pošta Partner.
A prečo premárnená príležitosť?
Je v záujme každej obce, aby mala snahu vy-
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na ceste do práce a z práce. Odpoveď je veľmi
jednoduchá a praktická. Vlaková zastávka je pre
každého z nás vzdialená minimálne 2 km a pre
niektorých z nás dokonca až 4-5 km, pri čakaní na
vlak v nedôstojnej zastávke sme odkázaní na milosť a nemilosť počasia a v konečnom dôsledku
nie každý vlak v Rovinke zastaví.
A opäť nie je na mieste hľadať vinníka a opierať
sa o prázdne sľuby a teoretické možnosti, ale ponúkame nasledovné riešenia :
V prvom rade treba využiť všetky možnosti a vytvoriť tlak na Ministerstvo dopravy cez

argument katastrofálnej dopravnej situácie
a vo veľmi krátkej dobe vybudovať železničnú zastávku/perón v Rovinke. Investičné náklady obce budú nulové. Máme za to, že obec
môže pomôcť občanom vo využívaní vlakovej dopravy zriadením kyvadlovej dopravy obecným
mikrobusom, čo by určite všetci občania ocenili. Vybudovanie parkoviska sa rieši už niekoľko
rokov a zrejme je potrebná pomoc aj zo strany
poslancov. No a v neposlednom rade nebude vysokým nákladom pre obec vybudovanie zabezpečeného priestoru na odkladanie bicyklov.

tvoriť pre Slovenskú poštu také podmienky,
aby občania navštevovali pobočku na adekvátnej úrovni, najmä čo sa týka jej umiestnenia
a veľkosti, s prihliadnutím na počet obyvateľov žijúcich v obci. Zjednodušene povedané,
jediné, čo sa od obce požaduje, je nájdenie
vhodných priestorov na umiestnenie pobočky
pošty. A o viac sa de facto obec starať ani nemusí, pretože je štandardom Slovenskej pošty
tieto priestory nadizajnovať podľa svojich štandardov. Navyše, z takéhoto prenájmu má obec
zaujímavý príjem do rozpočtu.
Roky sa valia od občanov oprávnené sťažnosti na služby pobočky Slovenskej pošty, ktoré
sú však vo veľkej miere determinované nedostatočným priestorom pobočky. Ani nie pred
rokom sa uvoľnil obecný priestor v centre obce,
kde pred tým sídlilo železiarstvo (Montex, potom Diamant). Ide o jeden lokalizačne a rozlohou „geniálny“ priestor pre novú pobočku pošty, ktorá by bola zároveň ešte bližšie k centru
obce, o parkovaní nehovoriac. Avšak, namiesto
toho, aby obec zobrala iniciatívu do vlastných
rúk a ponúkla tieto priestory Slovenskej pošte, obec prenajala uvedený priestor niekoľkým
podnikateľom na zriadenie prevádzok rôzneho druhu. Tým sa celý veľký priestor stavebne
„rozbil“ a zrejme je už dnes zbytočné sa pýtať,
či by občania neprijali v uvedených priestoroch
radšej novú modernú pobočku Slovenskej pošty. Poďme teda hľadať iný adekvátny priestor
v obci na umiestnenie novej pobočky alebo sa
vrátime o rok dozadu... a príležitosť už druhýkrát nové vedenie obce nepremárni?

Neriešenie problému
Asi nejeden z nás si v hlavnom meste všimol,
že nielen mesto, ale aj mestské časti opravujú
posledný rok desiatky kilometrov miestnych
komunikácií. A nebudeme ďaleko od pravdy,
keď povieme, že to je svojím spôsobom súčasť
predvolebného boja kandidátov na primátora
a starostov mestských častí. Peniaze na ich
opravu si zrejme svojou aktivitou dokázali vybaviť z rôznych zdrojov, jednak od príslušných
ministerstiev, VÚC, z rozpočtu a čiastočne
z prostriedkov EÚ.
No a čo naša Školská ulica? Nadsadene
môžeme povedať, že žiadne voľby za posledné roky Školskej ulici nepomohli. Ako poslanci
aj z pozície stavebnej komisie roky klopeme
na „zatvorené vráta“, pretože nie sú peniaze.
Avšak na ten „tankodrom“ za dlhé roky nedokázal žiaden zo starostov dať do rozpočtu
prakticky žiadne prostriedky. Hoci len na opravu miest		 komunikácie, ktoré to nevyhnutne
vyžadujú. Namiesto toho sme niekoľko desiatok tisíc eur investovali do pasportizácie komunikácií v obci na to, aby sme „vedeli, v ako
stave sú“.
Vyzývame preto nového starostu, nech „zaklope na tie dvere“, na ktoré dokázali klopať
starostovia mestských častí, a silou svojej
osobnosti aspoň čiastočne vybaví finančné
prostriedky na opravu ani nie 2 kilometrov
Školskej ulice a pokojne tak môže urobiť ako
poďakovanie za dôveru, ktorú mu občania dajú
vo voľbách.
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Šťastne a bezpečne
– priama policajná
služba v našej obci

