Už 24. mája sa
opäť otvoria dvere do volebných
miestností. Budeme si voliť našich
zástupcov do Európskeho parlamentu. Veľmi záleží, či dáme svoj
hlas ľuďom, ktorí
vedia obyvateľom
Slovenska naozaj
pomôcť. Vladimíra Maňku nájdete
na kandidátke č. 3
strany SMER-SD.

Jediný Slovák, ktorý
riadil financie EÚ

Výhody
členstva
v EÚ

Europoslanec Vladimír Maňka priškrtil európskych byrokratov

Slovák Vladimír Maňka
ušetril desiatky miliónov
eur v rozpočte EÚ. „Sú to
peniaze obyvateľov celej Európskej únie. Urobím všetko, aby Európania mohli byť spokojní
a tieto peniaze išli tam, kde
ich ľudia naozaj potrebujú,“ povedal.
Podarilo sa. Prvýkrát v celej histórii EÚ prešiel návrh,
v ktorom V. Maňka navrhol

doslova zröntgenovať Európsky parlament a znížiť
náklady. Túto cestu prijala aj Európska komisia a
zaviazala sa znížiť európsku administratívu o 2 600
úradníkov do konca roka
2016.
Ušetrené peniaze pomôžu
aj Slovensku pri rozvoji našich regiónov.
V. Maňka sa podieľal aj na
tvorbe a zjednodušení pravi-

diel čerpania eurofondov na
nasledujúcich sedem rokov.
Využil praktické skúsenosti,
ktoré získal ako primátor, aj
predseda BBSK a zo spolupráce s primátormi a starostami zo Združenia miest
a obcí Slovenska.
Pre V. Maňku to muselo byť
šialenstvo kombinovať naraz dve funkcie (primátor
a europoslanec, neskôr župan a europoslanec). Ho-
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Dôveru si musíte zaslúžiť
výsledkami práce. Boli to
tri roky driny, stovky rokovaní s ministrami financií
a hlavnými predstaviteľmi
Európskych inštitúcií. Na
každé stretnutie sa musíte
dokonale pripraviť, aby ste
obhájili svoje návrhy. Ak ich
neobhájite, dôveru stratíte.
Ak ich obhájite, začnú vám
veriť.

Čo považujete pri svojej
kandidatúre za výhodu?
Ak príde do tejto funkcie
niekto nový, trvá mu dlhý
čas, kým pochopí fungovanie celého systému. Ešte
dlhšie (roky) trvá, kým si
výsledkami svojej práce
získa povesť človeka, ktorý
je schopný zvládnuť náročnejšie úlohy. Niekomu sa to
nepodarí ani za 5 rokov, niekomu nikdy.

zástupcov do Európskeho
parlamentu. V. Maňku sme
sa opýtali:
Ste jediný Slovák, ktorý riadil
rozpočet EÚ. Je normálne,
aby takúto významnú funkciu získal zástupca z malého
Slovenska?

vorí, že spával priemerne 4
hodiny.
Nerobil to pre seba. Veď
z platu primátora, ani župana si nenechal ani euro.
Ani odstupné, keď z funkcií
odchádzal.
„Teraz nutne potrebujeme
vyhrať boj s nezamestnanosťou a zabezpečiť kvalitnejší život ľudí na Slovensku“ povedal.

Keď cítite, že vaša práca prináša obyvateľom Slovenska a EÚ úžitok, len vtedy
má táto práca zmysel pre
vás a pre Slovensko.
pokračovanie na strane 2

Slobodný pobyt
kdekoľvek v EÚ
Občan členského štátu sa môže pohybovať po ďalších európskych štátoch bez
ohľadu na to, či je
dôvodom práca, štúdium alebo dovolenka.
Nepotrebujeme pracovné povolenie
Možeme pracovať v
ktorejkoľvek krajine
EÚ. Do 2 rokov navyše ostávame poistení
v slovenskom sociálnom systéme.
Sociálne a dôchodkové poistenie je v EÚ
prenosné
Započítava sa z rôznych krajín , v ktorých
žijeme a pracujeme.
pokračovanie
na strane 2

NENECHAJTE SA OKLAMAŤ EUROSKEPTIKMI !!!

