
Všetko, na čom mi v živote záleží, 
je spojené s naším krajom. Tu som 
sa narodil, tu sme spolu so ženou 
vychovali našich 6 detí. Tu som krok 
za krokom poctivou a zodpovednou 
prácou vybudoval úspešnú firmu.  
Deti mali možnosť spoznať svet  
a napokon sa šťastlivo vrátili domov. 
Odovzdal som im svoje dielo - svoju 
firmu - a bol by som sa mohol s po-
kojným svedomím venovať koníč-
kom, napríklad chovať moje včely. 

Ale mne to nedá, aby som sa nečin-
ne prizeral, kam sa veci u nás ubera-
jú. Najprv sme tu mali štandardných 
politikov, no boli však častejšie 
v Bruseli alebo Bratislave než tu 
doma. Neskôr to voliči skúsili inak, 
ale veci sa nezmenili. Mladí ľudia 
naďalej odchádzajú a hľadajú svoju 
budúcnosť inde. Chýba tu dobrý 
plán na zveľadenie nášho kraja a čo 
je horšie, ľudia už strácajú nádej, že 
by to raz šlo aj inak a lepšie.

Rozhodol som sa kandidovať na 
župana, pretože to chcem zmeniť. 
Viem, čo všetko sa dá dosiahnuť 
poctivou a zodpovednou prácou. Ale 
viem aj to, aké je dôležité, aby bola 
rodina pokope. Všetky moje životné 
skúsenosti ponúkam do služby vám, 
moji milí rodáci. Som hrdý na svoju 
rodinu, som hrdý na našu firmu –  
a chcem byť spoločne s vami  
a právom hrdý aj na náš kraj. 

Teraz ide o každý hlas

Ján Lunter
kandidát na župana BBSK

Objednávateľ: Ing. Ján Lunter, Na Graniari 21, 974 01 Banská Bystrica
Dodávateľ: Komplot Advertising s.r.o., Panenská 30, 811 03 Bratislava, IČO: 35800925

Príďte aj so svojimi blízkymi voliť!

V SOBOTU 4. 11. 2017



TAKTO TO ĎALEJ 
NEJDE!

Súčasné vedenie župy sa rado chváli znižovaním dlhu. 
V skutočnosti sa ale k nášmu kraju nespráva ako dobrý hospodár, 

ale ako nemilosrdný exekútor. 

Úžitok z ekonomického rastu by mali právom pocítiť aj obyvatelia krajiny. 
V okolitých krajoch to tak aj je. Bohatnú a zlepšujú život ich občanov. 

A náš kraj? Ako jediný na Slovensku prišiel o majetok!

Pritom súčasný župan dostal do rozpočtov od 
štátu až o 80 miliónov viac ako ten predchá-
dzajúci. Kade chodí, chváli sa tým, že znižuje 
dlh kraja. Kto však z tohto znižovania dlhu  
má úžitok? IBA BANKY! 

To, čo súčasné vedenie kraja predvádza, je 
ukážkou zlého krátkozrakého hospodárenia: 
zanedbané vozové parky a schátrané budovy 
budeme musieť zakrátko opravovať –  
a s veľkými nákladmi. To je skrytý investičný 
dlh nášho kraja, ktorý si na nás počká. 

Ak by to takto pokračovalo ďalej, teda že kraj 
bude znižovať dlh majetkom kraja, tak to  
môžeme po piatich rokoch zabaliť.

Sľuboval opraviť 
najviac ciest
Kvôli nelegálnemu zamestnávaniu na 
krajskom úrade sme prišli až o 20,5 
milióna EUR z eurofondov určených 
na opravy ciest v našom kraji. Za toľko 
peňazí sme mohli v kraji mať viac ako 
290 km opravených ciest! 

Takéto ľahkovážne plytvanie si nemô-
žeme dovoliť. Peniaze z európskych 
fondov sú tu na to, aby kraje mohli 
zvyšovať kvalitu života všetkých  
občanov. A majú na ne právo  
aj ľudia v našom kraji. 

