
Doprava je kľúč k zvýšeniu
kvality života Trnavčanov

Rozhovor s Rasťom Mrázom, kandidátom na primátora Trnavy 
za koalíciu Naše mesTTo (KDH, Strana zelených Slovenska, SDKÚ-DS). 

Odkiaľ pochádzate a kde 
ste prežili detstvo?

Narodil som sa v Trnave. 
Obdobie detstva som prežíval 
na Sídlisku Linčianska, kde som 
aj navštevoval základnú školu 
na Gorkého ulici. S bratrancom 
a ďalšími kamošmi sme tu za-
žívali svoje prvé dobrodružstvá. 
V trinástich rokoch sme sa pres-
ťahovali do rodinného domu, 
ktorý postavil otec na Sparta-
kovskej ulici. Paradoxne ma 
to vtedy viacej lákalo späť na 
Tulipán, nakoľko som tu začal 
chodiť do mládežníckeho zboru 
a medzi miništrantov. Keď 
som mal 19 rokov, založil som 
spoločenstvo Tulipánci, ktorého 
som sa stal prvým vedúcim. Na 
strednú som chodil na Gym-
názium Jána Hollého, kde sme 
okupovali jednu lavicu s dnes 
už známym hercom Kamilom 
Mikulčíkom.

Kto Vás v detstve a mla-
dosti najviac ovplyvnil? 

S úctou a rád si spomínam 
na moju triednu pani učiteľku 
Silviu Holečkovú, ktorá nás 
okrem vzdelávania viedla aj 
k láske k zborovému spevu. 

Z mladosti musím spomenúť 
saleziána don Emila Šafára 
či františkána Tadeáša Kráľa, 
ktorí pôsobili svojho času na 
Tulipáne a formovali ma na 
mojej ceste k animátorstvu. 
Potom to bolo množstvo roves-
níkov a starších kamarátov, 
s ktorými sme robili najrôznej-
šie podujatia v rámci spolo-
čenstva Tulipánci či v Rade 

mládeže Trnavského kraja.

Ako by ste sa sám jedno-
ducho predstavil? Čo Vás 
charakterizuje?

Snažím sa pristupovať k ve-
ciam uvážlivo a zodpovedne. 
Myslím, že mám schopnosť 
motivovať a viesť iných ľudí 
a tiež sa im snažím načúvať. 
Z mojich horších vlastností 

by som spomenul, že mám 
niekedy sklon k puntičkárstvu 
a vorkoholizmu.

 
Vyštudovali ste právo a teo-
lógiu. Zvláštna kombinácia. 
Prečo ste sa rozhodli pre 
tieto oblasti?

Na gymnáziu som sa uberal 
humanitným smerom a preto 
bolo štúdium práva pre mňa 
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Doprava je kľúč k zvýšeniu kvality
Rozhovor s Rasťom Mrázom, kandidátom na primátora Trnavy za koalíciu

prirodzená voľba. Vnímal som 
v tom priestor pomoci ľuďom 
v ich najrôznejších životných si-
tuáciách. Skrátka som sa v tom 
videl. Teológiu som bral ako 
koníček. Študoval som ju po so-
botách pre prehĺbenie a doplne-
nie mojich vedomostí z oblasti 
katolíckej viery a morálky. Tu 
som spoznal aj môjho kamaráta 
a kolegu z poslaneckých lavíc 
Jozefa Piknu. Môžem povedať, 
že práve vďaka nemu som dnes 
angažovaný v komunálnej 
politike.

Medzi ľuďmi ste známy 
ako organizátor mnohých 
akcií a aktivít pre mládež a 
rodiny. Na ktoré z nich ste 
najviac hrdý?

Ťažká otázka, je ich dosť. Pri 
mojej činnosti v Rade mládeže 
som nadviazal úzky kontakt 
s našimi zahraničnými partner-

mi v Bavorsku a Rakúsku, ktorí 
nás inšpirovali k viacerým zau-
jímavým projektom, ako napr. 
Dobrovoľníci deťom, outdoo-
rové lanové centrum, či Tri dni 
pre hrdinov. Osobitne hrdý som 
na projekt Noc kostolov, v rámci 
ktorého sme koordinovali 
niekoľko stoviek dobrovoľníkov 
z celého Slovenska. Potom sú tu 
ešte ďalšie festivaly, na ktorých 
spolupracujem dodnes, ako Fes-
tival mladých rodín na Kopánke 
či obrovské herné podujatie 
Festhry Trnava v Mestskej špor-
tovej hale.

Dlhé roky sa tiež angažuje-
te aj v mládežníckej politike 
a rôznych projektoch pre 
mládež. Prečo toľko pozor-
nosti venujete tejto vekovej 
kategórii?  

V mladosti som mnoho dostal 
od starších a skúsenejších, čo 
formovalo môj život k tomu, 

aby som sa stal zodpovednej-
ší vo vzťahu k práci, rodine 
i v službe verejnosti. Stále cítim, 
že mám čo vracať dnešným 
mladým, ktorí potrebujú 
pochopenie, priestor pre svoju 
realizáciu i ukotvenie pre svoje 
rozbúrene hladiny. A teraz to 
vnímam už  aj z pohľadu otca. 
Ešte intenzívnejšie si uvedo-
mujem, že veci by sme mali 
robiť tak, aby neboli dobré len 
pre nás, pre našu generáciu 
dospelých, ale aby boli dobré aj 
pre tých, čo prídu po nás. 

