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volebné noviny

ŠANCA pre silné regióny
Priatelia,
počas celého leta sme sa stretávali na podujatiach v našich
regiónoch. MODRÉ LETO ŠANCE bolo úspešné a vďaka nemu
sme Vám mohli predstaviť konkrétne riešenia problémov,
ktoré trápia ľudí. Náš ambiciózny program - ŠANCA pre silné
regióny sa stretol s veľkou odozvou.
Čaká nás však nová výzva. Voľby do vyšších územných celkov
(VÚC), ktoré sa uskutočnia 4. novembra. Často dostávam otázku, či má vôbec zmysel ísť voliť v župných voľbách. Som presvedčený o tom, že ak chceme zmeniť Slovensko, musíme voliť.
Všetci vidíme, že župné samosprávy hlboko zaostávajú za
svojimi možnosťami. VÚCky neplnia ani svoje súčasné kompetencie. Cesty, školy, nemocnice, sociálne a kultúrne zariadenia,
regionálny rozvoj a cestovný ruch skôr živoria ako sa rozvíjajú.
Je to aj tým, že regionálne samosprávy pod súčasným vedením stratili iniciatívnosť a ochotu robiť odvážne a prospešné
rozhodnutia. Sú príliš spojené s vládnou mocou a vlastne im
vyhovuje štátny ekonomický centralizmus. Regióny potrebujú
zmenu, potrebujeme do ich rozhodovania dostať morálnych,
skúsených a úspešných ľudí.

MANUÁL VOLIČA
AKO VOLIŤ

ŠANCA je mimoparlamentná strana, v ktorej sú schopní a odvážni ľudia. Veria spolu s Vami, že vieme zo Slovenska urobiť krajinu,
v ktorej budeme dôstojne žiť a z ktorej naše deti nebudú odchádzať. O Vašu dôveru sa za stranu ŠANCA bude uchádzať 52 kandidátov na poslancov v 40-tich okresoch Slovenska a kandidát
na post župana v prešovskom kraji František Oľha. Sú to ľudia,
ktorí v sebe nesú hodnoty a víziu nového Slovenska so silnými
regiónmi, pre ktorých bude práca v prospech občanov službou.
Novembrové voľby však nerozhodnú len o tom, či budú kraje
viesť lepší župani a poslanci ako doteraz. Rozhodnú aj o tom, či
dostane priestor zlo. Nedovoľme, aby kraje ovládli extrémisti!
Nepremárnime šancu a zmeňme spolu Slovensko.

Predseda strany ŠANCA a neurochirurg
Viliam Novotný

Voľby do vyšších územných celkov sa budú konať v sobotu, 4. novembra. Nezabudnite si vziať so sebou občiansky preukaz, po vstupe do volebnej miestnosti ho musíte predložiť volebnej komisii. Zaevidujú vás a dostanete hlasovacie hárky
s obálkou. Na jednom hlasovacom lístku budú mená poslancov do krajského zastupiteľstva, na ktorom zakrúžkujete
kandidátov maximálne v počte určenom pre daný volebný obvod. Druhý hlasovací lístok obsahuje mená kandidátov
na predsedu samosprávneho kraja. Zakrúžkujete jedno meno. Hlasovacie hárky vložíte do obálky a vhodíte do urny.

ŠANCA pre silné regióny
ŠANCA chce zmeniť Slovensko. Náš program je zameraný na regióny. Prečo? Dnes o všetkom
dôležitom rozhodujú politici z Bratislavy - malá skupina ľudí bez kontroly, bez verejnej diskusie či
odborného posúdenia ich krokov. Vládne nám centralizmus a všetky hlavné problémy - od štátnej
korupcie, cez uzavretosť straníckych elít, po ignorovanie reálnych problémov - sú jeho dôsledkom.
Náš program prichádza s ponukou silných regiónov a decentralizácie moci. Hovorí o posilnení priamej
demokracie na miestnej úrovni a verejnej kontrole, o regionálnych trhoch, o nových pracovných
miestach za dôstojné mzdy. Nový program ŠANCE ponúka nové Slovensko.

volebný
program

Čo potrebujú regióny?

Lekár v každej väčšej obci
Regióny trápi nedostatok lekárov
a ich starnutie. Chýbajú najmä zubári
aj všeobecní a detskí lekári. V spolupráci so samosprávami chceme dosiahnuť, aby si mladí lekári vytvárali,
alebo preberali po starších kolegoch
ambulancie v odľahlejších regiónoch
a aby ich motivovalo preplácanie štúdia a zabezpečenie bývania.

Otvorené úrady
Ísť si niečo vybaviť na úrad? Papierovačky, byrokracia a stratený čas. Výkon
správy chceme priblížiť k občanom
a zjednodušiť vybudovaním klientskych
centier a elektronických podateľní.

Značky Region friendly
Na Slovensku chýba väčšia podpora pre
lokálne výrobky. Vymysleli sme preto
ucelený systém regionálnych značiek
pre celú krajinu v hraniciach tradičných
regiónov, napríklad Gemera, Hontu alebo
Šariša, ako základ pre vznik označených
regionálnych plodín, výrobkov a produktov, ale aj remesiel či gastronómie.