Sľuboval zlepšiť 
hospodárenie kraja

Sľuboval zamestnať 
10-15 000 ľudí
Súčasný župan v roku 2013 sľúbil 
zamestnať 15 000 ľudí cez program 
„Lopaty a krompáče“. V skutočnosti 
však nevytvoril ani jediný funkčný so-
ciálny podnik a za celé 4 roky v úrade 
vytvoril len 90 (!) dočasných pra-
covných miest. To je absolútne zlyha-
nie, ktoré sa už nesmie zopakovať. 

Sľuboval zlepšiť 
situáciu v doprave
Tam, kde verejná doprava funguje, 
cestujúci prirodzene pribúdajú.  
V našom kraji to tak, bohužiaľ, nie je: 
doprava je v katastrofálnom stave, 
spoje na seba nenadväzujú,  
cestujúcich je z roka na rok menej -  
a vedenie kraja s tým nerobí nič.

Zmena hodnoty majetku krajov podľa 
zverejnených účtovných závierok.

Pokles počtu cestujúcich



Zavedieme odborné vzdelávanie mladých, 
a to hlavne v oblasti služieb v turizme,, 
ktoré bude v súlade s potrebami zamest-
návateľov v našom kraji. Študentom 
dáme príležitosť vycestovať za od-
bornou praxou do zahraničia, aby 
takto inšpirovaní najmodernejší-
mi trendmi posunuli náš kraj na 
novú úroveň. 

Výzva nájsť riešenie pre dlhodobo neza-
mestnaných a sociálne najslabších je pre 
rozvoj nášho kraja priorita. Úspešné pro-

jekty sociálnych podnikov v Spišskom 
Hrhove či Valaskej sú dôkazom, že 
kde je odhodlanie tvrdo pracovať, 

tam je aj cesta k riešeniu tak 
vážneho problému.

Vytvoríme distribučnú sieť
a prepojíme našich farmárov
a remeselníkov s turistami, či 
domácimi zákazníkmi, ktorí si tak 
budú môcť zakúpiť ich poctivé  
produkty. Predajné pulty tak umožnia  
domácim výrobcom rozvíjať ich živnosť  
a zamestnávať ľudí vo svojom okolí.

Prečítajte si náš plán pre lepší kraj v plnom znení na www.lunter2017.sk/plan-pre-kraj

Posunieme verejnú dopravu na
úroveň 21. storočia a zavedieme

Integrovaný dopravný systém.
Spoje na seba budú logicky nadväzo-

vať, na cestu skrz regiónom bude stačiť 
menej času a to všetko jediným lístkom, 

pretože dopravcovia budú koordinovaný-
centrálnym krajským dispečingom.

Fungujúca
regionálna
ekonomika

Sociálna
ekonomika

Vzdelávanie
v kraji

Integrovaná
doprava

Regionálne
produkty, 
turizmus

a ekológia



Ľubica Lapinová
držiteľka ocenenia Biela vrana. 
Kontrolórka, upozornila na nekalé 
praktiky v Národnom lesníckom 
centre.

Milan Lichý 
ochranár-lesník, nezávislý posla-
nec MsZ v Banskej Bystrici, klub 
Banskobystrická alternatíva.

Katarína Moncoľová
odborníčka na sociálne služby. 
Venuje sa deťom so zdravotným 
postihnutím v kraji. Žije v Hnúšti.

Jozef Bakša
občiansky aktivista, člen Antikoru 
a ZOMOS. Nezávislý poslanec 
mestského zastupiteľstva  
v meste Sliač. 

Vratko Strmeň 
vyštudoval vysokú školu 
v Nemecku. Prevádzkuje osem 
predajní potravín v okrese  
Brezno a zamestnáva 50 ľudí.

Peter Hričina 
nezávislý poslanec 
mestského zastupiteľstva 
Zvolen. Hokejový tréner.

Stanislav Horník
venuje sa vidieckemu rozvoju. 
Primátor Hriňovej, poslanec 
zastupiteľstva BBSK.
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Denisa Nincová
riaditeľka Domova sociálnych 
služieb Slatinka v Lučenci.

Ľudmila Priehodová
urbanistka, venuje sa územnému 
plánovaniu. Nezávislá poslankyňa 
MsZ v Banskej Bystrici. 
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50

Miloš Krchňavý
teológ, od roku 2014 hlavný 
kontrolór mesta Veľký Krtíš. 