čítajte na strane 3

Výhody
členstva
v EÚ

Jediný Slovák, ktorý riadil financie EÚ
pokračovanie z titulnej strany

Za vášho pôsobenia na
poste župana ste dokázali
vo vašom kraji aj napriek
kríze financovať najviac
investícií a získali ste pre
kraj desiatky miliónov
eur z eurofondov. Z týchto
peňazí ste opravili školy,
postavili cesty, zateplili
budovy domovov sociálnych služieb. Čo hovoríte
na kroky vášho nástupcu,
že stopol čerpanie eurofondov?

pokračovanie
z titulnej strany

Štúdium v zahraničí
je jednoduchšie
Zo Slovenska za štúdiom a praxou s podporou
európskeho
programu Erasmus
vycestovalo 17 tis. vysokoškolákov.
Slovensko je súčasťou
Schengenského
priestoru
Na svojich cestách po
EÚ už nestretneme
pohraničníkov.
Konzulárna pomoc
V krajinách, kde nepôsobia veľvyslanectvá
SR dostaneme pomoc
od ostatných členských štátov
Zdravotníctvo
Zdravotný
preukaz
zabezpečí
rovnaký
prístup k zdravotnej
starostlivosti v ktorejkoľvek krajine EÚ
Spoločná mena
Koniec
zamieňaniu
peňazí v 18 krajinách
EÚ. Navyše udržuje
ceny stabilné a zvyšuje odolnosť krajiny
voči hospodárskym
krízam.
Telefonovanie
Každý rok v EÚ aj vďaka poslancom EP znižujeme poplatky na
telefonovanie.
Do konca budúceho
roku v EÚ budeme telefonovať za ceny ako
doma.

Ak by ste mali slovenského
voliča presvedčiť prečo je
dôležité ísť voliť, čo by ste
mu povedali?
Je prirodzené, že tí, ktorí si
nemôžu nájsť zamestnanie, sa hnevajú na politikov,
že to trvá dlho. V ťažkých
chvíľach sme viac náchylní
počúvať tých, ktorí všetko
kritizujú a sľubujú, že oni
to vyriešia. Takýchto večných eurokritikov máme aj
v Európskom parlamente.
Nikdy však nič nenavrhli,
nič nevyriešili. Neplnia si
svoje povinnosti a nehovoria pravdu. Kto ich nepozná,
môže im uveriť. Je dôležité
vedieť, že krízu, nezamestnanosť a iné problémy vyriešia len tí, čo vedia, ako to
urobiť. Tí nekričia, nesľubujú, ale pracujú. Boj s krízou
je ako zastaviť a otočiť rozbehnutý vlak. Chce to premyslené kroky a čas, aby
prišli výsledky. Tento rok je
prelomový. Výsledky už prichádzajú.
V predchádzajúcich rokoch musel Európsky

parlament venovať veľa
energie tomu, aby dokázal
čeliť dopadom hospodárskej krízy. V súčasnosti sú
určite potešujúce informácie, že Európa sa dostáva
z recesie a hospodárstvo
začína rásť. Kedy a ako by
toto zlepšenie mal pocítiť
bežný Európan?
V tomto roku sa situácia
bude zlepšovať. Ukazujú to
všetky indikátory. V Európskom parlamente sme prijali desiatky opatrení, ktoré
začínajú prinášať ovocie. Po
voľbách do EP bude záležať,
ktoré strany budú mať viac
poslancov. Verím, že ako
sociálni demokrati posilníme naše rady a budeme
môcť vybojovať pre ľudí aj
také veci, ktoré doteraz pravica a euroskeptici brzdili.
Premyslený boj s daňovými únikmi a podvodmi nám
pomôže získať ročne stovky
miliárd eur a aj na Slovensku vytvoriť desiatky tisíc
nových pracovných miest a
zlepšiť životnú úroveň obyvateľov.

Obyvatelia Slovenska sa
rozhodli vstúpiť do EÚ
dobrovoľne. Pred 11 rokmi
takmer 92,5 % z tých, ktorí sa zúčastnili referenda,
hlasovali za vstup Slovenska do EÚ. Proti bolo len
6,2 %. To hovorí za všetko.
Každý politik musí rešpektovať toto rozhodnutie ľudí.
Ak v Banskobystrickom kraji
mestá, obce, samosprávny
kraj a podnikatelia nebudú
čerpať financie z eurofondov,
prídeme v našom kraji o tisícky pracovných miest. Kto
odmieta takúto pomoc, poškodzuje ľudí na Slovensku.
Marian Kotleba vás v poslednom vydaní mesačníka Náš
kraj obviňuje z nehospodárneho nakladania s majetkom

