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ako sa ODVÁŽIME ZRÝCHLIŤ 

Milí Soboťania,

Rimavská Sobota je mesto, ktoré má váhu. Slnečná, pokojná, bohatá na históriu 
a skvelých ľudí ako ste vy. Je to mesto, ktoré môže byť výborným miestom pre život. 

Žiaľ, má to„ale“. Posledné mesiace som skoro každý deň vyšiel do sobotských ulíc,
kde som s vami viedol tisícky rozhovorov. Naše mestečko máme radi všetci. No trápi
nás mnohé. 

Sobota v posledných rokoch spomalila. Po významných fabrikách ostali len 
opustené chátrajúce budovy. Mladí utekajú kadeľahšie, živitelia rodiny ďaleko 
odchádzajú za prácou, rodiny sa rozdeľujú. V uliciach zomrel život aj zeleň, nemáme 
kde zaparkovať ani sa vyžiť. Už nás obiehajú aj menšie mestá v regióne. 

Rimavská Sobota je moja osudová voľba. Nenarodil som sa tu, vybral som si ju pre 
život a toto rozhodnutie som nikdy neoľutoval. Nie je mi jedno, čo s ňou bude – 
nechcem, aby naše deti odtiaľto utiekli a mesto zostalo stáť nadobro. Zrýchlil som tu 
internet, ako primátor chcem zrýchliť aj naše mesto. 

Dal som dokopy ťažkú váhu podporovateľov a kandidátov na poslancov, 
s ktorými sme pripravili riešenia pre rýchlejšiu Sobotu. Mysleli sme na každú oblasť, 
o ktorej ste mi hovorili v uliciach.

Budem rád, keď mi dáte vedieť, čo si myslíte.

PS: Ak máte ďalšie nápady, v čom by mala Sobota zrých-
liť, rád sa s vami o tom porozprávam. Napíšte mi cez 

webovú stránku www.cegledy.sk vaše telefónne číslo a ja 
vám zavolám. 

váš kandidát na primátora

Budem rád, keď mi dáte vedieť, čo si myslíte.

PS: Ak máte ďalšie nápady, v čom by mala Sobota zrých-
liť, rád sa s vami o tom porozprávam. Napíšte mi cez 

webovú stránku www.cegledy.sk vaše telefónne číslo a ja 
vám zavolám. 
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Keď sa spýtate Soboťanov, čo ich trápi najviac, s odpoveďou neváhajú. „Práca, práca 
a ešte raz práca... A keď aj nejaká je, nie je dobre zaplatená,“ hovoria. Živitelia rodín 
jazdia za prácou mimo mesta, nezriedka do zahraničia. Rodiny sa rozdeľujú. Mladí odí-
du na školy a už sa nevrátia, čo by tu aj robili? Vrátia sa akurát na prázdniny.  
A tí, ktorí tu ostali, žijú od výplaty do výplaty. 

Zrýchľovať začneme takto: 

• Vybudujeme priemyselný park. Projekt, ako bude park vyze-
rať, sa odvážime dokončiť už počas prvých 100 dní v úrade. 

• Oprieme sa do rokovaní s investičnými agentúrami typu  
Sario. Naším cieľom je prilákať do Soboty nových investorov, 
ktorí budú mať zázemie v priemyselnom parku. Investori prinesú 
nové pracovné miesta a vytvoria konkurenčný tlak na zvýšenie 
platov zamestnancov v regióne.  

• Podporíme malých začínajúcich podnikateľov. Tým, ktorí 
budú chcieť začať podnikať na území mesta, poskytneme na 
uľahčenie rozbehu finančné benefity. 

• Vytipujeme mestské priestory na prenájom, ktoré budeme 
začínajúcim podnikateľom zo začiatku ponúkať s výhodnejšou 
cenou.

• Vybudujeme coworkingové centrum, spoločné zázemie pre začína-
júcich podnikateľov s názvom Sobotský urýchľovač. 

• Vytvoríme pracovné príležitosti na Kurinci. Z financií z Akčného 
plánu podporíme výstavbu skleníkov a pestovanie domácich 
plodín v nich. 

• Spracujeme a zverejníme katalóg voľných priestorov  
a pozemkov na podnikanie.

• Zriadime informačnú poradňu pre podnikateľov.

• Zrýchlime vybudovanie pracovných návykov u dlhodobo nezamestnaných tým, 
že ich aktívnejšie využijeme pri aktivačných prácach. Ich parketou bude starostli-
vosť o mestskú zeleň či čistotu verejných priestorov.  