Matej Bučko
nezávislý poslanec mestského 
zastupiteľstva v Banskej  
Bystrici, klub BBA. Pôsobil  
ako novinár. 

Peter Šalko
gynekológ, nezávislý poslanec 
mestského zastupiteľstva  
vo Veľkom Krtíši

Katarína Belicová
anesteziologička. Aktívna  
športovkyňa, organizuje  
benefičné športové podujatia. 

Dana Havrilová 
občianska aktivistka z obce 
Sklabiná, venuje sa organizovaniu 
spoločenských a športových 
podujatí v komunite.

Viera Dubačová
spoluzakladateľka viacerých 
kultúrnych priestorov v Banskej 
Bystrici. Od apríla 2016 poslanky-
ňa NR SR, pôsobí ako nezávislá.

Miroslava Vargová 
manažérka Miestnej akčnej  
skupiny Malohont. Venuje sa 
projektom v regióne Malohontu. 

Ondrej Lunter
spoluzakladateľ projektu  
Demagog.sk. Výrobný riaditeľ  
v rodinnej firme Alfa Bio.  
Manažuje kampaň Jána Luntera.

Lívia Šouc Kosťová
odborníčka na sociálne služby, 
v minulosti pôsobila na 
sociálnom odbore Úradu BBSK. 
Teraz sa venuje advokácii.

Róbert Vasil
Nezávislý poslanec mestského 
zastupiteľstva Zvolen.  
Autor a organizátor viacerých  
kultúrnych podujatí vo Zvolene.
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Koho krúžkovať vo Vašom okrese

Marián Pavúk
prevádzkovateľ kultúrneho 
priestoru Bombura v Brezne.

29
Daniel Struhár
stredoškolský učiteľ. Venuje sa 
mládeži a organizuje športové 
podujatia. Nezávislý poslanec 
mestského zastupiteľstva v Brezne.

38
Andrea Kirschová
učiteľka v ZUŠ v Heľpe,  
dirigentka detského speváckeho 
zboru Felix v Heľpe. 

Jerguš Ridzoň
Dobrovoľník, aktivista. Venuje 
sa boju proti korupcii a boju 
proti intolerancii a nenávisti  
v spoločnosti.

17 34 10
David Turčáni
občiansky aktivista, venuje 
sa rozvoju včelárstva 
v občianskom združení 
VčelíkRaj. 

13
Martin Kvetko
aktivista v Revúcej. Organizoval 
petíciu za zachovanie Detskej 
pohotovosti v Revúcej 
a zlepšenie stavu ciest v okrese.

David Galovič
založil občianske združenie 
Rastúca, zamerané 
na zlepšovanie situácie 
v regióne.

Mikuláš Pál
poslanec mestského zastupiteľ-
stva Banská Štiavnica. Odborný 
garant denného stacionára 
Margarétka pre postihnutých.

13 9 7
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Naši občianski 
kandidáti do 
zastupiteľstva 
za jednotlivé 
okresy:

VK Veľký Krtíš

ZV Zvolen

Banská Bystrica

DT Detva

LC Lučenec

RA Revúca

BR Brezno

PT

BS

Poltár

Banská Štiavnica

RS Rimavská Sobota

ZH Žiar nad Hronom
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Podporíme našich výrobcov

A veď takie 
regionáľňie puľťi 
by aj u nás mohli 

fungovať. 

Na severe hory
a veľa turistov, 

a dolu zase  
poľnohospodárov  
a remeselňíkov. 

REZBÁR ĎUSI Z OČOVEJ,

VČELÁR ZĎENO 
Z ĽIPOVCA, 

BYĽINKÁRKA 
MARKA Z HEĽPY, 

A najľepšie je, že 
peniaze z toho, čo sa predá,  

by ostali doma v kraji. 

Čo je doma, to sa počíta. 
Ľahkie ako facka. 

Mi ňevravte, že sa to ňedá. 
Aj tuná mi vraveľi, že ľuďia 

maľi tvrďie hlavy, ale stačilo  
raz začať a vyplaťilo sa. 