Čo pre Vás znamená rodina?
Napadajú mi rôzne klišé 

o rodine, ale to, že rodina je 
pre mňa všetkým, je skutočne 
tak. Je pre mňa miestom, kde 
môžem byť sám sebou, taký 
aký som, kde sa cítim v bezpečí. 
Túto skutočnosť som si osobit-
ne uvedomil nedávno počas 
našej letnej dovolenky, keď mi 
náš najstarší syn zachránil život 
tým, že ma vyslobodil z príboja 
morských vĺn. Pričom on sám 
veľmi riskoval.

Mám šťastie, že som pred 15 
rokmi založil rodinu s mojou 
manželkou Zuzkou, ktorá je ne-
smierne trpezlivá a tolerantná 
ku všetkým mojim aktivitám 
a s ktorou vychovávame naše 
3 deti. 

Rozprávate sa doma 
s manželkou o pracovných 
a politických veciach? Radíte 
sa s ňou?

Samozrejme sa doma roz-
právame o práci aj o politike, 
spýtam sa jej na názor. Ale často 
sa snažím chrániť rodinu pred 
informáciami, ktoré sú trpké, 
ako napríklad nemilé komen-
táre na sociálnych sieťach 
a podobne.

V akej oblasti pracujete? 
Pracujem ako právnik a kon-

zultant pre verejné obstaráva-
nie. 

Ako sa Vám darí zladiť čas 
na prácu a rodinu? 

Nakoľko máme všetci svoje 
povinnosti v priebehu školské-
ho roka je to niekedy dosť ná-
ročné. Snažím sa teda vynahra-
diť im to predovšetkým počas 
víkendov, prázdnin a dovole-
niek, kedy chodíme na rôzne 
lyžovačky, raftingy, turistiku či 
výlety na bicykloch.

Poďme teraz k téme komu-
nálnej politiky. Momentálne 
pôsobíte ako mestský posla-
nec za mestskú časť Trnava 
– Juh (Linčianska, Tulipán). 
Ako vnímate uplynulé obdo-
bie z tohto pohľadu?  

Teším sa, že sa nám podarilo 
presadiť vybudovanie nadštan-
dardného detského ihriska 
a športoviska na Limbovej ulici 
v priestoroch pri Mama klube. 
Športoviská v areáli bývalej zá-
kladnej školy ako aj rekonštruk-
ciu Markovičovej ulice či lávky 
z Kozáckej ulice na Šípovú.

Prečo ste sa rozhodli kan-
didovať na post primátora?

Zmysel pre zodpovednosť 
a motivácia mojich kolegov, 
ktorí ma podporujú. Ako súčas-
ný poslanec mestského zastu-
piteľstva mám veľmi dobré 
informácie o potrebách mesta. 
Mrzí ma, že sa neriešia niektoré 
zásadné problémy, chcel by som 
to zmeniť. 

Čo považujete za najváž-
nejší problém mesta Trnava?

Dopravu. Už pri našich 
prvých stretnutiach s obyvateľ-
mi mesta takmer jednohlasne 
rezonuje vypuklý a vlečúci sa 
problém s dopravou. A to jednak 
s preplnenými cestami ako aj 
s nemožnosťou zaparkovať vozi-
dlo a to už takmer na všetkých 
sídliskách v meste. Veľkým pro-
blémom je tiež neefektívnosť 
súčasnej mestskej autobusovej 
dopravy, na ktorý sa sťažuje 
množstvo občanov. Ak by som 
to mal zhrnúť, bez vyriešenia 
problémov v doprave nie je 
možné zvýšiť kvalitu života 
Trnavčanov. 
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MOJA VIZITKA

života Trnavčanov
Naše mesTTo (KDH, Strana zelených Slovenska, SDKÚ-DS)

A aké riešenia chcete 
v spomenutých oblastiach 
ponúknuť?

Riešením súčasného stavu je 
vybudovanie južného obchva-
tu Trnavy, ktorý by odľahčil 
dopravu v niektorých častiach 
mesta.  Čo sa týka parkovania, 
po dôkladnom zmapovaní situ-
ácie by som navrhol vybudovať 
niekoľko parkovacích domov 
a zaviesť efektívny rezidenčný 
systém. Plánujem zatraktívniť 
mestskú autobusovú dopravu 
ako hlavný nástroj alternatívnej 
dopravy v meste formou zlepše-
nia trasovania a zvýšenia frek-
vencie spojov a podporiť ďalšie 
druhy alternatívnej dopravy. 
Podrobnejšie sa riešeniam v ob-
lasti dopravy venujem v progra-
me, ktorý je dostupný na mojej 
stránke www.rastomraz.sk.

Ako sa Vám spolupracu-
je so súčasným vedením 
mesta? 

Keď som vstupoval do komu-
nálnej politiky, naivne som si 
myslel, že na úrovni mesta sa 
nebude „politikárčiť“. Myslel 
som si, že budeme všetci spoloč-
ne riešiť vecné témy  a  projekty, 
ktoré by pomohli k zlepšeniu 
života v našom meste. Bol som 

žiaľ nemilo prekvapený z od- 
mietavého postoja na spolu-
prácu zo strany súčasného 
primátora, ktorý odmieta viesť 
zmysluplný dialóg so zvolenými 
zástupcami občanov a diskuto-
vať o iných prioritách, ako sú 
jeho vlastné. Parlamentné člene-
nie na koalíciu a opozíciu je tak 
dôsledkom tejto situácie, ktorú 
považujem za prudko neštan-
dardnú a pre Trnavu škodlivú.

Keby ste sa stali primá-
torom Trnavy, v čom by ste 
pokračovali a čo by ste robili 
inak?

