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Vážený pán starosta,
rovnako ako minulý rok, i začiatkom tohto využfvam príležitost‘ osloviť Vás a zaželať Vám,
v prvom rade, aj počas celého tohto roka naozaj vel‘a zdravia, šťastia a radosti,
v pracovnom i osobnom živote. Pravidelne navštevujem regióny Slovenska a stretnutia
s Vami, volenými zástupcami našich miest a obcí, sú pre mňa vel‘mi vzácne, a to hned‘
z niekol‘kých dóvodov. Vy najlepšie viete, čo teší a trápi l‘udí vo Vašich mestách, dedinkách.
Vy poznáte príbehy ľudí: sídlisko po sídlisku, ulicu po ulici, mnohí z Vás aj dom po dome.
Dóvera vložená vo Vás je veľká a ja Vám želám, aby ste ju znova a opakovane dokázali
menit‘ v naozaj fungujúcu samosprávu slúžiacu všetkým jej obyvatel‘om.
Medzi nimi sú skupiny l‘udí, ktoré možno nepotrebujú viac ako opravené cesty, kvalitnú
infraštruktúru či fungujúce odpadové hospodárstvo. No sú medzi nimi aj takí, ktorí si
vyžadujú viac starostlivosti. Eudia so zdravotným postihnutím, ktorí možno nikdy
nenavštívili obecný úrad, pretože k jeho vchodu vedie strmé schodisko. Seniori, ktorých
počet rastie rýchlejšie ako kapacity služieb, ktoré majú zabezpečit‘ ich dóstojnú starobu.
Talenty, ktoré sa móžu rozvíjať len vtedy, ked‘ škola dostane d‘alšiu podporu. Rodičia, ktorí
hl‘adajú ihriská a parky, kde by sa ich deti mohli bezpečne hrať. Ale sú tu aj zraniteľné
skupiny, často v pasci chudoby marginalizované skupiny, Rómovia, l‘udia bez domova,
často vytláčaní na okraj namiesto toho, aby sme spoločne hl‘adali, nachádzali
a presadzovali dlhodobé riešenia, ako ich začlenit‘ do našej spoločnosti.
—

Ak má byť Slovensko skutočne sociálnym štátom pre všetkých, potrebuje Vašu energiu
a odhodlanie. Samosprávy majú rozsiahle kompetencie v sociálnej oblasti. Dostupnost‘
a kvalita sociálnych služieb často závisí práve od Vás a, pravdaže, aj od primeraných
finančných zdrojov. Hlas obcí a miest má významný vplyv a silne sa prihováram za to,
aby ste ho v tomto roku využili práve v tlaku na riešenie dlhodobého financovania
sociálnych služieb od starostlivosti o deti, až po zabezpečovanie dóstojných životných
podmienok pre našich seniorov.
—

Práve v sociálnej oblasti, starostlivosťou o l‘udí v krízových životných situáciách či prácou
s ľuďmi zo znevýhodneného prostredia často pomáhajú dobrovoľníci a občianske
združenia. Som veľmi rád, že mnohí z Vás s nimi aktívne spolupracujú. Vážme si ich prácu
a snažme sa o zlepšenie podmienok aj pre nich.
Osobitne by som chcel hovoriť o školstve. Pretože sú to najmä základné školy, ktoré si
zaslúžia viac našej pozornosti. Práve od nich, od základných škál závisí, s akými pevnými
vedomost‘ami a zručnosťami budú naše deti vstupovať do dospelosti. Naše deti sa však
naďalej prepadajú v medzinárodných porovnaniach, a my to musíme nevyhnutne zmeniť.
Stále opakujem: aké máme školstvo dnes, tak bude vyzerať naša krajina v budúcnosti.
Žial‘, odkedy som prezidentom, menoval som už štyroch ministrov školstva, a to,
pochopiteľne, príliš nepomáha riešeniu kopiacich sa problémov výchovy a vzdelávania
našich detĹ Blíži sa polovica volebného obdobia súčasnej vlády a musím skonštatovať,
že žiadne zásadné a citeľné zmeny nie je zatial‘ vidno. A my sa, pritom, musíme snažiť
vytvoriť čo najlepšie podmienky pre vzdelávanie našich detf už dnes.
Aj preto sa obraciam práve na Vás; vy ste zriad‘ovatel‘mi základných škál, rozhodujete
o tom, kde sa budú nachádzať, aké budú veľké, kto bude stát‘ na ich čele. Významne
dokážete vplývat‘ na ich kvalitu. Prosím, pripomínajme si, že školstvo je pre našu krajinu
absolútnou prioritou.
S mnohými z Vás som sa minulý rok stretol. Rozprávali sme sa o viacerých problémoch.
Pýtal som sa, počúval som ato, čo opakovane rezonovalo sú témy spojené s čerpaním
európskych zdrojov. Viem, že aj v tomto programovacom období je proces prfpravy
jednotlivých výziev pomalý a čerpanie eurofondov nízke.
Zdá sa, akoby sme sa z predchádzajúceho obdobia poučili len málo, ak vůbec.
Administratívna náročnost‘ procesov či verejného obstarávania, to všetko stále pretrváva.
Napriek tornu by bob obrovskou škodou a obrovskou chybou, ak by sme tieto európske
zdroje nedokázali vyčerpat‘ a efektívne využívat‘. Upozorňoval som na tieto problémy,
a odnášam si Vaše podnety aj do ďalších rozhovorov s členmi vlády aj v tomto roku.
Na záver mi dovoľte dotknút‘ sa ešte dvoch tém. Prvou sú komunálne vol‘by, ktoré nás
čakajú v tomto roku. Chcem Vás poprosÍť, pretože viem, že mnohí z Vás budete opäť
kandidovat‘: vezmime si ponaučenie zo župných volieb. Nachádzajme spojencov.
Spájajme demokratické sily všade tam, kde sa to dá.
Nedovoľme, aby sa počas predvolebného súboja začali v našej spoločnosti zase šíriť hnev
a nenávist‘. Nepolarizujme našu spoločnost‘. Prijmite, prosím, túto moju výzvu k tomu,
aby sa blížiace komunálne voľby stali súťažou skutočne dobrých nápadov, možno nových
myšlienok, preukazovaním toho, čo ste dosiahli alebo a čo dosiahnuť chcete.

Vážený pán starosta,
chcem sa Vám poďakovat‘. Chcem sa poďakovať Vašim zamestnancom, poslancom
zastupiteľstiev odvádzate pre našu krajinu obrovský kus práce. Mnohokrát občania
neprichádzajú do styku so štátnou správou, ale prichádzajú práve na Vaše úrady.
A od toho, ako pristupujete k ľuďom, závisí veľmi veľa. Zažil som to u mnohých z Vás:
ak je primátor alebo starosta ten, ktorý bene svoju prácu ako službu ľuďom, ak tento
spósob fungovania šín po celom svojom úrade, tak je potom aj celý úrad vzornou službu
našej krajine.
—

Ktokoľvek kto chce, aby naše Slovensko bob Iepšie, musí zaČať od seba. Každý jeden
vo svojom okruhu abebo vo svojom pósobení móžeme tejto krajine pomócť. Želám Vám
preto veľa energie menit‘ ved okolo nás k lepšiemu. Želám to Vám, Vašim najbližším
a želám to celej našej krajine.
Ďakujem.
S úctou
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