• Zo Soboty urobíme hlavné mesto ovocinárstva. Z vládnej podpory znevýhod-
nených regiónov vybudujeme  sociálny podnik, ktorý bude na mestských poliach 
pestovať ovocie pod vlastnou značkou. Z ovocia budeme vyrábať aj ovocinárske 
produkty, ktoré budeme ponúkať po celom Slovensku. Podnik vytvorí pracovné 
príležitosti pre spracovateľov ovocia, mladých podnikateľov aj poľnohospodárov,  
a zároveň zviditeľní Sobotu po celom Slovensku.

• Vybudujeme domáci mestský pivovar.

Zrýchlime s prácou a lepšou plácou

01_priemyselny_park

coworking a dvojica

07_pestovanie_skleniky

4



10_zs_zrekonstruovana_Dobsinska

Málo pracovných príležitostí v našom regióne kráča ruka v ruka s nedostavanou 
rýchlostnou cestou R2. Po bezpečnej a širokej ceste sa k nám investori dostanú 
rýchlejšie, aj preto jej dostavanie leží Soboťanom na srdci. Okrem toho ich však trápi 
aj čoraz väčší problém zaparkovať, nebezpečná križovatka na Sobôtke, chýbajúce  
cyklotrasy a na niektorých sídliskách aj zlý stav chodníkov. 

Zrýchľovať začneme takto: 

• Oprieme sa do rokovaní s ministerstvom dopravy o dostavbe R2. 

• Oprieme sa do rokovaní o výstavbe bezpečného kruhového  
objazdu na križovatke na Sobôtke. 

• Pretlačíme dlho plánované, ale neriešené prepojenie medzi ťahom 
z Maďarska cez Rimavské Janovce a hlavným ťahom do Bratislavy 
(I50), aby kamióny nemuseli prechádzať centrom 
nášho mesta. 

• Vybudujeme osvetlené prechody pre chodcov. 

• Opravíme chodníky tam, kde si to ich zlý stav 
vyžaduje. 

• Postavíme nové parkovacie miesta na sídliskách. 

• Vytipujeme nové úseky cyklotrás, ktoré následne postavíme. 

• Zavedieme systém nájomných bicyklov, takzvaný bikesharing.

Naše deti sú naša budúcnosť, bez nich nezrýchlime. Začať musíme už v materských  
a základných školách, s kvalitným vybavením a ponukou kvalitného 
vzdelania.

Zrýchľovať začneme takto: 

• Zrekonštruujeme Základnú školu Š. M. Daxnera na sídlisku 
Západ a urobíme z nej školu so športovým zameraním.

• Zrekonštruujeme Základnú školu P. Dobšinského.

Zrýchlime na cestách

Zrýchlime v školách a vzdelávaní

19_postavena_R2

kruhovy_objazd_kosicka

20_parkovacie_miesta

cykliska+chodnik
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Mladí mávnu rukou, že ich názor nikoho nezaujíma, lebo sú príliš 
mladí a seniori urobia to isté s tým, že už sú súci len do starého žele-
za. Nesúhlasím ani v jednom prípade. Zrýchlime, až keď si vypočujeme, čo potrebujú 
naši mladí a keď si uctíme našich starších a poučíme sa z ich skúseností. A samozre-
jme, keď urobíme život v meste pre nich príjemnejší. 

Zrýchľovať začneme takto: 

• Vytvoríme Radu starších a Radu mládeže ako čestný a po-
radný orgán primátora a poslancov, ktorý sa bude schádzať 
aspoň 4-krát ročne. 

• Dobudujeme a zrekonštruujeme detské ihriská v centre aj na 
sídliskách. 

• Vytipujeme lokalitu a pozemky pre nájomné byty pre mladé rodiny.  

• Na nevyužívanom ihrisku na Rožňavskej vybudujeme oddychový park pre senio- 
rov, ktorý budú môcť využívať aj klienti nového domu pre seniorov.

• Podporíme výlety a tvorivý program pre seniorov, aby mohli 
kvalitne tráviť voľný čas. 

• Budeme pokračovať v začatej obľúbenej tradícii letných pre-
mietaní filmov na sídliskách. V lete sa bude premietať aj na 
zrekonštruovanom amfiteátri. 

• Vytvoríme priestor na Kurinci, kde sa bude môcť mladšia  
generácia vyžiť na koncertoch a festivaloch.

• Dáme do poriadku historickú budovu Základnej školy M. Tompu, 
aby deti nechodili len do krásnej budovy, ale našli v nej aj pod-
mienky pre moderné vzdelávanie. 

• Vybudujeme komunitné centrum na Dúžavskej ceste, kde sa 
deťom po vyučovaní budú venovať kvalitní terénni pracovníci. 

•  Na základných školách a na gymnáziu posilníme vyučovanie 
o oblasť programovania, kreativity či kritického zmýšľania, aby 
sa naše deti v budúcnosti rýchlejšie presadili na trhu práce.

• Aby mali naše deti jednoduchšiu cestu na trh práce, prepojíme krúžky s praxou  
u reálnych zamestnávateľov. 

• Po maturite budú mať absolventi zázemie a podporu v coworkingovom centre 
Sobotský urýchľovač. 

• Študenti Hotelovej akadémie budú môcť praxovať v domácom mestskom  
pivovare, ktorý vybudujeme a získajú tak skúsenosti v odbore.

Zrýchlime pre starších aj mladších

dvojica s notebookmi

park a dedo a vnuk

detske ihrisko

38_park_pre_seniorov
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Sobota je pokojné mesto s bohatou históriou a jedným z najkrajších námestí, na ktoré 
je hrdý nejeden Soboťan. Mesto má však svoje chybičky krásy, ako sú chátrajúce 
budovy, zanedbané verejné priestranstvá, zeleň či chýbajúce služby.  Soboťanov tiež 
trápi neporiadok a privítali by aj čistejšie ulice. 

Zrýchľovať začneme takto: 

• Zriadime pozíciu mestského architekta.

• Skrášlime nábrežné korzo, ktoré vedie popri Rimave. Prepo-
jíme ho s Mestskou záhradou, vybudujeme lavičky, tienenie, 
nainštalujeme smetné koše a dobudujeme cyklotrasu.

•  Zrekonštruujeme starý schátralý internát a 
prestaviame ho na moderné centrum sociálnych 
služieb pre seniorov s denným stacionárom.  
Seniori tak budú mať dvere do centra denne  
otvorené. 

• Postavíme verejné toalety. 

• Postavíme mestskú tržnicu.  

• Zriadime mestský útulok a zvierací cintorín. 

• Vysadíme zeleň na miesta, kde dnes chýba prirodzený tieň.

• Zmapujeme mestskú zeleň. Prestarnuté dreviny nahradíme 
novými sadenicami, ktoré sa hodia do mesta. 

• Vybudujeme venčoviská pre psíčkarov. 

• Zavedieme verejne dostupné vrecúška pre psie exkrementy. 

• Zavedieme separovaný zber a podporíme spracovanie 
separovaného odpadu. 

• Nainštalujeme smetné nádoby na triedený odpad 
čo najbližšie k Soboťanom.

• Vybudujeme mestskú kompostáreň. 

• Vytvoríme fungujúci systém aktivačných prác,  
aby bolo v meste vždy čisto.

• Podporíme riešenia Smart City, ktoré pre zvýšenie  
kvality života v mestách využívajú digitálne, informačné  
a komunikačné technológie. Máme jedno z najlepších  
optických internetových pokrytí v Európe, prečo to  
nevyužiť naplno?

Zrýchlime s krajším, zelenším 
a priateľským mestom

36_nabrezne_korzo

05_stary_internat

32_verejne_toalety

32_utulok_pre_zvierata

park a vencenie psa
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Kedysi sa zvykol región Gemer-Malohont prezývať aj „Uhorské Toskánsko“ Príroda  
v okolí je čarokrásna, plná pokojných zákutí. Tento klenot môžeme začať objavovať  
aj my, aj návštevníci zvonku.  

Zrýchľovať začneme takto: 

• V spolupráci s investormi dobudujeme Kurinec na plnohod-
notný aquapark, ktorý bude dostupný počas celého roka, 
nielen leta. 

• Využijeme rekreačný potenciál lesov, vybudujeme lesoparky, 
ktoré budú môcť využiť aj bežci a horskí cyklisti a  sprístupnime prales 
na Kurinci. 

• Vláčik na Kurinec využijeme aj na turistické vyhliadkové 
jazdy. 

• Spropagujeme sobotskú hvezdáreň a astropark. 

• V spolupráci so župou podporíme výstavbu cyklotrás  
v regióne, ktoré prepoja susediace mestá a obce a takto  
podporíme aj rozvoj regiónu.

Šport je skvelá cesta, po ktorej sa dá zrýchliť vzťah k nášmu mestu. Či už podporou 
profesionálnych športovcov, ktorým môžeme spoločne fandiť, ale aj vybudovaním 
priestorov, kde môžeme športom príjemne stráviť voľný čas. 

Zrýchľovať začneme takto: 

• Vytvoríme mestský športový klub MŠK Rimavská Sobota,  
kde nájdu zázemie všetky športové kluby v meste. Klub,  
ktorý si na seba zarobí svojou činnosťou, bude spravovať 
športoviská, zabezpečovať dopravu pre športovcov, orga-
nizovať súťaže, športové kempy, atď. Bude tiež spolupra- 
covať so športovou základnou školou. 

• Dresy všetkých sobotských športovcov zjednotíme  
do jednotného vizuálneho štýlu. 

• Vybudujeme veľkú multifunkčnú športovú halu, kde nájdu zázemie všetci  
sobotskí športovci.

Zrýchlime v oddychu a turizme

Zrýchlime v športe

park a zalubeny parik

13_sobotska_sportova_hala

40_cyklotrasa
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• Zrekonštruujeme zimný štadión. Urobíme izoláciu, vyriešime 
problém s chladením a interiér vybavíme tak, aby sa aj diváci 
cítili na štadióne pohodlne. 

• Oprieme sa do získania financií z fondov na rekonštrukciu 
mestskej plavárne. 

• Vytipujeme nové úseky cyklotrás, ktoré následne postavíme.

„Sobota? A čo tam, veď tam skapal pes,“ mávnu rukou mnohí, najčastejšie mladí 
Soboťania, ktorí nechali rodné mesto za chrbtom. Mladí sú dnes náročnejší na to, ako 
tráviť voľný čas a pokiaľ si ich sem chceme prilákať, musíme im vyjsť v ústrety. Nie je 
to však len o mladých, bohatší program vo voľnom čase si pýtajú aj dospelí a seniori. 

Zrýchľovať začneme takto: 

• Zriadime komunitné centrá pre mládež, dospelých aj seniorov. 

• Vytvoríme stálu divadelnú scénu. 

• Zrekonštruujeme amfiteáter, ktorý vďaka premietaniu filmov  
a organizácií kultúrnych podujatí opäť ožije.

• Na Kurinci vytvoríme priestor pre konanie festivalov a koncertov. 

• Zabezpečíme čerpanie prostriedkov z eurofondov a grantových systémov na 
kultúrne podujatia. 

• Skoordinujeme kultúrne a športové podujatia, aby sa viac neprekrývali, naopak, 
nadväzovali na seba. 

• Spropagujeme kultúrne podujatia, aby o nich Soboťania vedeli čo najviac.

Mnohí Soboťania sa mi v uliciach sťažovali, že keď majú ísť niečo vybaviť na úrad, 
stavajú im vlasy dupkom. Pozitívny vzťah k mestu si vytvoríme, keď nám vyjde  
v ústrety.  

Zrýchľovať začneme takto: 

• Vytvoríme kontaktné centrum pre Soboťanov. V jednej bezbariérovej budove  
s parkovaním zdarma nájdete všetko, čo od mesta a mestských organizácií  
potrebujete. 

Zrýchlime v kultúre

Zrýchlime v kontakte so Soboťanmi

14_zrekonstruovany_zimny_stadion

06_letne_kino
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• Zavedieme systém participatívneho rozpočtu. Občania každej mestskej časti 
budú môcť rozhodnúť, na čo sa použijú financie určené pre ich mestskú časť. 

• Zavedieme jednoduchý mestský informačný systém. Každý Soboťan bude  
môcť aj cez mobilnú aplikáciu komunikovať s primátorom, poslancami, úradníkmi.  
Získa tiež aktuálne informácie o tom, čo sa v meste deje a bude si môcť 
rezervovať vstupenky na podujatia.  

• Zavedieme mestskú kartu so zľavami pre Soboťanov na mestské atrakcie  
(kúpalisko, kultúrne podujatia a pod.). Budú sa ňou dať hradiť aj lístky na MHD. 

Rimavská Sobota je síce pokojné mestečko, ale aj ono má svoje rezervy. Soboťania 
sa najmä vo večerných hodinách necítia v meste vždy bezpečne. 

Zrýchľovať začneme takto: 

• Navýšime počet príslušníkov mestskej polície.