Súčasnému primátorovi sa 
významným podielom podarilo 
spropagovať naše mesto a po-
silniť zdravý trnavský patrio-
tizmus rôznymi modernými 
marketingovými nástrojmi. 
Toto považujem za dobrý 
krok a viem, že v minulosti sa 
vedenie mesta marketingo-
vými záležitosťami zaoberalo 
iba okrajovo. Myslím však, že 
nám viaznu viaceré rozvojové 
a strategické projekty v oblasti 
dopravy a hospodárskeho roz-
voja mesta, ako aj štandardný 
spôsob komunikácie a efektívne 
zabezpečovanie základných 
služieb zo strany mesta.

Práca v odbornej oblasti 
i komunálnej politike môže 
byť isto vyčerpávajúca. Ako 
zvyknete oddychovať a rela-
xovať? 

Najintenzívnejší relax zaží-
vam pri lyžovaní alebo raftingu. 
Doma sa snažím oddychovať 
aktívne, tým, že robím rôzne 
práce okolo domu, napríklad 
upratovaním dvora alebo 
pivnice, drobné rekonštrukcie 
a podobne. Oddych je pre mňa 
aj to,  keď si s deťmi pozrieme 
nejaký hodnotný film.

Vaše životné motto?
Vzhľadom k tomu, že som 

veriaci, moje životné heslo je 
spojené s vierou: „Hľadajte naj-
prv kráľovstvo Božie a ostatné 
vám bude pridané.“ V praxi to 
pre mňa znamená, že vo všet-
kom čo robím, sa snažím hľadať 
vyšší princíp. Nežiť iba náhodne 
zo dňa na deň, ale vytvárať a bu-
dovať vzťahy, ktoré vytrvajú.

Ďakujem za rozhovor. 
-tp- 

Celý rozhovor si môžete 
prečítať na stránke 
www.rastomraz.sk

Rasťo Mráz (40)
Narodil sa v roku 1978 v Trna-
ve, kde navštevoval základnú 
i strednú školu. Vyštudoval 
právo na Právnickej fakulte 
UK v Bratislave.
Svoje pracovné skúsenosti 
nadobúdal ako vedúci odboru 
na Mestskom úrade v Trna-
ve, či ako výkonný riaditeľ 
spoločnosti TT-IT, s.r.o. Mo-
mentálne pôsobí ako právnik 
a konzultant pre verejné 
obstarávanie.
Od roku 1997 sa aktívne anga-
žoval vo viacerých mládež-
níckych združeniach a orga-
nizáciách. Pôsobil ako vedúci 
Spoločenstva Tulipánci, 
riaditeľ Informačného centra 
mládeže v Trnave, predseda 
Rady mládeže Trnavského 
kraja a ďalších. Momentálne 
je stále aktívny ako podpred-
seda Mestskej rady mládeže 
v Trnave, člen Združenia 
Saleziánov spolupracovníkov, 
či predseda občianskej inicia-
tívy Naše mesTTo.
Autorsky alebo organizačne 
sa podieľal na viacerých 
projektoch zameraných na 
osobnostný rozvoj a voľný 
čas rodín a mládeže. Medzi 
najvýznamnejšie patria 
Dobrovoľníci deťom,  Festhry 
Trnava, Festival mladých ro-
dín, Noc kostolov (2011 -2012), 
Animátor roka, či Obec 
s najpriateľskejším vzťahom 
k mládeži.
V roku 2014 sa stal poslan-
com mestského zastu-
piteľstva mesta Trnava. 
V rámci svojho poslaneckého 
mandátu pôsobí ako člen 
Mestskej rady mesta Trnava, 
člen majetkovej komisie a 
predseda komisie pre man-
dáty a sťažnosti. V roku 2017 
bol zvolený do zastupiteľstva 
Trnavského samosprávneho 
kraja, kde je predsedom koa-
ličného poslaneckého klubu 
KDH – OľaNO – SaS. 
Je ženatý, s manželkou Zuza-
nou má tri deti.
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1
Doprava
Doprava je najpálčivejší pro-
blém súčasnosti, ktorý naj-
horším spôsobom ovplyv-
ňuje kvalitu života občanov 
v meste. Navyše, za posledné 
roky sa tomuto radnica sys-
tematicky nevenovala a tak 
sa problém len prehlbuje 
a vyvoláva obavy, že naše 
deti budú mať horšiu kvalitu 
života ako my. Je najvyšší 
čas pustiť sa do skutočných 
riešení, ktoré prinesú odľah-
čenie dopravy a mobilitu pre 
všetkých obyvateľov.  

Vybrané návrhy 
z volebného programu:

 vyvinieme intenzívny 
tlak na urýchlené vybudo-
vanie južného obchvatu 
Trnavy,

 zatraktívnime mestskú 
autobusovú dopravu ako 
hlavný nástroj alterna-
tívnej dopravy v meste 
zlepšením trasovania 
a zvýšenou frekvenciou 
jednotlivých spojov. 

2
Parkovanie
Trnava je jedno z mála kraj-
ských miest, kde sa nezačalo 
s riešením parkovania na 
sídliskách a kde je situácia 
podobne zlá ako napríklad 
v Petržalke. Trnava má na to, 
aby sa situácia významným 
spôsobom zlepšila. 

Vybrané návrhy 

z volebného programu:

 vyznačíme všetky par-
kovacie miesta na trnav-
ských sídliskách a násled-
ne zavedieme zákaz státia 
mimo vyznačených miest 
a obmedzenie parkovania 
nákladných vozidiel na 
sídliskových parkovis-
kách,

 v rámci limitov územ-
ného plánu dobudujeme 
najakútnejšie parkovacie 
plochy, podzemné parko-
vacie domy vybudujeme 
na Halenárskej ulici a Na 
hlinách.

3
Pracovné 
miesta
Napriek tomu, že Trnava pat-
rí k mestám s najnižšou ne-
zamestnanosťou, množstvo 
ľudí nepracuje v tejto lokalite 
a za prácou musí dochádzať. 
Pritom mnohí by radšej volili 
prácu v Trnave a okolí, keby 
mali takúto možnosť.
 
