
 
Už v sobotu 11. novembra 2018 si  budú 
ľudia po celom Slovensku voliť novú 
samosprávu na najbližšie štyri roky. 
Volebné miestnosti sa otvoria aj 
v Považskej Bystrici v jedenástich 
volebných obvodoch presne o siedmej 
ráno a budú pre občanov otvorené až do 
desiatej hodiny večernej. Každý občan 
môže voliť len v mieste svojho trvalého 
bydliska v príslušnom okrsku, nesmie si 
zabudnúť so sebou vziať občiansky 
preukaz. 

Koalícia Lepšia Považská pred voľbami 
uskutočnila medzi obyvateľmi nášho 
mesta anketu, v ktorej sa pýtala, koho by 
viac preferovali v kresle primátora nášho 
mesta. Záujem o anketu nás veľmi 
príjemne prekvapil, zapojilo sa do nej 
takmer tisíc občanov. V miernej prevahe 
ľudia vyjadrili preferenciu, že by v úlohe 
primátora najbližšie štyri roky radi videli 
Andreja Péliho. 

 
Tento prieskum poskytol aj priestor 
porozmýšľať obom kandidátom nad 
možnosťami ukončiť 20-ročné vedenie 
mesta v područí politických strán HZDS 
a Smer-SD. 

„Snahu o dohodu na jednom spoločnom 
kandidátovi považujem za prejav 
politickej zodpovednosti, za prejav 
uprednostnenia verejného záujmu pred 
osobnými ambíciami,“ hovorí jeden 
z kandidátov na primátora Považskej 
Bystrice Juraj Smatana a dodáva: „Ak by 
sa hlasy našich voličov rozdelili, 
s najvyššou pravdepodobnosťou by 
súčasný primátor pokračoval tretím 
funkčným obdobím a  pokračovala by aj 
stagnácia Považskej Bystrice, 
zneužívanie moci a nehospodárne 
zaobchádzanie s majetkom mesta.“ 

Na základe výsledkov ankety a diskusie 
oboch kandidátov sa Juraj Smatana  
 

 
 

v súboji o primátorské kreslo rozhodol 
podporiť Andreja Péliho.  

Obaja kandidáti sa už pred samotnou 
anketou zaviazali k  nasledovným 
hodnotám, ktoré chcú presadiť z pozície 
primátora: nulová tolerancia voči 
korupcii a zneužívania moci 
primátora; transparentné, efektívne a 
dlhodobo udržateľné hospodárenie 
mesta; ochrana zdravia a životného 
prostredia obyvateľov; účasť verejnosti 
na rozhodovacích procesoch; zlepšenie 
komunikácie medzi úradom a občanmi. 

Rozhodnutie Juraja Smatanu si Andrej 
Péli veľmi váži a považuje ho za 
nesmierne zodpovedné voči obyvateľom 
nášho mesta. „Krokom pána Juraja 
Smatanu som do nasledujúcich volieb 
získal výraznú podporu, o to viac, keď sa 
v mojej snahe o posunutie nášho mesta 
vpred pridala aj celá koalícia kandidátov 
z Lepšej Považskej, za čo im aj touto 
cestou ďakujem,“ uviedol Andrej Péli.  

Andrej Péli má na zvolenie na post 
primátora naozaj veľké šance, ak voľby 
vyhrá, stane sa tak vôbec prvým 
nestraníckym primátorom Považskej 
Bystrice. Péli dodáva, že o podpore 
v zastupiteľstve rokoval aj s ďalšími 
kandidátmi za poslancov, no ich mená 
zatiaľ zverejňovať nechce. 

Juraj Smatana sa aj po vyslovení podpory 
Andrejovi Pélimu naďalej uchádza o post 
poslanca zastupiteľstva vo volebnom 
obvode číslo 3 – Lány a Dedovec. „Z 
pozície poslanca chcem pokračovať vo 
svojej misii pre naše mesto, chcem 
naďalej dohliadať na procesy 
v zastupiteľstve a na radnici a chcel by 
som veriť, že toto volebné obdobie už 
nebudem musieť poukazovať na nečisté 
praktiky niektorých ľudí,“ uzavrel Juraj 
Smatana.   