župy. Týka sa to napríklad
predraženého nákupu posypovej soli, či zemného plynu.
Dostali ste priestor vyjadriť sa
k týmto obvineniam? Aký je
váš názor na tieto obvinenia?
Som ochotný ísť s pánom
Kotlebom do otvorenej diskusie, kde všetky tieto lži
vyvrátim.
Transparency
International v roku 2013
opakovane ocenila náš kraj
ako najtransparentnejší na
Slovensku. Každú súťaž
sme robili otvorene a férovo. V súťažiach sme používali elektronické aukcie. Čo
to znamená? Napríklad pri
spomínanej súťaži o cene
plynu súťažiaci navrhli svoje ceny. Najnižšiu cenu videli súťažiaci na obrazovke
svojho počítača a ak chceli
vyhrať, museli ju ešte znížiť.
Kto ju najviac znížil, vyhral.
Napriek tomu, že najnižšia
cena podľa zákona a pravidiel určila víťaza, s víťazom
sme sa ešte stretli. Za účasti právnika som ho požiadal o ďalšie zníženie ceny.
Pri takomto rokovaní sme
získali ďalšiu úsporu viac
ako 80 tisíc eur. Aj tu vidíte,
prečo sme získali ocenenie
Najtransparentnejší kraj.

Čo nám prinieslo 10 rokov
členstva Slovenska v EÚ?

VOLÍM
Vladimíra
Maňku

S prispením eurofondov sme na Slovensku vytvorili viac ako 130 000 pracovných miest.
• Vo všetkých štátoch, ktoré vstúpili do EÚ od roku 2004, životná
úroveň vzrástla. Na Slovensku vzrástol HDP z 57% na takmer
76% priemeru EÚ. Predbehli sme Maďarsko. Náskok Česka sme
znížili z 19% na 5%.
• Približne 80% verejných investícií financujeme na Slovensku len
vďaka eurofondom. Takmer 13 miliárd eur európskych financií
sme použili najmä na výstavbu dopravnej infraštruktúry, ale aj na
ochranu životného prostredia či modernizáciu nemocníc, domovov sociálnych služieb a škôl.

Doprava:
• z eurofondov sme postavili vyše 100 km diaľnic a rýchlostných komunikácií, ďalších 112 km je vo výstavbe. Vybudovali alebo zmodernizovali sme vyše 1830 km ciest I., II. a III. triedy;
• zmodernizovali sme vyše 100 km železníc, ďalšie desiatky km sú
vo výstavbe;
• fondy sme použili aj na nákupy nových vlakových súprav a obnovu
vozňov - Slovensko mohlo zaobstarať 61 nových vlakov;
• v rámci modernizácie bratislavskej MHD dôjde k výmene celého trolejbusového parku, t.j. 80 moderných nízkopodlažných trolejbusov,
zaobstará sa nákup 30 električiek a 15 vlakových súprav pre prímestskú dopravu. Košice sa tiež môžu tešiť na 23 nových električiek, obnovu električkových tratí, nové trolejbusy a prímestské vlaky.

Vzdelávanie, sociálna sféra, kultúra:
• z fondov EÚ sme zmodernizovali 56 nemocníc, 208 domovov
sociálnych služieb a vyše 1020 škôl;
• v oblasti cestovného ruchu sme podporili takmer 500 zariadení,
čím sa zvýšila atraktivita regiónov, príjmy a zamestnanosť v tomto sektore;
• vďaka programu Erasmus vycestovalo do zahraničia vyše 17 500
študentov a ďalších 3000 študentov absolvovalo zahraničnú
praktickú stáž v podnikoch. Na výmenné programy vycestovalo aj
6237 vysokoškolských učiteľov zo Slovenska;
• významným projektom, ktorý prispel k zviditeľneniu východoslovenského regiónu boli Košice – Európske hlavné mesto kultúry.
Finančná podpora smerovala do 20 investičných projektov v celkovej výške 55 miliónov eur.

Regenerácia sídel, enviro-ochrana:
• eurofondy významne prispeli k obnove miest a obcí v podobe regenerácie centier miest, obnove námestí, opráv budov či výsadby zelene. EÚ takto podporila regeneráciu 843 sídel a verejných
priestranstiev;
• v oblasti životného prostredia Únia podporila výstavbu a obnovu
takmer 1600 km novej kanalizačnej infraštruktúry a 230 projektov na zníženie znečistenia vzduchu. Zrekonštruovali sme 24 čistiarní odpadových vôd;
• v oblasti protipovodňových opatrení eurofondy podporili celkovo
99 projektov vo výške takmer 129 miliónov eur;
• čerpali sme aj pomoc z Fondu solidarity EÚ, ktorý sa používa v mimoriadnych situáciách, akými sú napríklad veľké prírodné katastrofy.
Slovensko získalo túto pomoc v súvislosti ničivou víchricou v Tatrách
v roku 2004 (5,7 mil. eur) a s povodňami v roku 2010 (20,4 mil. eur).