Vybrané návrhy 
z volebného programu:

 budeme vytvárať pod-
mienky pre firmy, ktoré 
prinesú pracovné miesta 
s vyššou pridanou hod-
notou, aby naši vzdelaní 
obyvatelia nemuseli za 
prácou cestovať,

 budeme podporovať roz-
voj malého a stredného 
podnikania predovšet-
kým v odvetviach, ktoré 
majú reálne možnosti na-
pojenia na už existujúci 
ekonomický život v meste 
a v regióne.

4
Bezpečnosť

S ekonomickou migráciou 
ľudí z krajín EÚ i ďalších sú 
okrem ekonomických prí-
nosov spojené aj zvýšené 
bezpečnostné riziká. Už dnes 
vieme predpokladať aká 
rôznorodá bude spoločnosť 
v Trnave o päť či desať rokov. 
A preto už dnes musíme mys-
lieť na zabezpečenie všetkých 
potrebných preventívnych 
programov na sociálnu in-
klúziu a zabezpečenie potreb-

Moja vízia 
pre Trnavu

Trnava má bohatú históriu 
a veľký potenciál na úspeš-
nú budúcnosť. Mojou víziou 
je rovnomerne rozvinuté 
mesto vo všetkých kľúčo-
vých oblastiach s dôrazom 
na zabezpečenie vysokej 
kvality života Trnavčanov.
Vidím Trnavu ako mesto s 
vyváženým hospodárskym, 
kultúrnym a sociálnym roz-
merom. Ako mesto, ktoré 
vytvára vhodné podmienky 
pre fungovanie firiem. Ako 
mesto, ktoré žije bohatým 
spoločenským a kultúrnym 
životom. Ako mesto, kde sa 
ľuďom dobre býva, pracuje 
a oddychuje.
Osobitne mi na srdci leží 
vyvážený hospodársky a 
spoločenský rozvoj mesta. 
Trnava je najpriemyselnej-
ším mestom Slovenska, no 
má potenciál aj na tvorbu 
pracovných miest s vyššou 
pridanou hodnotou, aby 
vzdelaní ľudia nemuseli 
cestovať za prácou do Bra-
tislavy.
Silno vnímam zodpoved-
nosť za budúce generácie. 
Vidím Trnavu ako mesto 
nielen pre nás, ale aj pre 
naše deti. Na to, aby sa v nej 
našim deťom žilo dobre aj 
o niekoľko rokov, musíme 
my, naša generácia, prijať 
zásadné a niekedy ťažké 
rozhodnutia, ktorých po-
zitívny vplyv sa ukáže za 
dlhšie ako za jedno či dve 
volebné obdobia. Mali by 
sme mať na to odvahu. Je to 
naša zodpovednosť. 
Súčasťou mojej vízie je stá-
la spolupráca s poslancami, 
odborníkmi a občanmi na 
pomenovaní potrieb mesta 
a ich riešení.
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ných ochranných opatrení.

Vybrané návrhy 
z volebného programu:

 v spolupráci so štátnou 
políciou zavedieme účin-
né opatrenia na zamedze-
nie nežiaducich vplyvov 
ekonomickej migrácie 
v našom meste,

 zefektívnime činnosť 
mestskej polície a rozšíri-
me kamerový bezpečnost-
ný systém mesta.

5
Cestovný ruch
Trnava svojou výhodnou polo-
hou neďaleko hlavného mesta 
krajiny má šancu poskytnúť 
turistom možnosť kultúrneho 
a športového vyžitia. Zlepšiť 
túto ponuku je možné iba ko-
operáciou s miestnymi pod-
nikateľmi, verejnoprospeš-
nými združeniami, cirkvami 
a úradmi a organizáciami 
pôsobiacimi v regióne. V ria-
denej spolupráci je potom 
možné vytvoriť a realizovať 
koncepciu rozvoja pútnic-
kého, kongresového a even-
tového turizmu.

Vybrané návrhy 
z volebného programu:

 zameriame sa na rozvoj 
kongresového cestovného 
ruchu v Trnave a regióne 
využívajúc naviazanie na 
TOP zamestnávateľov v 
meste a v regióne,

 v spolupráci s cirkvou 
obnovíme projekt Noc 
kostolov a vypracujeme 
stratégiu rozvoja sakrál-

 neho a pútnickeho turiz-
mu v meste.

Celý volebný program je 
dostupný na stránke:

www.rastomraz.sk
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PRE NAŠE DETI, 
PRE NAŠE MESTTO.

Mám rád Naše mesTTo – volebné noviny koalície Naše mesTTo (KDH, Strana zelených Slovenska, SDKÚ-DS). 
Texty neprešli jazykovou korektúrou. Objednávateľ: Mgr. Rastislav Mráz, Trnava. Dodávateľ: Slovenská Grafia, a.s., 

Pekná cesta 6, 83403, Bratislava, IČO: 31321470.



Volebný obvod č. 1: Trnava–Mesto

MUDr. Jana Fridrichová, lekárka, 
slobodná, nezávislá kandidátka za 
koalíciu Naše MesTTo. Jej prioritami 
sú: krajšia tvár budúcnosti mesta, 
prosperujúce mesto otvorené a fun-
gujúce pre jeho obyvateľov. Odbor-
nosť slúži ľuďom najlepšie vtedy, keď 
ju vedie srdce. Je poslankyňou Mest-
ského zastupiteľstva v Trnave druhé 
volebné obdobie, o. i. profesionálnu 
orientáciu uplatňuje v činnosti Komi-
sie sociálnej a zdravotnej a Riadiace-
ho výboru Zdravé mesto a protidro-
gová prevencia, ktorých je členkou. 
Každé prijatie novej výzvy znamená 
pre Janu prežitie nových skutočností. 
Prioritou je, aby mesto bolo i naďalej 
prosperujúcim mestom, mestom ot-
voreným a fungujúcim pre jeho oby-
vateľov, transparentné vo svojich 
rozhodnutiach.

