
Vážení Martinčania
     
O niekoľko dní si zvolíme primátora a členov mestského zastupiteľstva. Dovoľte, aby som 

sa Vám prihovoril  ako kandidát na primátora, ktorý je presvedčený, že Martinčania si konečne 
zaslúžia primátora, ktorý to robí dobre.

www.robimtodobre.sk

Kandidát strany SPOLU - občianska demokracia, s podporou strán Šanca a Občianska konzervatívna strana

Objednávateľ: Mgr. Jozef Petráš, 036 01 Martin / Dodávateľ: VL MEDIA, spol. s.r.o., ČSA 8, 036 01 Martin, IČO: 36376957

MÔJ ŽIVOTOPIS

RIEŠENIA / POLITIKA AKO SLUŽBA

Už v roku 1997 som bojoval proti protekcii na univerzite pri prijímacích pohovoroch a prideľovaní ubytovania. 
A už vtedy som vedel, že najlepšou zbraňou sú účinné protiopatrenia. Preto sme už vtedy priamo na nástenke 
internátu zverejňovali tabuľku s výsledkami obodovaných žiadostí o ubytovanie. Každý tak videl koľko bodov kto 
získal. Dnes si hrdo môžem povedať, že vo verejnom priestore som uznávaným expertom pre oblasť presadzova-
nia vereného záujmu a boja proti nekalým praktikám od komunálnej až po medzinárodnú úroveň. Pôsobím ako 
lektor na protikorupčnej akadémii OSN vo Viedni. Školenia a tréningy ako účinne zapájať občanov do rozhodova-
nia, ale aj kontroly verejných činiteľov v spolupráci s tretím sektorom a vládami, robím nielen po celej Európe, 
ale aj v Ázii, Amerike či v Afrike. Zo zoznamu organizácií, s ktorými spolupracujem, spomeniem aspoň niektoré: 
OSN, UNDP, OBSE, Európska komisia, Transparency International, OZ Proti korupcii, CIVEX, International 
Republican Institute, Pontis a ďalšie. Môj podrobný profesný životopis, ale aj zoznam projektov a inštitúcií, s 
ktorými spolupracujem, nájdete na stránke www.robimtodobre.sk

O tunelovaní a rodinkárstve v našom meste píšem blogy už roky. A to aj napriek tomu, že mesto a niektorí  dot-
knutí poslanci vedú proti mne kvôli tomu súdne spory.  Som však zástancom konštruktívnej kritiky.  V každom 
blogu preto hneď uvádzam veľmi konkrétne a reálne opatrenia ako tomu, čo kritizujem, v budúcnosti zabrániť.
Konkrétne? Za ostatné 4 roky som poslancom a vedeniu nášho mesta poslal viac ako päťdesiat veľmi konkrét-
nych protikorupčných návrhov, hotové znenia smerníc či doplnky rokovacieho poriadku, ktoré mali zabrániť 
napríklad náhlym a netransparentným personálnym zmenám v mestských spoločnostiach a prideľovaniu dotácií 
bez možnosti vyjadrenia občanov a komisií.
 
Hanbím sa za to, že naše mesto stále nekomunikuje s občanmi elektronicky a posiela nám papierové obálky. 
Hanbím sa za to, že športové kluby, kultúrne a dobrovoľnícke iniciatívy sa nemôžu spoľahnúť na jasne defino-
vanú podporu, dotácie a plánovať si tak svoju činnosť a rozvoj na niekoľko rokov dopredu. Namiesto toho sú s 
obavami každoročne odkázaní na lobbing. Hanbím sa za to, že u nás nefugujú komunitné granty a participatívne 
hlasovania o využití rozpočtu po mestských častiach. Považujem za škandalózne, že mesto pri zmene územného 
plánu nerozpošle občanom v dotknutých mestských častiach sms správu o možnosti naštudovať a pripomienk-
ovať návrh. Rovnako ako je neospravedlniteľné, že poslanci alebo vedenie mesta nezvolajú v dotknutej časti 
verejnú schôdzu, na ktorej môžu dokonca občania hlasovať, keďže to máme zakotvené vo vlastných pravidlách 
už teraz. Výsledkom je potom spokojný developer, ktorý zahustí výstavbu v lokalitách, kde my ostatný potom 
trčíme v dopravných zápchach. Prekáža mi, že poslanci svojou mlčanlivosťou všetky tieto praktiky roky kryjú.

Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítať si moje návrhy, ktoré som poslal mestu, alebo blogy odhaľujúce tunelovanie 
a rodinkárstvo, nájdete ich tiež na stránke www.robimtodobre.sk

Primátora, ktorého skúsenosti, ale hlavne výsledky sú zárukou, že v našom meste budú záujmy jeho obyvateľov vždy 
na prvom mieste. Primátora, ktorý vidí, kde to teraz tak nie je, pozná spôsoby ako to zmeniť, dokáže ich presadiť a 
nebojí sa postaviť tým, ktorí uprednostňujú vlastné záujmy a rodinkárstvo. Dovolím si Vás presvedčiť o tom, že v 
našom meste sa už nebudú peniaze z rozpočtu kotúľat do vrecák oligarchov a poslancov. Že fungovanie nášho mesta 
a zmeny, ktoré sa tu dejú, budú mať na zreteli v prvom rade záujem jeho občanov. Po celom svete si ma pozývajú, 
aby som vládam, miestnym politikom a aktivistom pomáhal s takýmito riešeniami. Pre nich som ten, kto ich dokáže 
vytvoriť, priniesť, zaučiť vykonávateľov a neskôr aj skontrolovať ako sú účinné v praxi. A úprimne ma až bolí, keď 
vidím, ako to nefunguje práve v mojom rodnom Martine. Keď dokážem byť osožný vo svete, dokážem to aj v našom 
Martine.

Začítajte sa prosím do môjho volebného programu, ktorý má SRDCE, ktoré má žiť priamo v strede nášho mesta pre 
všetkých, ktorí tu poctivo pracujú, tvorivo a kreatívne plánujú spoločnú budúcnosť komunít, spolkov, krúžkov, 
klubov, detí a seniorov, či zvieracích miláčikov. Prelistujte si informácie o mojich riešeniach a vízii slušného mesta, 
na ktoré by sme boli hrdí. Mesta, ktoré ide vzorom v toľkých oblastiach, ako je to len možné. Od zelene a ekológie, 
cez podporu a využívanie inovácií a moderných technológií, až po také bežné veci, ako je dobre fungujúca doprava, 
užitočná mestská polícia, či bezpečná a lacná likvidácia a recyklácia odpadu, údržba ciest a chodníkov.

Tak ako som presvedčený, že Martinčania si konečne zaslúžia primátora, ktorý to robí dobre, som presvedčený o 
tom, že to spoločne dokážeme zmeniť už teraz v sobotu 10. novembra. Urobte prosím dobré rozhodnuie pre náš 
Martin, prídťe voliť a odovzdajte svoj hlas a dôveru mne.

Jozef Petráš
kandidát na primátora mesta Martin
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1. Jún 2014, Ulanbátar, Mongolsko - tím
protikorupčných audítorov  u prezidenta

2. Jún 2012, OSN, New York - člen
expertného protikorupčného tímu OSN

3. Február 2015, Žilina - diskusia v OZ 
Proti korupcii o projekte Voľbyopen.sk, 
ktorého som autorom

4. Máj 2018, Varšava - prevzatie ocenenia 
EBA, Národný  víťaz v kategórii Environ-
mentálny dopad a sociálna zodpovednosť 

5. Apríl 2018, Bratislava - Zelená firma
roka Via Bona Slovakia za projekt e-taxi

6. September 2013, Viedeň - IACA Proti-
korupčná akadémia OSN, v úlohe lektora



1. SLUŠNÉ MESTO INFORMUJE A VŤAHUJE
OBČANOV DO DIANIA
Transparentné účty / Každý rok do schránky bloček od mesta
Nezávislý tím hodnoty za peniaze / Obnovím dni mestských
častí / Zavediem dni otvorených dverí / Zverejnený program
primátora a viceprimátora / Umožním poslanecký prieskum
Zavediem štatút mimoriadnej občianskej kontroly útvarom
hlavného kontrolóra / Zverejnené výkazy služobných ciest
Vrátiť občanov do rokovacieho poriadku / Stop netransparent-
ným personálnym majetkovým a rozpočtovým zmenám
Odborníci v komisiách / Otvorená mestská rada a komisie
Verejnoprávnosť médií / Masmediálna rada / Etický kódex me-
diálneho priestoru / Jasné označovanie inzercie / Zrovnoprávniť
poplatky za psa

 2. ZELENÉ A ZDRAVÉ MESTO
Mesto má ísť vzorom a preto mesto a jeho organizácie sa
zaviažu:
Kupovať elektromobily / Budovať zelené strechy, záhrady a jedlé
parky / Zadržiavať dažďovú vodu/ Využívať nákladné bicykle
Recyklovať všetok odpad / Používať recyklovateľné, kompostova-
teľné a ekologicky udržateľné materiály / Preferovať ekologické
čistiace prostriedky / Nakupovať energie z obnoviteľných zdrojov
Budovať alternatívne zdroje energií / Preferovať dodávateľov
na bezemisných vozidlách / Preferovať dodávateľov využíva-
júcich eko obaly / Podpora zelených riešení / Parkovanie zadarmo
pre bezemisné automobily / Vjazd na pešiu zónu pre bezemisné
taxíky / Trhy a mestské akcie už len s eko obalmi! / Mestská nabí-
jacia sieť pre elektromobily. Zriadim funkciu hlavného záhradníka.