Zamestnanosť:
• postavili sme 26 priemyselných parkov a priamu podporu získalo
572 malých a stredných podnikov;
• ďalšia podpora smerovala pre 116 vedeckých inštitúcií a na inovačné aktivity v podnikoch (30 projektov, z toho 26 malých a stredných podnikov);

• poľnohospodári v rokoch 2004 – 2013 v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a rozvoja vidieka získali takmer 4,85 miliárd eur.
V rokoch 2014 - 2020 môžeme získať ešte omnoho viac. Pomôže to
Slovensku ešte rýchlejšie dobiehať vyspelé krajiny. Vytvoríme desiatky tisíc nových pracovných miest. Životná úroveň našich obyvateľov bude rásť. Rovnako budú rásť platy i dôchodky. To všetko
len preto, že sme členmi Európskej únie.
Podporme ľudí, ktorí chcú a vedia ako na tejto ceste úspešne pokračovať.

NENECHAJTE SA

OKLAMAŤ

EUROSKEPTIKMI !!!
Euroskeptici

• všetko kritizujú a hlasno (a často až vulgárne) vyjadrujú svoju nespokojnosť, ale sami neprichádzajú
so žiadnymi konštruktívnymi riešeniami a nápadmi
• vďaka svojim agresívnym postojom sa dostávajú
do izolácie a nenachádzajú partnerov na spoluprácu
• vnímajú veci veľmi zjednodušene, často neuvádzajú
skutočnosť so všetkými odtienkami, ale vyberajú si
len určité aspekty, ktoré sa im hodia, čo hraničí so zavádzaním
• propagujú svoje vlastne práva na základe demokratických hodnôt a potom sa v prípade úspechu stavajú
proti demokracii
• (euroskeptici a radikáli) budú mať pravdepodobne problém vytvoriť politickú skupinu v Európskom
parlamente, keďže by potrebovali mať poslancov až
zo 7 členských krajín, čo nie je isté, a zároveň nie sú
jednotní
• vyjadrujú sa veľmi priamo a jednoducho, ich prejavy
sú často veľmi emotívne, ale nerobia nič praktické pre
odstránenie samotných problémov a ich príčin
• svojimi vyjadreniami často ukazujú neznalosť alebo
vedomú ignoráciu platných postupov pri prijímaní európskych právnych predpisov

preto
• pri Vašom rozhodovaní, komu dáte svoj hlas, sa riaďte vlastným úsudkom,

nedajte sa oklamať
len jednoduchými heslami a prihliadajte na skutočné
dosiahnuté výsledky

Robert FICO,
predseda vlády SR
a predseda strany
SMER-SD
Vlada Maňku poznám
dlhé roky. Vnímam ho
ako človeka, ktorému
je filozofia sociálnej demokracie naozaj veľmi
blízka, čo dennodenne
dokazuje v praxi svojimi
charitatívnymi a podpornými akciami. Vlado je človek kompromisov, vypočuje si názory
všetkých a dokáže nájsť
správne riešenie. Rovnako ho vnímam ako
skúseného
politika,
ktorý má veľkú výhodu, že prešiel všetkými
úrovňami politiky – od
komunálnej cez regionálnu, národnú až po
európsku.“

Jaromír KALIČIAK
primátor Fiľakova
Podporujem kandidatúru pána Vladimíra
Maňku, lebo poznám
výsledky jeho práce vo
funkcii europoslanca,
primátora mesta Zvolen i predsedu BBSK.
Ako primátor viem, ako
tieto financie pomáhajú, čo všetko sme za ne
vybudovali, (Napr. Hrad
Fiľakovo, mestský park,
rekonštrukcia ZŠ, systém zberu komunálneho odpadu, vybudovanie Zberného dvora)... .
Viem, že zvolenie pána
Maňku bude prínosom
pre nás všetkých.