Volebný obvod č. 2: Trnava–Západ

JUDr. Zuzana Bošnáková pracuje na Tr-
navskej univerzite, kde je zodpovedná za 
verejné obstarávanie. Narodila sa v Trna-
ve, je slobodná. Vyštudovala na Právnickej 
fakulte Trnavskej univerzity, neskôr 
pôsobila na oddelení kontroly na Úrade 
práce a momentálne pracuje na Trnavskej 
univerzite ako osoba zodpovedná za 
verejné obstarávanie. Okrem uvedených 
oblastí má skúsenosti aj v administrácii 
eurofondových projektov. Všetky svoje 
schopnosti a skúsenosti a hlavne lásku 
k svojmu rodnému mestu chce pretaviť 
do aktívnej práce pre rozvoj Trnavy ako 
mestská poslankyňa za obvod Trnava–
Západ. Medzi jej priority patrí sociálna 
oblasť, rozvoj občianskej vybavenosti 
v časti Kamenáč, revitalizácia zelene v jej 
volebnom obvode, čo najkomplexnejšie 
riešenie dopravnej situácie v meste, 
cestovný ruch, obmedzenie hazardu 
a vytváranie moderného mesta stojaceho 
na svojej bohatej histórii a tradícii.

Volebný obvod č. 2: Trnava–Západ

Ing. Jozef Jakubčík, rodený Trna-
včan, inžinier ekológie a životného 
prostredia. Vyštudoval na Technickej 
univerzite vo Zvolene , pracuje v nad-
národnej nábytkárskej spoločnosti ako 
líder pre inžinierov a otázky kvality 
v centrálnom nákupe pre Európu. Je 
ženatý, otec 4 detí. Nebol v žiadnej 
politickej strane a chce byť nezávislým 
kandidátom pre všetkých ľudí. Pre prá-
cu v komunálnej politike sa rozhodol 
aby využil všetky svoje skúsenosti z 
veľmi širokej profesijnej oblasti najme 
z pohľadu dlhodobej udržateľnosti 
života v mestských aglomeráciách a 
hľadania rovnováhy medzi človekom a 
prostredím kde žije. Predkladá a hľadá 
nové spôsoby najmä ako zmierniť do-
pady narastajúcej dopravy, znečistenia 
a hluku na život v meste. Spolupatrič-
nosť a angažovanosť ľudí pre spoločné 
ciele a dobré plány, vidí ako jeden z 
kľúčových spôsobov ako veci posunúť 
rýchlejšie a efektívnejšie vpred.

Volebný obvod č. 2: Trnava–Západ

RNDr. Roman Jakubec je enviromen-
tálny manažér. Ženatý, má dve deti. 
Je Trnavčan a celý jeho doterajší život 
je spätý s Trnavou. Práve preto mu 
bytostne záleží na ďalšom osude rod-
ného mesta. Jeho životným krédom 
je byť k ostatným ľuďom slušný a 
čestný. Tieto princípy si samozrejme 
chce priniesť so sebou aj do komuná-
lnej politiky. V poslednom volebnom 
období 2014-18 bol členom Komisie 
vzdelávania a školstva a Výboru 
mestskej časti Trnava-Prednádražie 
ako neposlanec. Aktívne sa podieľal 
pri riešení problémov v danej oblasti 
a v mestskej lokalite. V prípade jeho 
zvolenia za poslanca mesta Trnava, 
by sa chcel aktívne podieľať pri rieše-
ní problémov v oblasti hospodárstva, 
dopravy, vzdelania a školstva.

Volebný obvod č. 3: Trnava-Sever

Marek Domes pracuje vo verejnej 
správe ako osobný vodič. Ženatý, otec 
troch detí. Pracuje vo verejnej správe 
ako osobný vodič. Viac ako 23 rokov sa 
angažuje ako dobrovoľník u Saleziá-
nov na Kopánke. Spoluautor úspešnej 
knihy pre deti: Drakobijec moja cesta. 
Svoju kandidatúru vníma ako príleži-
tosť aktívne sa podieľať na smerovaní 
a chode mesta Trnava tak, aby sa 
opäť stalo serióznym a spoľahlivým 
partnerom pre občana, štátne a ve-
rejné inštitúcie, ako aj podnikateľov 
a investorov. Vo svojom volebnom 
obvode by chcel prispieť najmä k 
zlepšeniu parkovania – rekonštruk-
cia parkovacích plôch (Poštová ul., 
Okružná ul.), označenie parkovacích 
miest, zákaz zastavenia na cestách, 
zákaz parkovania dodávok v obytných 
zónach. Podzemný parkovací dom 
- Sídlisko Na hlinách. Bezpečnejšie 
cesty v okolí ZŠ NSUT. Revitalizá-
cia ihriska na ZŠ NSUT.