Andrej Péli (30) nie je v komunálnej politike 
žiadnym nováčikom. Posledné štyri roky je 
zastupiteľom obyvateľov najväčšieho 
bystrického sídliska Rozkvet, tiež je členom 
Komisie pre financovanie a správu majetku 
mesta. Minulý rok kandidoval aj v krajských 
voľbách, kde mu chýbalo len niekoľko desiatok 
hlasov, aby sa stal  poslancom vyššieho územného 
celku. Je absolventom Žilinskej univerzity, 
profesne pracoval pre viacero súkromných 
spoločností, no dlhoročne sa venuje aj trénovaniu 
mladých talentov v športovej oblasti. Po 
štvorročnom pôsobení sa rozhodol zabojovať 
o post primátora Považskej Bystrice. 

 

Andrej, prvá otázka asi vôbec neprekvapí: Prečo 
ste sa rozhodli uchádzať o post primátora 
Považskej Bystrice? Motivoval Vás výsledok 
volieb do VÚC? 

Výsledok spomínaných volieb mi ukázal, že aj v 
Považskej Bystrici už existuje výrazná skupina 
voličov, ktorí preferujú nezávislého kandidáta. Bol 
to jeden z motivačných faktorov, ktorý mi 
dopomohol k rozhodnutiu. Samotnou podstatou 
môjho rozhodnutia uchádzať sa o post primátora 
mesta je však moje štvorročné pôsobenie v 
mestskom zastupiteľstve. Počas tohto obdobia som 
pochopil viaceré veci, získal obrovský prehľad a 
povedal si, že takto to už v našom meste nemôže ísť 
ďalej. Som presvedčený, že Považská Bystrica 
akútne potrebuje výraznú politickú zmenu, tak 
pokladám za občiansku povinnosť sa o ňu usilovať.  

Ľudia sa pýtajú, či nie ste na funkciu príliš mladý. 

Odpoviem možno trochu suverénne, no tak to cítim. 
Nie, nie som na túto funkciu vôbec mladý. Reálne 
skúsenosti zo samospráv jasne deklarujú, že to vôbec 
nie je o veku. V krajskej Trnave sa stal pred štyrmi 
rokmi primátorom 32-ročný Peter Bročka, dnes 
kandiduje opäť a v meste má viac ako 70-percentnú 
podporu obyvateľov. A zájdem ešte viac do histórie. 
Náš slovenský velikán Ľudovít Štúr mal len 28 
rokov, keď bojoval o svojbytnosť nášho národa 
v Uhorsku a kodifikoval spisovnú slovenčinu. 
Štefánik bol tiež len tridsiatnikom, keď formoval 
prvú republiku. Ak títo muži dokázali bojovať za 
našu krajinu v neľahkej dobe, nevidím dôvod, prečo 
by som práve ja nemohol zodpovedne spravovať 
okresné mesto. Rozhodne sa nechcem porovnávať 
s velikánmi takéhoto formátu, ale aj oni sú jasným 
znakom, že argumentovať vekom nie je 
najsprávnejšie.  Zásadné rozhodnutia v svojom 
živote robím sám a ak by som sa na to necítil, tak by 
som do toho nešiel. Napriek môjmu veku som plne 
pripravený viesť naše mesto k úspechu.  

Načrtnite, aké sú Vaše programové priority? Kde 
si ľudia môžu prečítať Váš kompletný program? 

Elementárnym predpokladom na naštartovanie 
pozitívnych zmien v Považskej Bystrici je zvýšiť 
záujem a povedomie obyvateľstva o veci verejné. To 
sa mi už počas práce v mestskom zastupiteľstve 
značne podarilo.  

Základným mottom môjho volebného programu je 
myšlienka, aby sa ukončilo obdobie „plátania 
horúcou ihlou“. To sa dá docieliť jedine 
prostredníctvom efektívneho hospodárenia, 
zodpovedného plánovania a funkčnými, 
systematickými riešeniami. Ekonomickú stabilitu 
chcem dosiahnuť prostredníctvom zodpovedného 
finančného plánu, ktorého hlavné atribúty sú:  

 

striktné dodržiavanie pravidiel schváleného 
rozpočtu; eliminácia nelogických rozpočtových 
opatrení; výrazné zvýšenie čerpania nenávratných 
finančných prostriedkov; zníženie nákladov 
zodpovednými verejnými obstarávaniami 
a súťažami; zodpovedné plánovanie a prísna 
kontrola procesov; eliminácia nadbytočných 
politických pracovných miest. 

Na základe úspešného hospodárenia bude naše 
mesto schopné uspokojovať aj náročnejšie potreby 
obyvateľstva.  