VOLÍM Skúste nájsť politika,
Vladimíra
ktorý rozdal viac
Maňku
ako polovicu toho,
čo v živote zarobil.
Ján Podlesný
evanjelický kňaz
„Počas môjho pôsobenia od roku 1996, ako
evanjelický kňaz vo
Zvolene, som sa denne stretával s mnohými
ľuďmi. Ale len o niektorých sa dalo povedať,
že majú jasne vyhranený svoj životný princíp
a hlbokú životnú orientáciu, ktorým sa snažia
podriadiť aj svoje osobné rozhodnutia. Medzi
nich by som s čistým
svedomím zaradil aj
Ing. Vladimíra Maňku.
Považujem ho za človeka čestného, pracovitého, za človeka s pevnou chrbtovou kosťou.
Jeho rozvážnosť, pokora a ľudský prístup ku
všetkým, neraz aj k takým občanom, ktorých
nikdy predtým osobne
nepoznal, je pre mňa
osobne veľkou zárukou,
že takého ho môžu spoznať aj iní. Prihováram
sa za jeho voľbu a prosím o Vašu podporu.“

Ladislav ČIERNY
Majster sveta 2002
v hokeji
„Vladimír Maňka sa
často zúčastňuje športových podujatí. Nielen
fandí športovcom, ale aj
podporuje ich aktivity.
Vážim si, že si nájde čas
aj na aktívne športovanie, napriek svojej vyťaženosti a verejnej angažovanosti.“

Pätnásť rokov Vladimír
Maňka spolu s televíznym
moderátorom
Patrikom
Hermanom organizujú letné tábory pre deti z chudob-

ných rodín, deti bez rodičov
a deti v ťažkých životných
situáciách. Deti tu prežijú
nádherné dni plné zábavy,
zabudnú na starosti, nájdu

si nových priateľov. Zistia,
že nie sú vo svojich osudoch
osamotené, ale aj to, že život má aj krásne a šťastné
momenty.

Pomohli už viac ako 3 tisíc
deťom. Poskytujú im aj materiálnu pomoc, ktorou sa
snažia ich rodinám zmierniť
následky života v chudobe
a nedostatku.
V. Maňka spolu s manželkou Vierkou viac ako 20 rokov podporuje tých, ktorí to
najviac potrebujú.
Ako sám hovorí: „Úprimná vďaka a radosť tých,
ktorým som mal možnosť
pomôcť, je pre mňa veľkou
motiváciou, povzbudením
a odmenou, ktorá sa nedá
vyčísliť“.
Napriek jeho náročným
pracovným povinnostiam
si V. Maňka čas na pomoc
ľuďom vždy nájde.

4 DÔVODY, PREČO VOLIŤ VLADIMÍRA MAŇKU
1. Odborník
Vo všetkom, čo robil, dosiahol vynikajúce výsledky. To
nie je náhoda

3. Skúste nájsť politika,
ktorý pomohol viac...

• ako riaditeľ podniku naprojektoval a postavil najlacnejšie a najúspornejšie byty a získal od ministerstva výstavby cenu za 1.
miesto v súťaži Efektívne a cenovo dostupné bývanie
• ako primátor – Zvolen - Najlepšie hospodáriace mesto na Slovensku
• ako predseda Banskobystrického samosprávneho kraja - opakovane najtransparentnejší kraj na Slovensku.
• ako europoslanec - jediný Slovák, ktorý riadil financie EÚ. Dokázal znížiť byrokraciu a administratívne výdavky EÚ o desiatky
miliónov eur.

Nie sú mu ľahostajné osudy ľudí. Za 20 rokov daroval viac
ako polovicu celého svojho platu tým, ktorí to najviac potrebujú.

2. Nikdy sa nevzdáva

4. Čo sľúbi, vždy aj splní

Pre obyvateľov Slovenska vybojoval veľa
• zabránil kráteniu eurofondov pre nové členské štáty. Na základe
jeho podnetu Komisia zjednodušila pravidlá čerpania eurofondov.
• spolu s europoslankyňou Monikou Smolkovou presadili návrh
premiéra Roberta Fica. Slovensko dostalo výnimku a získa 500
mil. eur.

• Ako primátor (dve obdobia), aj ako župan, si nenechal ani cent
platu.
• Pätnásť rokov spolu s televíznym moderátorom Patrikom Hermanom organizuje letné tábory pre deti z chudobných rodín, deti
bez rodičov a deti v ťažkých životných situáciách. Pomohli viac ako
3 –tisíc deťom so smutnými osudmi (www.stvorlistokdetom.sk)

Podľa neho klamári nemajú v politike čo hľadať.

Vladimír Maňka
krúžkujte č. 4