Volebný obvod č. 3: Trnava-Sever

RNDr. Želmíra Matušáková pracuje 
ako  hygienička, odborná konzultantka 
v oblasti ochrany zdravia pri práci. Na-
rodila sa v Trstenej, je vydatá, matka 4 
detí, trvale bytom v Trnave, Na hlinách, 
kde žije už viac ako 20 rokov. Po absol-
vovaní gymnázia v Trstenej študovala 
na Fakulte zdravotníctva a sociálnej 
práce Trnavskej univerzity, v odbore 
Verejné zdravotníctvo, katedra hygieny 
a epidemiológie, a ukončila doplnkové 
pedagogické štúdium na Pedagogickej 
fakulte Trnavskej univerzity. V súčas-
nosti pracuje ako  hygienik, odborný 
konzultant v oblasti ochrany zdravia 
pri práci. Popri práci a rodine si nájde 
čas aj pre ľudí, ktorí sa ocitli v ťažkej 
životnej situácii. Jej kandidatúra za 
poslanca je založená v snahe pomôcť 
vyriešiť čo najpálčivejšie problémy, 
ktoré trápia Trnavčanov, s rešpektom, 
ochotou a empatiou načúvať potrebám 
mladších i starších občanov.

Volebný obvod č. 3: Trnava-Sever

Mgr. Marek Mikulčík pracuje ako  vedú-
ci vývojového tímu v zaisťovni Swiss 
Re.  Ženatý, s manželkou majú 4 deti. 
Základnú školu a gymnázium absolvoval 
v Trnave. Matematicko-fyzikálnej 
fakulte UK v Bratislave vyštudoval 
Ekonomickú a finančnú matematiku. 
Počas štúdia začal pracovať v spoločnosti 
AITEN a.s. ako programátor. V súčasnosti 
pracuje ako  vedúci vývojového tímu 
v zaisťovni Swiss Re. Od mladosti sa 
aktívne zapájal do dobrovoľníckych akcií 
v saleziánskom stredisku na Kopánke, 
v ktorých pokračuje dodnes ako člen 
Združenia saleziánov spolupracovníkov. 
Miesto na kandidátke prijíma ako odpo-
veď na výzvu pápeža Františka zapojiť 
sa do politiky a prispieť k budovaniu 
spoločného dobra. Ponúka skúsenosti 
s informatizáciou a automatizáciou, či 
analýze dát, ktoré sú priamo použiteľné 
pri plánovanom centrálnom zdravotníc-
kom objednávacom systéme, či riešení 
problémov v doprave a MHD.

Volebný obvod č. 3: Trnava-Sever

Ing. Jozef Študenc pracuje v automo-
bilovom priemysle ako elektroinžinier. 
Spolu s manželkou vychováva syna 
a tri dcéry. V mladosti, sa takmer 
desať rokov ako dobrovoľník, venoval 
záchrane zrúcaniny Katarínka pri 
Dechticiach a organizácií táborov pre 
deti a mládež z Trnavy. Svoju vytrva-
losť a odhodlanie pomáhať chce využiť 
v aktívnom zapojení sa do regionálnej 
politiky. Skúsenosti z práce s mla-
dými chce zúročiť ako poslanec za 
mesto. Potenciál mesta vidí v rôznych 
oblastiach, od historického až po 
kultúrny. V súčasnosti však vníma 
najmä situáciu v oblasti dopravy ako 
veľmi kritickú. Za dôležité považuje 
nadväzovanie kontaktov a budova-
nie osobných vzťahov. Vďaka tejto 
vzájomnej komunikácii s občanmi sa 
bude snažiť hľadať spoločnú cestu a 
riešenie problémov ľudí, a tak pozitív-
ne ovplyvňovať život v meste.

VIZITKY NAŠICH

JUDr. Zuzana Bošnáková (32 r.) RNDr. Roman Jakubec (45 r.) RNDr. Želmíra Matušáková (43 r.) Ing. Jozef Študenc (39 r.)

MUDr. Jana Fridrichová (52 r.) Ing. Jozef Jakubčík (46 r.) Marek Domes (38 r.) Mgr. Marek Mikulčík (42 r.)
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Volebný obvod č. 5: Trnava-Juh

Ing. Miriam Vojtkova, PhD. Momentálne 
pracuje ako manažér zdravotníckeho 
zariadenia v oblasti zubného lekárstva. 
Narodila sa v Trnave, je vydatá, má tri 
deti. Vyštudovala na Ekonomickej univer-
zite v Bratislave. Počas rodičovskej dovo-
lenky založila a prevádzkovala materské 
centrum Prešporkovo. Následne pôsobila 
ako hovorkyňa a štatutárny zástupca 
celoslovenskej neziskovej organizácie 
Únia materských centier, ktorá združuje 
približne 70 materských centier. Momen-
tálne pracuje ako manažér zdravotnícke-
ho zariadenia v oblasti zubného lekárstva. 
Svoje manažérske zručnosti a skúsenosti 
z oblasti tretieho ako aj súkromného 
sektora túži odovzdať ako mestská po-
slankyňa so zámerom intenzívne prispieť 
k zlepšeniu života v  meste. Medzi jej 
priority patria prorodinné aktivity, soci-
álna oblasť, školstvo, doprava, občianska 
vybavenosť a oddychová zóna v časti 
Linčianska, obmedzenie hazardu.

Volebný obvod č. 3: Trnava-Sever

MUDr. Daniela Tollarovičová pracuje 
v zdravotníctve. Po maturite na gym-
náziu v Trnave študovala na Lekárskej 
fakulte Univerzity Komenského. 
Od roku 1980 pracuje vo Fakultnej 
nemocnici v Trnave. Od roku 1996 je 
primárkou nefrologického oddelenia, 
v súčasnosti vo Fresenius medical care 
– dialyzačné služby. Je vydatá a má dve 
deti. Liečba pacienta je cieľavedomý 
a systematický proces. Tieto princípy 
a postupnosti by tiež rada uplatnila 
v ozdravnom procese nášho mesta. 
Medzi jej priority patrí obnova cest-
ných komunikácii, najmä Kukučínovej 
ulice a kruhového objazdu Špačinská 
cesta – Na Hlinách – Kukučínova. 
Ďalšou prioritou je okamžité riešenie 
parkovania Na Hlinách a odstránenie 
nepríjemného zápachu na Špačin-
skej ceste, napojenie cyklotrasy na 
Cukrovej ulici smerom na Kopánku 
a tiež napojenie na novovybudovanú 
cyklotrasu na Hlbokej ulici.