3. SMART CITY
Elektronická komunikácia úradu - stop papierovým obálkam 
Integrovaný elektronický občiansky preukaz / Zverejňovanie
všetkých dokumentov / Online GPS monitoring služobných vozi-
diel / Online monitoring ovzdušia / Online monotoring kvality
vody / Shared economy – zdieľaná ekonomika zdrojov mesta

4. DOBROVOĽNÍCTVO A DOTÁCIE
Mestský portál: Plášť Svätého Martina / Jasné a na roky dopredu
zadefinované pravidlá pre dotácie / Verejné hodnotenie žiadate-
ľov o dotácie / Granty pre komunitné projekty do 5000 eur s hla-
sovaním obyvateľstva / Transparentné využitie a zúčtovanie do-
tácií a grantov / Participatívny rozpočet s SMS hlasovaním
Participatívny rozpočet

7. ODPAD
Nezávislý audit a otvorená súťaž dodávateľa služieb odpadového
hospodárstva / Kampane a vzdelávanie na školách, v kluboch
seniorov / Smart kontajnery šetriace náklady na vývoz odpadu
Podzemné kontajnery na sídliskách / Komunitné kompostovanie
Cenové zvýhodnenie recyklácie až do výšky 3-násobku oproti
neseparovanému zberu

8. BÝVANIE
Najskôr dopravná infraštruktúra / PPP projekty bytovej výstavby
Stratégia som hrdý na svoje mesto

9. MESTSKÁ POLÍCIA
Prevencia na prvom mieste, pri každom kroku!
Eko jednotka a Cyklo jednotka 
Rozšírenie kamerového systému

10. CENTRUM NÁRODNEJ KULTÚRY
Väčšia finančná podpora zo strany štátu / Múzeum Martina
Turistická viacjazyčná aplikácia pre smartfóny
Premiestnenie Ministerstva kultúry do Martina

11. MESTSKÁ KARTA
Integrovaný dochádzkový systém v školách / Objednávkový
obedový systém / Elektronická peňaženka / Platobná karta
mastercard pre deti / Naštartovať systém klubových zliav a
výhod podporujúci lokálnych podnikateľov

5. ŠKOLSTVO A MLÁDEŽ
Zdravšie stravovanie / Stojany na bicykle / Súťaže a kurzy
kritického myslenia / Súťaže a kurzy finančnej gramotnosti
Zrovnoprávnenie štátnych a neštátnych škôl

6. DOPRAVA
Mestský bike sharing = zdieľané bicykle / Mestský carsharing
a carpooling / Bezemisné autobusy mhd / Nezávislý audit
a otvorená súťaž na mhd / Referendum o bezplatnej MHD
Východný obchvat / Kruhové križovatky

Môj volebný program má srdce!
Leží priamo v srdci mesta, v budove 
Millénia. Na strednom poschodí. 
Z presklenej miestnosti na strednom 
poschodí Millénia bude coworking space 
alebo ak chcete zasadačka a jej názov bude 
SRDCE. SPOLOČNÝ TVORIVÝ a 
KREATÍVNY priestor, o ktorý sa budeme 
DELIŤ.

Ste Parlament mladých, Klub seniorov, 
Materské centrum alebo Zväz protifašis-
tických bojovníkov? Športovci, hokejisti, 
futbalisti, hádzanári? Občianske združenia 
a nadácie? Iniciatívy ako Reštart, Sme 
Martin alebo aj politické kluby či občian-
ske iniciatívy? Spolky národnostných 
menšín? Náboženské komunity? Divadelný 
krúžok alebo združenie rodičov a priateľov 
školy? Buďte mestu na očiach! Majte 
mesto na očiach!
 

Každý dostane príležitosť REZERVOVAŤ si 
túto miestnosť na hodinu a pol a využiť 
jedinečnú atmosféru priamo v srdci mesta, 
aby ešte posilnil svoju tvorivosť alebo 
kreativitu pre spoločný prospech mesta a 
všetkých, ktorí tu žijú. 
Nech to žije a pulzuje priamo v centre 
mesta! 

Priamo nad SRDCOM bude KANCELÁRIA 
PRIMÁTORA. Štyri sklenené steny, aby 
každý videl, či je v práci a s kým sa stretá-
va. A ak bude voľné, mohol by prísť s 
otázkami a odísť s odpoveďami.
Z INFORMAČNÉHO A ROZVOJOVÉHO 
CENTRA pôjdu všetky maily, SMS-ky, 
UPOZORNENIA. Tu sa bude aktualizovať 
online MAPA MESTA. Tu budeme chodiť 
HLASOVAŤ cez DOTYKOVÉ OBRA-
ZOVKY.
Tu budú vystavené 3D MODELY a video 
VIZUALIZÁCIE pripravovaných zmien.

MÔJ PROGRAM 
MÁ SRDCE!

MARTINČANIA SI KONEČNE ZASLÚŽIA PRIMÁTORA, KTORÝ TO ROBÍ DOBRE.

www.robimtodobre.sk
PODROBNEJŠÍ PROGRAM A RIEŠENIA NÁJDETE NA:


