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Čo pre mňa
znamenajú LEPŠIE
Nováky?
prijateľná cena tepla
a teplej vody
cesty a chodníky
opravené mestské budovy
školy a ich areály
oddychové zóny
mestský park
nájomné byty
investície
čistota
zeleň
komunikácia s obyvateľmi
slušnosť a pokora
úcta a pokoj
pravda
budúcnosť
váš názor
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volíme LEPŠIE Nováky

RNDr. Daniel Daniš
Ivan
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– náš primátor
nezávislý
na primátora
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www.danieldanis.sk
s podporou:
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omnoho viac

Zaslúžime si
LEPŠIE
NOVÁKY
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Prečo (znova) kandidujem
ZA PRIMÁTORA
V prvom rade pre to, že nie som spokojný
s tým, kam sa dlhodobo uberajú Nováky,
ako vyzerajú a aké vzťahy v nich panujú.
Nechcem iba o tom hovoriť, ale osobne sa
chcem podieľať na zmene nášho mesta.
Chcem LEPŠIE Nováky, a spolu s vami ich
chcem vytvárať.
Poviem úprimne, že nebolo jednoduché rozhodnúť sa, či ísť znova do volebného boja.
Nie preto, že by som nemal odvahu, alebo
že by som si neveril či zvládnem viesť mesto.
Skôr preto, že mám veľký rešpekt pred touto funkciou. Je to obrovská zodpovednosť
rozhodovať o budúcnosti nášho mesta, je to
skutočná služba ľuďom.
Hlavnou motiváciou sú obyvatelia tohto
mesta. Chcem, aby žili v lepšom meste ako
doposiaľ. V meste, ktoré sa neustále rozvíja, aktívne reaguje na trendy a neustále sa
mení. Pretože podľa mňa, mesto je jeden
veľký dynamický a pulzujúci organizmus,
ktorý sa stále hýbe, vyvíja a rozvíja. Tento
organizmus tvoria jeho ľudia. Len ich treba
počúvať.
Nováky zaostávajú
S väčšinou z Vás sa možno zhodneme, že
naše Nováky zaostávajú. Stačí, ak sa prejdete
po mestách v našom okolí a na vlastné oči
vidíte ten rozdiel. Čo je horšie, predbehli nás
už aj okolité dediny. Napríklad, čo všetko dokázala urobiť za posledné roky susedná Lehota pod Vtáčnikom, ako je pekne upravená.
Porovnajte to s vývojom v našom meste.
Vzhľad a „technický“ stav nie je všetko,
v čom Nováky zaostávajú. Dôvera obyvateľov k mestu a k jeho predstaviteľom je veľmi
nízka. Sústavné hľadanie nepriateľov, vytvá-

