
Čo ma poháňa? 

 

Od volieb už prebehol nejaký čas. Zvykli sme si, že nás poslali do „opozície“. Odolávame 

debilizácii a návrhmi napĺňame náš program. Argumentujeme a kontrolujeme prácu starostu. 

Neustále sa ku nám dostávajú informácie o tom, ako starosta kde len môže vyplakáva 

a sťažuje sa, aké to má kvôli nám ťažké. Naopak informácie o tom, že by tam hovoril o témach, 

o argumentoch, o číslach, o kauzách a našich návrhoch, ktoré prinášame, tak toto sa ešte ku nám 

nedostalo. Počty nepustia, my sami nič nepresadíme, nezmeníme, nezrušíme môžeme sa len pýtať 

a kontrolovať dodržiavanie práva. V menšine máme takú istú moc ako každý občan. Ak je toto pre 

niekoho ťažké, tak to tak má byť. Verím tomu, že o tom takto často hovorí, lebo to rozpráva aj na 

zastupiteľstvách. 

Okrem toho často počúvam, že som frustrovaný, lebo som sa nestal starostom. Vyvolať tento 

pocit je primitívne a zároveň uveriteľné. Najskôr mi prišlo pod úroveň reagovať na pocity a výmysly, 

ktoré ani nemôžu byť reálne, ale sto krát opakovaná lož sa stáva pravdou, a preto píšem tento 

článok. 

Chcieť vyhrať voľby a chcieť priniesť zmenu, sú dve rozličné veci. Nikto by, tak ako ja, 

nekandidoval na obidve funkcie, ak by chcel byť za každú cenu len starostom. Podstúpil som toto 

riziko, lebo našim hlavným cieľom boli poslanecké mandáty. Realita bola taká, že bez silného 

protikandidáta, by si starosta už 8 týždňov pred voľbami mohol byť svojim postom istý a energiu by 

mohol sústrediť na poslancov. Ďakujem, že ste ma zakrúžkovali viac ako 520x a som v zbore, čo bol 

prvotovný cieľ. 

Asi viete ako rýchlo pribúdali k našim siedmim nezávislým kandidátkam, stranícke 

kandidátky. Nakoniec bolo kandidátov dvadsať, 2x viac ako v roku 2010. Aj to o niečom vypovedá. 

Úprimne musím povedať, že rozhodnutie postaviť kandidáta na starostu sme najskôr 

neplánovali. Vyšlo to až z diskusií s občanmi. Mnohí sa zhodli: „Programové ciele aj cesty ako ich 

dosiahnuť máte správne, ale so súčasným starostom to zrejme nepôjde, a zatiaľ nie je iný kandidát.“ 

Bohužiaľ sa začalo potvrdzovať, že protikandidát nebude žiadny. To by znamenalo minimálnu 

možnosť na zastavenie marazmu tejto obce, a zároveň stav, že by starosta už osem týždňov pred 

voľbou vedel, že mu stačí jediný hlas. Osem týždňov je veľmi dlhá doba. Súhlasím s názormi, že to 

bolo v časovej tiesni, ale predsa sme sa rozhodli. Nebudem opakovať ako sa ku mne pristupovalo 

v kampani. Som rád, že po ťažkom roku 2015 vyhrala demokracia. V budúcnosti sa to už nikomu 

nestane, žiadny starosta neovplyvní kampaň, lebo v legálnom vysielaní musí byť táto zákonná a 

nezaujatá. 

Naspäť k tomu sklamaniu, či frustrácii. Viete ja mám veľmi rád svoje zamestnanie, kde som už 

cez desať rokov. Som v stavebníctve, čo je moja srdcová vec. Som veľa na cestách a stretnutiach, kde 

získavam motiváciu pre seba, pre obec a aj prehľad o podobných dedinách. Môžem povedať, že som 

úspešným vedúcim zamestnancom, keď vlastne najmenšiu pobočku firmy pravidelne udržujem na 

popredných miestach. Plat, čo mám mi patrí za moje výsledky v práci, takže sa nesťažujem a robím. 