Popri kraukách 
som sa aj ja vypásou, 

vážnosťi nabral a gazda ma 
zaplaťí tri razy toľko ako doma. 
Iba hútam, čím to je, že tuná si 

ma môžu dovoľiť zaplaťiť plnou 
sumou a doma sa človek narobí 
ako kôň, a potom to aňi ňemá 

kďe predať. Však zas to tu 
ňie je bárs inšuo ako 

u nás. 

Najľepšie na toťich puľtoch 
je, že sa v ňich nachádzajú výrobky 

od miestňich gazdov a remeselňíkov: 
mäso, medy, víno. Hádam radšej 

kúpim od známeho ako 
od cudzieho. 

 Klobása 
u mliekara? 

A takieto puľťi 
tu majú skoro všade. 

Dokonca aj v hoteloch 
na recepcii. 

Veď aj toto je 
z lokáľňich surovín  

a šľak ňech ma trafí, ak by  
sme to aj my ňedokázaľi. 

Veď v našom kraji 
máme všetko.

Suveňír? Ha! Keby som 
sa ja domov na Horehron 

s magnetkou vrátiu, pekne  
by ma naspäť sviňským 

krokom hnaľi! Ale taký dobrý 
koláčik, alebo pálenô, to je už 

úpľňe iná vec a svet sa  
dá predsa spoznávať 

aj cez žalúdok. 

I DŽEMÁRKA  
ZUZANKA 

Z PLACHŤINIEC.

Tak už ňech tu 
ňemusím toľko 

jódlovať. 

To chce len ňiekoho schopňieho, kto to všetko začňe. A Lunťer ten už 
v živote ňiečo dokázau a s našou pomocou by 

mohol aj v kraji. 

Veď oňi tu majú aj puľti a ňieľen takieto.

PUĽŤI!

No ale z hrdosťi halušky 
ňenavaríš. Načim sa mu obracať, 

aby pivo predau. Keď spracuje 
kvalitňie suroviny, navarí pivo  

a do fľašiek ho ponaľieva... 

Napríklad Paľo  
z Lučenca, čo má 
reštauráciu, kde 
varí fajňie pivo, 
na ktoré je hrdý. 

...kraj by mu  
už pomohol, aby sa pivo 
dostalo medzi ľudí. Tam, 
kďe ho aj turisťi poľahky 

kúpia. V puľtoch by 
predal každý:

HORY.

ĽESY.

BURINA.

TRÁVA.

JÓÓDLLJÓÓDLL

A výrobcovia si tu 
pomáhajú. Navzájom 

predávajú výrobky jeden 
druhého. 

Regionáľňie 
puľťi! 
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Švajčiarsko 2017

Či sa ja za Živého 
to jodlovanie 

ňenaučím? 

A však som chlap 
z Horehronu a ňie 

dajáky alpský kohút, aby 
som tuná kikiríkau. 

A vôbec, keby som 
ja doma takto pri robote 
zavíjal, chlapi by na mňa 

lopatu zobraľi so strachom 
či náhodou v miešačke 
eľektrika ňeprebíja. Čo 

narobíš, keď je tuná život 
jednoduchší ako tam. 
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Dokonca aj v hoteloch 
na recepcii. 

Veď aj toto je 
z lokáľňich surovín  

a šľak ňech ma trafí, ak by  
sme to aj my ňedokázaľi. 

Veď v našom kraji 
máme všetko.

Suveňír? Ha! Keby som 
sa ja domov na Horehron 

s magnetkou vrátiu, pekne  
by ma naspäť sviňským 

krokom hnaľi! Ale taký dobrý 
koláčik, alebo pálenô, to je už 

úpľňe iná vec a svet sa  
dá predsa spoznávať 

aj cez žalúdok. 

I DŽEMÁRKA  
ZUZANKA 

Z PLACHŤINIEC.

Tak už ňech tu 
ňemusím toľko 

jódlovať. 

To chce len ňiekoho schopňieho, kto to všetko začňe. A Lunťer ten už 
v živote ňiečo dokázau a s našou pomocou by 

mohol aj v kraji. 

Veď oňi tu majú aj puľti a ňieľen takieto.