ranie dojmu, že mestu chce niekto neustále
škodiť, zámerné a zbabelé klamstvá. Mesto
úplne zlyháva v transparentnosti, sú tu nevyvrátené podozrenia z klientelizmu, z nevýhodne uzatváraných zmlúv a pod. Doplácajú
na to jedine obyvatelia, a výsledkom tejto
situácie je, že väčšia časť Nováčanov už rezignovala.
Priatelia, tomuto treba urobiť koniec!!! Toto
musíme zmeniť!!! Aj my máme právo na
dobré mesto. Viem veľmi dobre, že v Novákoch žije množstvo slušných a schopných
ľudí, ktorí si zaslúžia inú realitu než aká je
dnes. Každý deň sa o tom presviedčam v uliciach pri rozhovoroch s vami.
Preto som sa rozhodol znova kandidovať...
Aby som spolu s vami zastavil náš úpadok
a naopak, aby sme naštartovali rozvoj Novák.
Čo treba v našom meste zmeniť
Aby sme začali rekonštruovať a zveľaďovať
mestský majetok, aby sme investovali do našich detí a mladých ľudí, aby sme sa starali
o našich seniorov a slabých, aby sme podporovali športovcov a všetkých, ktorí chcú
niečo spraviť pre Nováky.
Kandidovať som sa rozhodol aj preto, aby
som zastavil polarizovanie sa nášho mesta.
Aby sa v Novákoch vylepšili medziľudské
vzťahy a navrátila sa dôvera k vedeniu mesta. Ako primátor by som chcel spolupracovať s každým, kto to myslí s rozvojom mesta
úprimne. Poznáte ma ako slušného a úprimného človeka. Nemám problém chodiť medzi ľudí, diskutovať s každým. Toto mesto
potrebuje priamu a úprimnú komunikáciu.
Občania potrebujú, aby s nimi primátor stále hovoril. Aby dostávali informácie o dianí
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v meste, aby sa organizovali diskusie, aby sa
mesto zaujímalo o ich názor.
Vážení spoluobčania.
Viem, že idem s kožou na trh. A viem, že to
nemusí vyjsť. Napriek tomu som sa rozhodol,
že znova do toho idem, pretože mi skutočne
záleží na tom, ako sa naše Nováky vyvíjajú.
Veľmi si prajem lepšie mesto, veľmi si želám
LEPŠIE NOVÁKY. Všetci si to už zaslúžime.
Váš Dano Daniš
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DOBRÝ hospodár svoj majetok
ZVEĽAĎUJE
Každý dobrý hospodár sa o svoj majetok stará. Na dome, v ktorom býva, neustále niečo
opravuje, majstruje, aby predchádzal situáciám, že mu bude cez strechu zatekať, cez
okná fúkať alebo z pece dymiť. Príkladne sa
stará aj o záhradu a okolie. Už z diaľky je vidno, že v jeho dvore je poriadok, kvety a ošetrované stromy. Veľkú pozornosť venuje aj
domácim zvieratám, ktoré chová a samozrejme ľuďom, s ktorými býva v dome. Dobrému
hospodárovi je jasné, že ak sa bude o svoj
majetok starať, bude sa rozvíjať. Je mu jasné,
že starostlivosť o záhradu a statok sa mu vráti
v dobrej úrode a v iných surovinách. No a keď
sa stará aj o svojich blízkych, odplatia mu to
v dobrých medziľudských vzťahoch.
Akého hospodára majú Nováky?
To je zrejmé už z toho, čo vidíte, keď sa prejdete po meste. Spočítajme, koľko objektov
nám chátra. V akom stave máme napr. plaváreň, KCMNV, bývalé CVČ, školské objekty,
školské areály, a podobne? Pozrime sa ako
vyzerajú naše verejné priestranstvá, park,
vnútroblokové priestory medzi bytovými domami. V akom stave je verejná zeleň? Nehovoriac o medziľudských vzťahoch – neustálom útočení na niekoho, hľadaní a označovaní nepriateľov, šírenia klamstiev len za to, že
si dovolíte mať iný názor.
Netvrdím, že v našom meste sa žije úplne zle.
Avšak isto mi dáte za pravdu, že keby sme
mali dobrého hospodára, mohli sme byť už
niekde inde, ako sme dnes. Veď sa len prejdime po iných mestách... Dokonca nás predbehli už aj dediny.
Budem hospodár, ktorého zaujímajú ľudia
V prípade, že by som bol zvolený za primátora Novák, budem sa snažiť byť dobrým
hospodárom. Gazda, ktorý sa príkladne stará
o dom, dvor a ľudí. Ten, ktorý vníma ľudí okolo seba, chodí medzi nich. Keďže mu záleží
na tom, aby boli spokojní, počúva ich názory
a rieši ich problémy. Pomocou ich rád opravuje mesto a do Novák prináša nové služby.
Milí Nováčania. Ak mi dáte dôveru a vo voľ-

Miest, ktorých treba v našom meste opraviť je neúrekom.
bách ma poveríte vedením nášho mesta, sľubujem, že budem takýto hospodár. Spoločne
sa dohodneme, do akých opráv sa pustíme
prioritne, aby sme postupne zrekonštruovali
všetky mestské objekty. Budem sa vás pýtať,
aké nové služby a projekty by ste privítali
v našom meste. Do mesta prinesieme novú
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zeleň, farby, čistotu a príležitosti pre deti,
mládež, ale aj seniorov.
Spoločne zveľadíme náš majetok tak, aby
z toho ťažili ešte naše budúce generácie. Ako
rozumní hospodári vytvoríme LEPŠIE NOVÁKY. Lebo my tu ŽIJEME a my si to už ZASLÚŽIME!
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Môj volebný PROGRAM
Ako budú vyzerať LEPŠIE NOVÁKY, ak sa stanem primátorom?
Predkladám ponuku na zmenu v našom meste.
Poďme spoločne vytvoriť Nováky, v ktorých vládne pokoj, spolupráca a priateľstvo.
Poďme spoločne tvoriť mesto, ktoré sa rozvíja, buduje a slúži nám všetkým. Poďme spoločne rozvíjať mesto, ktoré počúva
svojich obyvateľov, napĺňa ich očakávanie a rieši ich problémy.

Poďme spoločne vytvoriť LEPŠIE NOVÁKY.

My si to zaslúžime.
Tak ako každá dobre postavená stavba,
ktorá sa nezrúti, stojí na pevných pilieroch,
aj fungujúce a prosperujúce mesto
musí byť opreté o pevné piliere.
Moja vízia LEPŠÍCH NOVÁK stojí
na 5. základných pilieroch:
Otvorené Nováky, Spravodlivé Nováky,
Atraktívne Nováky, Starostlivé Nováky
a Životaplné Nováky.

1. Otvorené Nováky
Úplná reforma systému riadenia mesta
– rozhodovanie v meste nebude len
o jednom človeku, ale o demokratickom
a transparentnom rozhodovaní všetkých
predstaviteľov a odborných pracovníkov
Verejná kontrola primátora
a samosprávy
– primátor, mestský úrad a mestské
zastupiteľstvo budú pod neustálou
kontrolou verejnosti a budú dostupní
každému občanovi
Transparentné mesto
– prijmeme všetky potrebné odporúčania
Transparency International Slovensko, aby
sme z Novák urobili jedno z najotvorenejších
miest na Slovensku, kde nie je priestor na
korupciu, rodinkárstvo a klientelizmus.
Všetky naše kroky budeme zverejňovať,
o všetkom informovať.

Diskusné stretnutia s obyvateľmi –
v pravidelných intervaloch sa budem
stretávať a diskutovať s obyvateľmi mesta
Na kávu s primátorom
– stanovím jeden deň v mesiaci, kedy sa
bude môcť porozprávať s primátorom
každý, aj bez ohlásenia alebo dohodnutia
termínu
Dôstojnejšie miesto rokovania mestského
zastupiteľstva
– najvyšší zákonodarný orgán mesta si
zaslúži dôstojné rokovacie priestory. Lepšie
podmienky budú motivovať aj verejnosť,
aby sa zasadnutí zúčastňovala vo väčšom
počte.
Pravidelná komunikácia s obyvateľmi
– osobne, cez médiá a internet budeme
pravidelne informovať o všetkom, čo
sa v Novákoch deje.
Pri dôležitých
rozhodnutiach sa budeme pýtať na názor
samotných obyvateľov. Pravidelne budeme
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aktualizovať internetovú stránku.
Objektívna mestská televízia
– zásadným spôsobom musíme zmeniť
jej charakter. Aby slúžila svojmu poslaniu
– informovať Nováčanov o dianí v meste
a nie na propagandu jednej osoby
a manipulovanie.

2. Spravodlivé Nováky
Cena tepla
– ihneď po zvolení začnem vyjednávať
o spravodlivejšej cene za teplo a teplú vodu
pre Nováčanov, ktorá bude porovnateľná
s cenou, ktorú platia obyvatelia Prievidze.
Audit mesta a KCMN
– ihneď po zvolení dám vypracovať
nezávislým odborníkom podrobný audit,
ktorého výsledky nám pomôžu spravodlivo
a
rozumne
nastaviť
hospodárenie
a nakladanie s majetkom mesta. Správu
z auditu zverejním.
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Môj volebný PROGRAM
Prehodnotenie nevýhodných zmlúv
– nezávislým expertom dám taktiež
prehodnotiť
všetky
zmluvy
mesta
s dodávateľskými firmami. Pokiaľ sa nejaké
ukážu ako nevýhodné, budeme trvať na
zmene v prospech mesta.
Výberové konania na zamestnancov
– každého nového zamestnanca budeme
prijímať výlučne výberovým konaním
Verejné obstarávania
– aby sme ušetrili peniaze a nastavili
spravodlivý systém prideľovania zákaziek
mesta, budeme realizovať podrobnejšie
verejné obstarávania a aj elektronické aukcie