Som pánom svojho času, čo u starostu nie je možné. Na nejaký čas by som musel zabudnúť na rodinu, 

rozbehnuté projekty a voľný čas. V svojom programe som si dal náročné a merateľné ciele, na ktoré 

doteraz nikto nenabral guráž. Sú to ciele, na ktoré nestačí len minúť rezervný fond obce, či cudzie 

zdroje z Európy. Sú to naopak ciele, na ktoré netreba primárne peniaze, ale odvahu priznať si 

problém, a potom chuť ho riešiť. Som si vedomý, že riešenie zásadných problémov ešte nikomu 

nevyhralo voľby, skôr naopak.  Na úspech vo voľbách stačí dobrý herecký výkon a politika úsmevov.  



Záujem robiť starostu z hľadiska mojich osobných ambícií, by ste u mňa nenašli. Prišiel som 

s ponukou merateľnej služby pre vás, pre mojich blízkych, aby naša obec bola opäť PRIBYLINOU. 

Obzrite sa okolo seba, kam to smerujeme. Samozrejme som nebol rád, že sa nepodarilo naštartovať 

obec osobou starostu. Čo ma teší, to je mandát silného poslanca, a to nemusí byť premrhaným 

časom. 

Je isté, že všetci starostovia veľmi dobre poznajú zásadné problémy svojich dedín. Česť tím, 

ktorí si ich priznajú, a chvála tím, ktorí ich aj riešia. Verejným záujmom je práve riešenie týchto 

problémov. Bez ohľadu na to, či je to ťažké starostovia majú slúžiť tomuto záujmu a nehľadieť na to, 

či budú opäť zvolení. Ak cítia, že nie je kde stavať, neskončia pokiaľ nestoja domy. Ak cítia, že im 

z dediny utekajú mladí a hlavne mladé rodiny robia všetko, aby to zmenili. Poznať problémy a neriešiť 

ich je podľa mňa neospravedlniteľné a pokrytecké. Niet oblasti, kde nemôže dobrý starosta pomôcť 

a naopak zlý poškodiť. Moc a vplyv starostu na kvalitu života občanov je naozaj veľký. Starosta je 

napríklad jediný, kto môže rozhodovať o pokutách a sankciách, a takto „odmeniť“ iný názor, 

a zároveň postrašiť ostatných. Je to nešťastie ak starosta takto ovláda a deformuje verejný záujem.  

Je to na vašom úsudku, ale určite nie som sklamaný z toho, že mi chýba nálepka starostu. Čo 

je škoda, tak strateného času. Mimo to hľadáme aj iné spôsoby, ako veci meniť, keď starosta nemá 

záujem. Za posledný rok sme sa poučili a nenecháme sa opäť vtiahnuť do takých hier, ktoré majú inde 

smerovať našu energiu. 

 

Ešte na záver ma zaujal článok o Slovensku, ako šitý na našu dedinu, keď p. Radičová 

odpovedala na takúto otázku: 

 

Spoločnosť je teda podľa vás rozdelená. 
Horšie - rozbitá na znepriatelené skupiny, ktoré sa nerešpektujú, sú voči sebe nepriateľské, 

netolerantné až agresívne. Politika odráža aj živí tento stav, pretože existencia nepriateľa je 
najjednoduchší spôsob technológie moci. Politik, ktorý takto zneužíva moc, nie je skutočný líder, 
pretože spoločnosti škodí. 

Prejavuje sa to vo veľkej nespokojnosti občanov, ktorých väčšina má oprávnený pocit 
porazených a nerešpektovaných ako rovnoprávnych občanov. Je však normálne mať iný názor. 
Zdroj: 

http://www.pluska.sk/plus-7-dni/rozhovory/iveta-radicova-opozicia-spolieha-volic-ju-tom-

nenecha.html 

 

Ďakujem za váš čas.        Ing. Martin Jurčo 