S mojím kompletným programom sa obyvatelia 
nášho mesta môžu oboznámiť na webovej stránke 
www.andrejpeli.sk. Je to pomerne rozsiahly 
dokument, no v krátkosti môžem prezradiť, že 
potreby sú kategorizované do troch skupín, podľa 
toho, akú časovú a finančnú náročnosť si daná 
problematika vyžaduje.  

Čo parkovanie, osvetlenie, doprava?  

Tieto oblasti sú samozrejme v mojom programe 
prioritou. To, čo som spomenul pred chvíľou, je však 
prostriedkom ako to dosiahnuť. Keď budeme riadne 
verejne obstarávať, nebude sa plytvať verejnými 
zdrojmi, môžeme veľmi rýchlo a aktívne pristúpiť 
k riešeniu týchto vážnych problémov v našom 
meste.  

Dá sa po Vašom prípadnom zvolení očakávať 
nejaké zemetrasenie na mestskom úrade? 

Teraz neviem, či narážate na zemetrasenie z dôvodu 
osláv, alebo na personálne zmeny (smiech). 
Vyjadrím sa k druhej časti, keďže k tej mám jasný 
postoj. Išiel by som sám proti sebe, ak by som silou 
mocou inicioval nelogické personálne zmeny. Určite 
by došlo k určitým zmenám v rámci organizačnej 
štruktúry, no žiaden poctivý zamestnanec sa nemusí 
báť o svoje miesto. Tolerantný by som ale vôbec 
nebol voči umelo vytvoreným politickým funkciám. 
Práve v tejto oblasti vidím priestor na získanie 
finančných prostriedkov, ktoré môžu byť použité 
rozumnejšie.  

Myslíte si, že dokážete nájsť v budúcom 
mestskom zastupiteľstve, podporu pre napĺňanie 
cieľov? 

Som o tom presvedčený, že áno. Výraznú podporu 
som získal, keď sa na moju stranu pridala skupina  

 

kandidátov z Lepšej Považskej, za čo im aj touto 
cestou ďakujem. O prípadnej spolupráci som 
rokoval i s ďalšími kandidátmi, ktorých nateraz 
nebudem menovať. Najviac ma však prekvapili tí, 
ktorí sa sami ozvali, že mi držia veľmi palce, no 
nemôžu to povedať verejne, keďže momentálne sú 
na opačnej strane. Ak sa mi však podarí zvíťaziť, tak 
podľa vlastných slov sa postavia na moju stranu. S 
touto poslednou kategóriou klasických prezliekačov 
kabátov však ja nemám z pochopiteľných dôvodov 
záujem spolupracovať.   

Dostáva sa Vám širokej podpory z radov 
politických subjektov i nezávislých kandidátov, 
budete im musieť túto podporu po zvolení nejako 
splácať? 

Na začiatku každej politickej debaty zdôrazňujem, 
že odmietam kšeftovať s politickou podporou. 
Prijímam len takú podporu, ktorá je úprimná 
a nezištná. 

Ste známy ako aktívny športovec, akú máte 
predstavu podpory športu v meste? Nebudete 
preferovať len basketbal, v ktorom sa dlhé roky 
aktívne pohybujete? 

Počul som, že v športových kluboch vznikajú určité 
obavy tohto druhu. Je to klebeta, ktorú šíri 
konkurencia, aby oslabila moju pozíciu. Opäť by 
som išiel sám proti sebe, ak by som konal tak, ako je 
popísané v otázke. Bez toho, že by o tom musel 
niekto vedieť, tak od detstva navštevujem rozmanité 
športové podujatia v meste. Hádzaná má v Považskej 
zakorenenú tradíciu, futbal a hokej sú prioritné 
športy v rámci celej krajiny, dobré meno nám robia 
judisti a poslednú dobu hokejbalisti. V školských 
časoch som sa často zúčastňoval atletických 
podujatí, v športovej triede na Obchodnej akadémii 
som mal spolužiačky volejbalistky, stále viac sa na 
území mesta dostáva do popredia floorball, cez 
sestru som mal blízko k dievčenským tanečným 
športom. A ja by som preferoval len basketbal?  

Veď to je hlúposť. Budem preferovať spravodlivý 
systém rozdeľovania mestských financií do 
jednotlivých športových odvetví. Samozrejme, že 
tento systém bude zohľadňovať viaceré objektívne 
aspekty. Pohrávam sa aj s myšlienkou, či by nebolo 
vhodné garantovať športovcom minimálny podiel z 
bežných príjmov každého rozpočtu. Ale toto je 
zatiaľ naozaj len prvotná myšlienka, ktorú si musím 
hlbšie rozanalyzovať.  