3. Atraktívne Nováky
Rekonštrukcia škôl
– zrekonštruujeme objekty základných škôl,
materskej školy, ZUŠ a ich areálov, tak aby sa
naše deti vzdelávali a trávili čas v dôstojných
a moderných zariadeniach
Zmodernizovať objekty patriace mestu
– po rekonštrukcii im nájsť vhodný účel –
napríklad ako priestory pre Klub seniorov,
zdravotne postihnutých, záhradkárov a
ďalšie organizácie
Opravy ciest a chodníkov
– podľa mňa základná povinnosť mesta
– starať sa o komunikácie, ktoré slúžia
obyvateľom. Budeme ich rekonštruovať
oveľa viac ako dnes.

Projekty z eurofondov
– vypracujeme kvalitné projekty, na ktoré
budeme žiadať európske dotácie, a ktoré
prispejú k zásadnému rastu úrovne života v
Novákoch
Revitalizovať zeleň a obohatiť kvetinovú
výzdobu na území mesta
– veľmi rád by som priniesol do Novák
„kvetinovú kultúru“. Mnohé mestá a obce
v SR či v zahraničí majú verejné plochy plné
kvetov a zelene , prečo by to nemohlo byť
aj u nás?

4.Starostlivé Nováky
Lekárska pohotovosť do Novák
– budem vyvíjať maximálnu aktivitu, aby
sa nám podarilo pohotovosť vrátiť späť do
mesta
Domov dôchodcov
– vytvoríme vhodné podmienky, aby
v meste vznikol penzión pre seniorov alebo
domov dôchodcov
Dve fitnescentrá v prírode
- v mestskom parku vytvoríme fitko pre
mladých ako aj pre aktívnych seniorov
Sociálny taxík
– pre seniorov a zdravotne postihnutých
zabezpečíme cenovo dostupnú dopravu

Vytvoriť mini oddychové zóny
v jednotlivých častiach mesta
– miesta, kde sa môžu ľudia stretávať,
v ktorých postavíme altánky, lavičky,
vysadíme okrasnú zeleň (napr. Pri kaplnke)

Poradenské centrum
– pri základnej škole by mohlo
pôsobiť centrum poradenstva, ktoré
by
zabezpečovalo
prevenciu
voči
protispoločenskej činnosti, pedagickopsychologické poradenstvo a poradenstvo
ako sa nestať obeťou finančných podvodov

Revitalizovať mestský park
– mám sen urobiť z neho „zelené srdce“
mesta, miesto, kam sa budeme chodiť
prechádzať a oddychovať

Výstavba nájomných bytov
– využijeme mechanizmy ŠFRB, pomocou
ktorých postavíme nové nájomné byty,
z ktorých časť môžu využiť mladé rodiny

5. Životaplné Nováky
Vytvoriť spádovú základnú školu
– okrem toho, že by integrovala deti
z okolitých obcí, vytvorili by sme v nej
športové triedy a triedy pre nadané deti.
Podpora a rozvoj športu v meste
– budeme oveľa viac podporovať športové
kluby ako dnes. Nováky musíme vrátiť do
športovej elity Slovenska, kam patria. Hneď
po zvolení budem rokovať so všetkými
športovými klubmi, aby sme spoločne našli
nový mechanizmus, ktorý zvýši podporu
mesta pre naše kluby.
Viac príležitostí pre mládež
– V spolupráci s mládežníckym parlamentom
umožníme mladej generácii realizovať
vlastné projekty a programy a vytvoríme tak
nové príležitosti na trávenie voľného času.
Spolupráca so susedmi
– budeme spolupracovať so susednými
obcami a mestami, najmä pri tvorbe
spoločných projektov
ako napríklad
cyklotrasy, turistické trasy, kultúrne
podujatia a pod.
Partnerstvo s mestami v zahraničí –
obnovíme alebo nadviažeme zahraničné
partnerstvá, aby naše deti mohli cestovať
a spoznávať aj iné kultúry. Využijem aj svoje
kontakty, ktoré som nadobudol v zahraničí.
Podporovať občianske aktivity
– mesto bude poskytovať finančnú,
materiálnu, technickú či inú podporu pre
každý zmysluplný projekt obyvateľov
Novák, ktorý bude namierený do rozvoja
a skrášľovania mesta

Toto sú pevné piliere,
na ktorých postavíme

LEPŠIE NOVÁKY.
My si to zaslúžime.

volebné noviny
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Prečo PODPORUJEM
Daniela Daniša
RADOSLAV RUS,
vicemajster sveta
a majster Európy

ĽUBO DZURÁK
Komunálne
voľby
beriem ako príležitosť niečo v mojom
meste zmeniť. Nie
je to boj proti niečomu, ale za niečo.
Zmena je tým prostriedkom, ktorý posúva život vpred. Osobne
som presvedčený, že práve p. Daniš je tým
človekom, ktorý prinesie takú zmenu, ktorá
bude na prospech nielen mestu, ale aj nám
občanom.

Ako bývalý reprezentant Slovenska v
kanoistickom maratóne si pamätám, že
Nováky vždy patrili medzi športovú špičku
nielen v rámci regiónu ale aj Slovenska. Vyrástlo tu množstvo vynikajúcich športovcov
a reprezentantov Slovenska i bývalého Československa. Dnes je žiaľ realita úplne iná a
podpora športu v meste potrebuje zmenu.
Verím, že tou pozitívnou zmenou môže byť
pán Daniš.

MIROSLAVA
HVOJNIKOVÁ
Patrím medzi mladšiu generáciu nášho mesta a chcem
žiť v meste, ktoré sa
bude rozvíjať a kde
nájde svoje vyžitie aj
moja generácia. V posledných rokoch mám
však pocit, akoby život v Novákoch zastal.
Verím, že pán Daniš túto stagnáciu ukončí.

MILOSLAV KLEMAN

Moja rodina bude
voliť Daniela Daniša.
Je to vzdelaný ľudomil s milou povahou
a dobrým srdcom.
Toto mesto práve takého človeka v tejto neľahkej dobe potrebuje.

voval kultúrne programy pre verejné oslavy.
Vždy som sa stretol s pochopením vedúcich
funkcionárov mesta.
Som sklamaný, že v tomto volebnom období som počul toľko ohováraní od primátora
na adresu pedadógov s titulom PaeDr., alebo Mgr., že je to až hanba. Myslím, že je potrebné zastaviť túto nemorálnosť a obnoviť
v rokovaní mestských predstaviteľov kultúrne a dôstojné jednania v prospech občanov
Novák.

NORIKA PUTIŠKOVÁ
A Mgr. IVAN PUTIŠKA,
predseda Rodičovského združenia
pri Základnej
škole v Novákoch,
predseda Rady
školy pri Základnej
škole v Novákoch,
člen Rady školy pri
Materskej škole v
Novákoch

Sme rodičia, ktorí radi a s hrdosťou verejne
vyjadrujú svoj názor: V sobotu 15.11.2014
budeme voliť za primátora mesta Nováky
kandidáta č. 1 - RNDr. Daniela Daniša

Mgr. FRANTIŠEK PETRISKA,
bývalý pedagóg

PETER BALAJ,
futbalový
tréner žiakov
Mgr. ŠIMON SRNA

Ako športovec vidím
ako šport v Novákoch upadá, alebo
dokonca melie z posledného. Nechcem sa
na toto len nečinne prizerať. Voľby sú pre
mňa ideálnou príležitosťou ako tento trend
úpadku zmeniť. Aj preto je pre mňa alternatívou pán Daniš.