Viac nečakať
pred ambulanciou

Výuka v osadách

Prísť ráno o 4.30 hod. pred polikliniku,
aby ste sa dostali k lekárovi? Máme riešenie. Presadíme vytvorenie centrálneho elektronického systému objednávania pacientov prostredníctvom
internetu, resp. registračných miest
v poliklinikách.

Problémom Rómov v osadách je ich
nedostatočné vzdelanie a žiadne pracovné skúsenosti. Využijeme preto
duálne vzdelávanie aj na rozbehnutie praktickej výuky remesiel – stavbár, šička, lesný robotník – priamo
v osadách.

Duálne vzdelávanie

Lepšia starostlivosť
o seniorov

V spolupráci s firmami a zamestnávateľmi, ktorí pôsobia v regióne, chceme prebudovať systém regionálneho
vzdelávania tak, aby študenti získavali
odborné zručnosti a vedomosti priamo
v nich. Po skončení štúdia sa tak môžu
vo firmách ihneď zamestnať a nemusia
odchádzať za prácou a uplatnením.

Regionálne pulty,
výkupne a regionálne trhy
Chcete si kúpiť lokálne výrobky v bežnom obchode, kam chodíte nakupovať?
Dnes to nejde, ale navrhujeme vytvoriť
spolky, ktoré by prevádzkovali výkupne
a spoločné sklady a zabezpečovali marketingovú a logistickú činnosť.

Sme za dlhodobú starostlivosť v rodinnom prostredí, naši starí rodičia si to
zaslúžia viac ako smutný domov dôchodcov. Ich deti však musia pracovať,
preto podporíme rozvoj terénnych sociálnych a komunitných služieb, aby
im pomohli s opaterou seniorov.

Celé znenie programu pre
silné regióny s ďalšími
opatreniami nájdete na
www.sanca.sk/program

Stali sme sa haluškovými
kráľmi v Dolnej Strehovej.
Halušky tímu ŠANCA pod
vedením predsedu Viliama
Novotného získali zlato.
Tajomstvo? Redšie cesto
a veľa slaninky :-)

Počas letných mesiacov
sme navštívili desiatky
podujatí, festivalov
a jarmokov naprieč
Slovenskom. Rozprávali
sme sa s ľuďmi, počúvali
ich a ponúkali naše
riešenia na problémy,
ktoré ich trápia. Rozdali
sme desaťtisíce Letných
novín ŠANCE a predstavili
náš program do
nadchádzajúcich volieb –
Šanca pre silné regióny.

modré leto ŠANCE 2017
Pribinovu Nitrawu
organizuje
podpredseda
ŠANCE a historik
Daniel Balko už
šesť rokov a, ako
inak, v historickom
kostýme. Súčasťou
historického
festivalu bola bitka
ozbrojencov na
hrade a turnaj
v hode kopijou
a v lukostreľbe.

Dlhých 15 rokov organizuje krajský manažér ŠANCE
v Prešove Marián Keruľ športový sviatok - Beh Margecian.
Aj keď ten tohtoročný poznamenalo nepriaznivé počasie,
cieľovou rovinkou prešli stovky bežcov.

2. ročník Výstupu
na Poľanu symbolicky zavŕšil
MODRÉ LETO ŠANCE.

okrášli

1/3

ochranný
olej na
vlasy

ihličnatý
strom

solmizačná
slabika

ženské
meno

chytalo

starogermán

poskytla
zdravotnú
pomoc

Kde nás
môžete nájsť?

výdatne
polieval
American
Pale Ale
región
Slovenska

v tento
deň

l

Nitra
Farská 5
949 01 Nitra
matus.gajdos@sanca.sk

čístila
praním

priraďovacia
spojka

51 v Ríme
severský
paroháč

l

ženské
meno

osobné
zámeno

2/3

stanica
tech.kon.
Very
Special
zabijak,
hrdlorez

odpočívaj
v spánku

3/3

Jána Kalinčiaka 20
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Prešov
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Košice
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juraj.cap@sanca.sk
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otázku alebo žiadosť
o stretnutie adresujte na
uvedenú emailovú adresu
jana.klimova@sanca.sk
l

Trnava
osobné
zámeno

príbytok

Spomedzi úspešných lúštiteľov vyžrebujeme troch výhercov, ktorí sa môžu tešiť z tabletu.
Vylúštenú tajničku, prosím, pošlite mailom na: tajnicka@sanca.sk alebo na adresu: Šanca,
Cukrová 14, 813 39 Bratislava. Nezabudnite pripísať svoje kontaktné údaje: meno, priezvisko,
email a telefónne číslo, aby sme sa s vami vedeli spojiť v prípade výhry.
Vyžrebovaní výhercovia minulej tajničky: Eugénia Valachovičová, Vranov n/Topľou – tablet,
Renáta Matyi, Košice – večera s predsedom ŠANCE, Jozef Rógel, Ružomberok – víkendový
wellness pobyt. Víťazov budeme kontaktovať.
Za vytvorenie krížovky ďakujeme pánovi Jaroslavovi Vaculovi.

www.sanca.sk l https://m.facebook.com/stranaSanca/

otázku alebo žiadosť
o stretnutie adresujte
na uvedenú emailovú
adresu
marek.dojcan@sanca.sk
OBJEDNÁVATEĽ: ŠANCA
Cukrová 14, 813 39 Bratislava
IČO: 42 418 038
DIČ: 212 009 0874

