
S om matka 3 dospelých de� , rodená 
Mar� nčanka. Vysokoškolské štúdium 

v odbore strategického a fi nančného 
manažmentu som ako jediná v ročníku 
absolvovala s udelením červeného 
diplomu. Mám pracovné skúsenos�  
z oblas�  účtovníctva, ekonomiky, logis� ky 
a asistencie riadenia inves� čných projektov.
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Práve, keď píšem tento príspevok, počúvam 
v televízii Turiec živú diskusiu kandidátov na primá-
tora mesta Mar� n. Diskutujú aj 3 súčasní poslanci, 
ktorí sú poslancami mesta Martin už viac voleb-
ných období. Ako ich tak počúvam, nadobúdam 
pocit, že v podstate poslanci v našom meste majú 
akoby zviazané ruky a sú len nejakými „bábkami“, 
ktoré vlastne „nemôžu“ za to, že sa napríklad už 
roky dookola opravuje a mení tá istá dlažba, že sa 
prevádzkuje neefek� vna a energe� cky náročná toľ-
kokrát kri� zovaná budova Millenia, že máme rozbité 
cesty a chodníky. Neobstojí výhovorka, že niektoré 
cesty má v kompetencii Žilinská župa – veď páni 
kandidá�  aj tam ste poslancami už takmer 10 rokov! 

Poďte VOLIŤ, voľte ZMENU
Mnohí si pamätajú aj to prapodivné drevené pódium 
pri Turčianskej knižnici, ktoré sa vôbec nevyužívalo 
a nakoniec našťas� e bolo odstránené (nezmyselne 
vynaložené náklady na stavbu a zároveň aj jeho od-
stránenie). Samé zlé a neekonomické rozhodnu� a. 
Kto za to nesie zodpovednosť? Som si istá, že za � e 
isté fi nančné prostriedky sme mohli mať tú najkva-
litnejšiu dlažbu s historickým nádychom. Namiesto 
tých abstraktných svetelných stĺpov pred Národným 
domom si predstavte elegantné vysoké okrúhle stĺpy 
a na ich vrchole žiariace sochy našich národných 
dejateľov, na ktorých je naše mesto právom tak hr-
dé. Už dávno mala stáť socha sv. Mar� na na bielom 
koni, ktorý sa delí o svoj plášť s chudákom. Všetci 
návštevníci nášho mesta by boli uchvátení a turis�  
by prichádzali aj zo zvedavos� . 

Práve som sa rozhodla, komu dám svoj HLAS. 
 Nikomu, kto poli� kárči, nikomu, kto mal už toľko 
šancí sa prejaviť, nikomu, kto nezabránil nútenej 
správe, nikomu, kto dovolil predať toľko mestských 
pozemkov do súkromných rúk. Môj hlas dám tomu, 
kto priniesol do mesta 85 miliónov € a nikdy nebol 
vo vedení mesta. Zaslúžil sa o rozkvet lekárskej fa-
kulty a prílev zahraničných študentov, vďaka čomu 
mesto žije. Žijú obchody, reštaurácie, kaviarne, kiná, 
posilňovne a iné služby. Nechcem si ani predstaviť, 
ako by naše mesto Mar� n bez nich vyzeralo. Môj hlas 
má ten, kto má styky v zahraničí a dokáže do nášho 
mesta priniesť kapitál. Ovládať excelentne svetový 
jazyk na pozícii primátora pokladám za samozrej-
mosť. Mar� n má jedinečnú príležitosť na ZMENU. 

Práve som možno stra� la a možno aj získala veľa 
hlasov. Ale ja dávam prednosť odbornos�  pred sym-
pa� ami, an� pa� ami a záujmami rôznych skupín. Že-
lám si, aby moje rodné mesto napredovalo v každom 
smere. Veď tu žijem a chcem žiť, rovnako aj moje de�  
a možno raz aj vnúčatá a pravnúčatá. Je na každom 
z nás, komu dáme svoj hlas. Ide o veľa, o našu spoloč-
nú budúcnosť. Prajem si byť súčasťou tejto ZMENY 
ako poslankyňa. K tomu je však potrebná zásadná 
zmena na poste primátora ako aj voľba úplne nových 
poslancov. Poďte VOLIŤ a voľte ZMENU, ďakujem. 

13 Mgr. JARMILA 
RECHTORÍKOVÁ

Kandidátka pre volebný obvod 
Mar� n - STRED 