PUĽŤI!

No ale z hrdosťi halušky 
ňenavaríš. Načim sa mu obracať, 

aby pivo predau. Keď spracuje 
kvalitňie suroviny, navarí pivo  

a do fľašiek ho ponaľieva... 

Napríklad Paľo  
z Lučenca, čo má 
reštauráciu, kde 
varí fajňie pivo, 
na ktoré je hrdý. 

...kraj by mu  
už pomohol, aby sa pivo 
dostalo medzi ľudí. Tam, 
kďe ho aj turisťi poľahky 

kúpia. V puľtoch by 
predal každý:

HORY.

ĽESY.

BURINA.

TRÁVA.

JÓÓDLLJÓÓDLL

A výrobcovia si tu 
pomáhajú. Navzájom 

predávajú výrobky jeden 
druhého. 

Regionáľňie 
puľťi! 
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Či sa ja za Živého 
to jodlovanie 

ňenaučím? 

A však som chlap 
z Horehronu a ňie 

dajáky alpský kohút, aby 
som tuná kikiríkau. 

A vôbec, keby som 
ja doma takto pri robote 
zavíjal, chlapi by na mňa 

lopatu zobraľi so strachom 
či náhodou v miešačke 
eľektrika ňeprebíja. Čo 

narobíš, keď je tuná život 
jednoduchší ako tam. 



Vážení spoluobčania, milí rodáci,

aj vďaka vašej podpore som sa ako nezávislý kandidát mohol zaregistrovať, viesť 
poctivú, férovú kampaň a dnes som aj vďaka vám najsilnejším protikandidátom 
súčasného župana. 

Prešli sme kus cesty. Ale zmena v našom kraji ešte zďaleka nie je hotová vec.  
O tom, ako sa nám tu bude žiť najbližších 5 rokov, rozhodnú voliči v sobotu 
4. novembra. Ak chceme, aby sa zmena stala skutočnosťou, musíme na tejto 
ceste spraviť posledný najdôležitejší krok.
 
Je istá vec, že priaznivci politiky súčasného župana prídu voliť disciplinovane  
a v plnom počte. Dnes sa na vás preto obraciam s veľkou prosbou: 
prosím, 4. novembra určite príďte odovzdať svoj hlas.
 
V týchto voľbách však nestačí, keď pôjdeme voliť len my. Hovorte so svojimi  
blízkymi a známymi a presviedčajte ich, aby prišli voliť aj oni. Teraz ide naozaj  
o každý jeden hlas. A keď každý z nás privedie k urnám aspoň 2 ďalších ľudí,  
bude nás spolu trikrát viac.

Zároveň vás chcem požiadať, aby ste rovnako veľkú pozornosť venovali aj našim 
kandidátom do zastupiteľstva. Sú to všetko poctiví a pracovití ľudia z okresu, kde 
žijete. S nimi dokážem najlepšie zrealizovať náš plán pre lepší kraj. Prosím, na  
volebnom lístku označte každého z nich krúžkom pri mene. Je to naozaj dôležité.

Ján Lunter
kandidát na župana BBSK

35   Milan Lichý (BB)

50   Ľudmila Priehodová (BB)

7   Matej Bučko (BB)

9   Viera Dubačová (BB)

4   Katarína Belicová (BB)

36   Ondrej Lunter (BB)

1   Jozef Bakša (ZV)

36   Róbert Vasil (ZV)

14   Peter Hričina (ZV)

3   Stanislav Horník (DT)

8   Ľubica Lapinová (DT)

31   Denisa Nincová (LC)

17   Miloš Krchňavý (VK)

22   Peter Šalko (VK)

11   Dana Havrilová (VK)

45   Miroslava Vargová (RS)

34   Katarína Moncoľová (RS)

19   Lívia Šouc Kosťová (ZH)

37   Vratko Strmeň (BR)

29   Marián Pavúk (BR)

38   Daniel Struhár (BR)

17   Andrea Kirschová (BR)

34   Jerguš Ridzoň (BR)

13   David Turčáni (PT)

13   Martin Kvetko (RA)

9   David Galovič (RA)

7   Mikuláš Pál (BŠ)
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