Volebný obvod č. 4: Trnava-Východ

Ing. Michal Krippel pracuje ako ana-
lytik. Je chalan z  Družby, kde prežil 
väčšinu svojho života. Pracuje ako 
analytik. V mladosti pomáhal pri prá-
ci s mládežou. Je ženatý a má jedno 
dieťa. Kandiduje preto, lebo si uve-
domuje, že ako poslanec zoskupenia 
Naše MesTTo by mohol spolu s ostat-
nými lepšie a efektívnejšie riešiť pod-
nety ľudí z jeho okolia, ktorí takisto 
ako on nie sú spokojní so spravova-
ním miest verejného záujmu. Tými 
sú hlavne zeleň, chodníky, parkova-
cie miesta a detské ihriská. Chcel by: 
zintenzívniť zavlažovanie a kosenie 
zelene, vymeniť povrch zanedbaných 
chodníkov, povoliť parkovanie len na 
vyznačených parkovacích miestach 
a na neplatených parkoviskách prefe-
rovať rezidentov, monitorovať detské 
ihriská pred vandalmi a osobami, 
ktorých vstup je tam zakázaný.

Volebný obvod č. 4: Trnava-Východ

Mgr. Jozef Pikna pracuje ako učiteľ 
- katechéta na základnej škole vyše 
20 rokov. Je Trnavčan, ženatý a má 
5 detí. Aktívny občan Trnavy, ktorý 
sa už roky zaujíma o politické dianie 
v meste. Od mladosti sa venoval 
deťom a mládeži na rôznych podu-
jatiach ako dobrovoľník. Funkciu 
poslanca mestského zastupiteľstva 
zastával v dvoch volebných obdobi-
ach. Je stály člen Komisie školstva 
a vzdelávania a od roku 2006 predse-
da VMČ (Družba). Za svoje pôsobenie 
sa aktívne zapájal do obnovy a re-
konštrukcii mnohých miest nielen 
v rámci mestskej časti. Na stretnu-
tiach s občanmi vyzýval k podnetom, 
ktoré sa snažil s ich pomocou vyrie-
šiť. Mnohé sa už podarilo ale stále sú 
vízie, ktoré by chcel naplniť (ihriská, 
športoviská, Poliklinika Družba,...)

Volebný obvod č. 4: Trnava-Východ

Ing. Július Gajarský pracuje ako špecialista 
jadrovej bezpečnosti, v rámci medzinárod-
ných tímov expertov hodnotil a pomáhal 
zvyšovať bezpečnosť vo viac ako 20 jadrových 
elektrárňach po celom svete. Rodený Trna-
včan, ženatý, 3 deti. Vyštudoval Vyštudoval 
jadrové inžinierstvo na STU v Bratislave, 
odbor Tepelné a jadrové energetické stroje 
a zariadenia. Pracuje ako špecialista jadrovej 
bezpečnosti, v rámci medzinárodných tímov 
expertov hodnotil a pomáhal zvyšovať 
bezpečnosť vo viac ako 20 jadrových elek-
trárňach po celom svete. Roky sa zapája ako 
dobrovoľník a organizátor rôznych podujatí 
pre mládež a širokú verejnosť. Predseda ša-
chového klubu Kpmplet Trnava-Modranka, 
zakladateľ Regionálnej šachovej akadémie 
TIRNAVIA šachových nádejí. Jeho prioritami 
sú zlepšenie prostredia pre kvalitnejší život 
na sídliskách – revitalizácia oddychových 
priestorov a ihrísk pre deti i starších, údržba 
verejnej zelene, doprava, trasovanie MHD 
a mnohé iné.

Volebný obvod č. 4: Trnava-Východ

Jozef Mitošinka, ženatý, štyri deti. 
Pracuje v kľúčovej službe. Je aktívny 
člen farskej rady. Je ženatý a má štyri 
deti. Jeho motiváciou kandidatúry Jeho 
motiváciou kandidatúry na poslanca 
mesta je byť prospešným pri jeho rozvoji, 
pretože miluje svoje mesto a občanov 
s ktorými sa každodenne stretáva. Je 
pripravený počúvať a aktívne komuni-
kovať s občanmi a podľa možnosti konať 
v ich prospech. Bude sa zasadzovať  za 
zlepšenie cestovného ruchu, bezpečnosť 
a rekonštrukciu pozemných komuni-
kácií. V Trnave býva takmer celý život 
a chce mesto spraviť modernejším, 
čistejším, a bezpečnejším. Verí, že tieto 
ciele sú spoločné pre nás všetkých a 
získa vašu podporu. Poďme pracovať 
spoločne a zlepšime úroveň nášho 
mesta. Chce stvárniť mesto pre bývanie, 
oddych a zábavu, pre rodiny s deťmi i pre 
mladých ľudí s možnosťou kultúrneho i 
športového vyžitia.