• Vytvoríme rajóny, aby obyvatelia sídlisk poznali svojho  
príslušníka po mene. 

• Zavedieme pešie hliadky. Policajti budú plniť úlohu strážcov 
poriadku a čistoty, zároveň budú nápomocní občanom.

• Postavíme protipovodňovú ochranu na rieke Rimava.

Vďaka tisíckam rozhovorov so Soboťanmi vieme, v čom všetkom potrebujeme  
zrýchliť. Nevieme však, v akej finančnej kondícii je naše mesto. Našťastie máme  
už dnes riešenia, s ktorými mesto nebude mať hlboko do vrecka.

Zrýchľovať začneme takto: 

• Začneme na maximum čerpať peniaze, ktoré mesto nemá vo svojej peňaženke. 
Využijeme možnosť eurofondov či iných grantových systémov, kde peniaze na 
rozvoj mesta sú. Treba len napísať projekty a vypýtať si ich.

• Na meste vytvoríme oddelenie, kde sa projekty budú písať a podávať. Bude 
slúžiť nielen mestskému úradu, ale všetkým organizáciám mesta (základné školy, 
materské školy, Dom kultúry, športové kluby a pod.) Za zvýhodnených podmienok 
poskytneme služby oddeleniam aj domácim podnikateľom. 

Zrýchlime v pocite bezpečia

Zrýchlime finančne

10_poznaj_svojho_policajta
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Sobota dnes zaostáva aj v otvorenej komunikácii smerom k občanom. Tí nevedia, ako 
mesto hospodári s ich daňami a poplatkami; koľko má na účte, prípadne koľko dlží ani 
akým spôsobom prijíma nových ľudí. Odvážime sa zrýchliť aj v otvorenosti. 

Zrýchľovať začneme takto: 

• Zavedieme otvorený transparentný systém verejného obstarávania tovarov  
a služieb. O každom obstarávaní a jeho výsledku budeme vždy informovať  
občanov.

• Odlíšime volené a nevolené pozície na Mestskom úrade. Na nevolené pozície 
budeme organizovať otvorené výberové konanie bez ohľadu na to, či to zákon 
prikazuje.

• Otvorene budeme informovať o majetku mesta a financiách, ktoré prerozdeľuje.

• Všade tam, kde to bude možné, využijeme súťažné postupy pri predaji  
a prenájme mestského majetku a obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác.

• Zavedieme elektronickú podateľňu pri žiadostiach o dotácie a granty.  
Celý proces posudzovania žiadostí budú môcť Soboťania sledovať cez internetovú 
stránku mesta.

• Pravidelne, aspoň raz do roka, zverejníme, ako mesto a jeho organizácie  
hospodária.

Zrýchlime v otvorenosti

• Vymeníme svietidlá v celom meste za šetrnejšie LED svietidlá a výrazne ušetríme 
na spotrebe energie.

• Zateplíme mestské budovy a dáme do poriadku ich vykurovacie systémy, 
     čím ušetríme miestami až 50 % nákladov na kúrenie a chladenie.

• Zavedieme programy zelenej energie – šetrné k životnému prostrediu aj mestskej 
peňaženke.

11



Ťažká váha kandidátov na poslancov:

Alexander Bacso
Soboťan, otec, člen Občianskeho združenia Naša Sobota a majiteľ pohrebnej služby.

Marcela Bellová
Soboťanka, riaditeľka súkromnej základnej školy a mama dvoch detí.

Michal Demeter
Soboťan, otec dvoch detí, obchodný riaditeľ tradičnej sobotskej firmy Riso-r  
a predseda združenia Naša Sobota.

Tibor Figei 
Soboťan, otec, učiteľ, majster sveta a Európy v bojovom umení chanbara.

Zoltán Kovács
Soboťan, otec, majiteľ bezpečnostnej služby. 

Ján Jurkemík
Soboťan, zubár a otec jednej dcéry. 

Jaroslav Matzenauer
Soboťan, otec, IT manažér.

Roman Slanina
Soboťan, otec a najznámejší sobotský herec.

Gabriel Szántó
Soboťan, otec, bezpečnostný manažér. 

Štefan Tankó
Soboťan, veterinár a spolu s otcom nadšený poľnohospodár.

Roman Vaľo
Soboťan, projektant, otec troch detí. 

Pavel Zvara
Soboťan, otec dvoch detí, manažér v oblasti výpočtovej techniky a človek  
s vášňou pre šport.

Na zrýchlení spolupracujú:
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