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Vzťah mladých ľudí k politike sa postupne obmedzuje na úzky okruh politických aktivistov a tiež 
anonymných prispievateľov na blogoch. Do čela miest a obcí sa však postupne dostávajú mladé tváre, 
ktoré si zaslúžia mimoriadnu pozornosť.   

Napriek veku a iným možnostiam sa na seba rozhodli prevziať zodpovednosť za ďalšiu budúcnosť 
samospráv. Hoci mohli vycestovať do iného mesta, alebo ako sa u nás stáva bežnejšie, do cudziny, 
zostávajú doma a berú opraty obcí do svojich rúk. Patrí im rešpekt za to, že najmä obciam prinášajú 
nový život a potrebnú dynamiku. Musia však cítiť, že vo svojich aktivitách nezostávajú sami so svojim 
presvedčením. Napriek tomu, že v každých komunálnych voľbách voliči rozhodnú o výmene takmer 
tretiny starostov a primátorov, mám radosť, že medzi nami budeme môcť privítať viac žien. V 
komunálnych voľbách ich uspelo 673. Predpokladám, že okrem iného nám aj ich tzv. ženský zmysel 
dokáže pomôcť v tom, aby samospráva napredovala. Teším sa, že v samospráve začínajú aktívnejšie 
pôsobiť aj mladí ľudia, ktorí kandidatúrou aj úspešnou voľbou dokázali, že samospráva je atraktívna a 
perspektívna. Združenie miest a obcí Slovenska musí byť ich partnerom a oporou. Odborné 
usmernenie, skúsená rada a hlavne detailné poznanie legislatívy sú dôležitým koktejlom, ktorý je 
potrebné im poskytnúť. Sám veľmi dobre viem, že aj po piatich úspešných voľbách na starostu 
Petržalky považujem za samozrejmé kontaktovať kolegov starostov a primátorov a informovať sa na 
ZMOS. Nebáť sa pýtať a žiadať radu nie je prejav slabosti. Práve naopak. Je to prejav zodpovednosti 
za čo najlepšie rozhodnutia. Je to aj určitý spôsob prevencie voči nesprávnym rozhodnutiam a ich 
dopadom. Mladým starostom a primátorom chcem úprimne zablahoželať k volebnému výsledku, 
vďaka ktorému získali od obyvateľov to najcennejšie. A to dôveru a štvorročný mandát pre 
spravovanie veci verejných. Nesmierne ma teší, že časť mladej generácie sa rozhodla aktívne 
podieľať na živote samosprávy a má odvahu prevziať na seba zodpovednosť za neľahké úlohy, ktoré 
na samosprávy čakajú. Aj na základe svojich mnohoročných skúseností z komunálnej politiky si 
dovolím zdôrazniť, že úspechy musia byť vydláždené permanentným dialógom s obyvateľmi, 
zodpovednými riešeniami a rovnakou pokorou, s akou vstupovali do predvolebnej kampane. Budem 
veľmi rád, ak sa začneme spoločne stretávať na podujatiach organizovaných Združením miest a obcí 
Slovenska. Naša najväčšia a najstaršia strešná organizácia samospráv už viac ako dve desaťročia 
presadzuje požiadavky samospráv a obhajuje naše záujmy. Vo vzťahu k členským samosprávam 
pôsobí aj ako servisný útvar, ktorý, mimochodom, momentálne pripravuje brožúru o základných 
kompetenciách a pôsobení samosprávy pod názvom: Dobrý deň samospráva! Teda materiály, ktoré 
hlavne novozvoleným starostom, primátorom a poslancom uľahčia prvé kroky v rozhodovacej činnosti. 
Teším sa, že mladí v samospráve dokazujú, že je perspektívna a môže byť atraktívna. Preto im, ale aj 
ostatným kolegom zo samosprávy, chcem do Nového roka zaželať do práce veľa energie, 
zodpovedných rozhodnutí, rozvahy a úspechov, ktoré budú sprevádzané dôverou a podporou vašich 
obyvateľov.   
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