Volebný obvod č. 6:  Trnava-Modranka

Ing. Branislav Sekera, PhD.  je exper-
tom v oblasti IT. Je ženatý, má 2 deti. 
Vyštudoval MTF Trnava a doktorandské 
štúdium absolvoval na Ekonomickej 
univerzite a Slovenskej technickej 
univerzite v odbore Manažment 
podnikov. V rámci vedeckej činnosti 
externe pôsobí na MTF STU Trnava, 
externe spolupracuje s Massachusetts 
Institute of Technology v USA pričom 
publikuje doma a v zahraničí v oblasti 
rozhodovania, aplikácie multikri-
teriálnych metód, tvorby stratégií 
a v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. 
Podniká v oblasti IT a podnikateľského 
poradenstva. Je dlhoročným členom 
VMČ za Modranku a 15 rokov sa podieľa 
na riadení ŠK Modranka. Chce okrem 
zlepšenia spolupráce mesta s mestskou 
časťou Modranka, aj iniciovať vytvo-
renie stratégie trvalo-udržateľného 
rozvoja mesta Trnava pre 21.storočie 
vrátane stratégie komplexného do-
pravného modelu Trnavy.

Prehľad volebných
obvodov:
Volebný obvod č.1 Trnava – Mesto 
(Staré mesto, Špíglsál – časť) 
Volebný obvod č.2 Trnava – Západ 
(Prednádražie, Špíglsál – časť)
Volebný obvod č.3 Trnava – Sever 
(Kopánka, Vodáreň, Hliny, Zátvor)
Volebný obvod č.4 Trnava 
– Východ (Družba, Vozovka, Hlboká, 
Tehelná)
Volebný obvod č.5 Trnava 
– Juh (Linčianska, Tulipán)
Volebný obvod č.6 Trnava 
– Modranka

KANDIDÁTOV

Ing. Július Gajarský (59 r.) Jozef Mitošinka (44 r.) Ing. Miriam Vojtková, PhD. (43 r.)

MUDr. Daniela Tollarovičová (63 r.) Ing. Michal Krippel (33 r.) Mgr. Jozef Pikna (59 r.) Ing. Branislav Sekera, PhD. (45 r.)

Profily všetkých 
kandidátov nájdete 

aj na stránke 

RASTOMRAZ.SK

Tam sú uvedené 
aj prepojenia na ich stránky 

na sociálnych sieťach 
a emailové adresy.

Druhú časť zoznamu 
kandidátov uvedieme 

v ďalšom vydaní novín.
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MÁŠ RÁD SVOJE MESTTO?

SEPTEMBER OKTÓBER

1. PODPORTE 
KAMPAŇ 
FINANČNE. 

Ak vás zaujala Rasťova vízia 
pre Trnavu, môžete podporiť 
jeho kampaň podľa svojich 
možností. Každé euro navyše 
zvyšuje jeho šancu stať sa pri-
mátorom Trnavy. 

Spôsob financovania volebnej 
kampane upravuje Zákon č. 
181/2014 o volebnej kampani. 
Podľa tohto zákona dary mu-
sia byť poukazované výlučne 
prevodom z bankového účtu na 
transparentný účet! 

2. POMÔŽTE AKO 
DOBROVOĽNÍK
Na čas kampane sú napláno-
vané desiatky stretnutí s ob-
čanmi vo všetkých mestských 
častiach Trnavy. Ak máte chuť 
vyhrnúť si rukávy a pomôcť 

Rasťovi a jeho tímu, veľmi to 
pomôže. 
Na dobrovoľnícku pomoc sa 
môžete ohlásiť na email nase-
mestto@gmail.com, alebo cez 
kontaktný formulár na stránke 
rastomraz.sk. 

3. POMÔŽTE ŠÍRIŤ 
INFORMÁCIE
Čím viac ľudí sa dozvie o Ras-
ťovej vízii pre Trnavu a čím 
viac sa s ňou stotožní, tým 
lepšie. Pomôžte nám rozšíriť 
informácie medzi ľudí – medzi 

vašu rodinu, priateľov, zná-
mych. Máte záujem o infor-
mačné materiály, aby ste ich 
mohli rozšíriť medzi ľuďmi 
s ktorými sa stretáte? Napíšte 
nám vašu požiadavku na ad-
resu nasemestto@gmail.com, 
alebo cez kontaktný formulár 
na stránke rastomraz.sk.   

Za každú vašu prejavenú 
podporu vám zo

  
ďakujem. 

Rastislav Mráz
Číslo transparentného účtu: 
SK2209000000005146121692

NÁZOV TRANSPARENTNÉHO ÚČTU:

Aktualizovaný zoznam stretnutí nájdete na stránke rastomraz.sk. Zmena programu vyhradená. 

HARMONOGRAM STRETNUTÍ 
S NAŠIMI KANDIDÁTMI

24.9.(Po) o 16:00 
Trnava – Východ – spádové detské ihrisko za VÚC

24.9.(Po) o 17:00 
Trnava – Sever – Na hlinách pri „malom“ Tescu 

26.9.(St) o 16:00 
Trnava – Stred – pri Bernolákovej bráne

26.9.(St) o 17:00 
Trnava – Západ – pri nákupnom stredisku Cassalle

28.9.(Pi) o 16:00
Trnava – Juh – Limbová pri potravinách Jednota

28.9.(Pi) o 17:00
 Trnava – Modranka – Dedinská pri dennom centre

8.10.(Po) o 16:00 
Trnava – Juh – na križovatke Tamaškovičova-Žarnovova

8.10.(Po) o 17:00
Trnava – Stred – Ľ. Podjavorinskej pri bývalej predajni Polyton

10.10.(St) – o 16:00
Trnava – Východ – Koniarekova pri predajni Takáč 

10.10.(St) – o 17:00
Trnava – Západ – pri pastoračnom centre na Prednádraží

11.10.(Št) o 17:00
Trnava – Sever – Hlubíkova, pri potravinách

21.10.(Ne) o 15:00
Folklórne predstavenie 

Kmotry a kmotrovia 

z Detvy – Kino Hviezda

VÝZVA NA PODPORU RASŤA MRÁZA

STRANA 8 SEPTEMBER 2018