Mám 85 rokov. V Novákoch som pracoval
v školstve od 1954 až do dôchodku. Vo voľnom čase som pracoval s mládežou a dospelými pri nacvičovaní divadelných hier
s mestským úradom v kultúrnej a školskej
komisii. Podieľal som sa na rozvoji školstva
v akcii „Z“ a spolupracoval som so ZPOZ-om.
Vykonával som funkciu „vedúci kina“. Pripra-
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Žijem v našom meste celý svoj život, pekných pár krížikov. Prežil som tu najkrajšie
chvíle svojho života, ale aj mnoho neradostných momentov. Za mnohé roky sa tu
vystriedalo veľa veľavážených otcov mesta.
Takmer všetci mali rovnakú snahu dedinu
či mesto povzniesť, zveľadiť, spríjemniť občanom život. Mesto preslávili hlavne mladí
ľudia – športovci, ktorí boli dlhé roky jeho
pýchou. Viedli ich obetaví učitelia v ško-
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Prečo PODPORUJEM
Daniela Daniša
le a obetaví tréneri v športových kluboch.
A tak sa škola a kluby stávali magnetom aj
pre mladých ľudí v okolitých obciach. Začiatkom 90.rokov mala základná škola okolo
650 žiakov a z toho vyše 200 boli dochádzajúci. Koncom storočia akoby zavial do nášho
mesta nepríjemný „vietor“. Všetko, čo bolo
dobré, akosi strácalo hodnoty. Mesto, ktoré
kedysi napredovalo, začalo upadať do stagnácie, ľudia strácali záujem o veci verejné.
Nastupuje izolácia k obyčajnému človeku,
zdĺhavo alebo nijako sa neriešia problémy
s bývaním mladých ľudí – s budúcnosťou
mesta. Mladí odchádzajú do okolitých dedín
a prestarli občania do domovov dôchodcov
v malých dedinách na okolí. Mesto sa začalo
vyľudňovať, doteraz pokračuje pokles obyvateľstva. Občania mesta sú svedkami nechutných afér, aktérom ktorých sú najpovolanejší predstavitelia mesta. Aféry smerovali
k najdôležitejším spoločenským inštitúciám
– Matica slovenská, Základná škola, športové
kluby. Prebieha proces rozkladu spoločenského života, vzájomných vzťahov v meste.
Nikdy v dejinách nášho mesta za celé stáročia sa nevyskytla situácia, aby hlava mesta
viedla egoistické súdne spory proti vlastným občanom, ktorí niečo pre mesto robili
a robia. Nikdy predtým sa nedehonestovali
názory ľudí cez miestne i slovenské médiá,
a tým vlastne mesto utrpelo na svojej dobrej povesti, ktorú získavalo celé desaťročia.
Vždy som zastával názor , že sporné otázky

sa majú riešiť vzájomnou pragmatickou diskusiou, a nie nechutnými šarvátkami. Nikdy
by nemal zvíťaziť názor jedinca pred názormi kolektívu. Ak áno, tak je to potom diktát!
Berúc do úvahy všetko, čím naše mesto
prešlo za mnohé roky, som toho názoru, že
je najvyšší čas, aby došlo konečne k zmene. K zmene štýlu práce, prístupu k ľuďom,
k perspektíve rozvoja a celej budúcnosti
mesta. Sme pred komunálnymi voľbami a na
post primátor otvorene podporujem RNDr.
Daniela Daniša. Je zárukou zdravého rozvoja
nášho mesta.

RNDr. František Szulényi
bývalý Nováčan
Na Gymnáziu v Prievidzi sme sedeli v
dvoch spojených laviciach v jednej triede štyria Nováčania. Ty, ja a dvaja bratia Šimkovci, z ktorých jeden, Dušan, je
Tvojim dlhodobým a doteraz úspešnejším protikandidátom. Môžem povedať,
že oboch Vás relatívne dobre poznám.
Hoci v Novákoch som žil len 17 rokov (do
roku 1979), stále sa čiastočne cítim byť Nováčanom. Vždy, keď ma moje cesty zavedú
do blízkosti Novák, nájdem si aspoň pár

chvíľ, aby som sa tam zastavil, zaspomínal, možno niekoho známeho stretol. Vždy
si tam dám, podľa mňa, úplne najlepšiu
zmrzlinu na Slovensku. V zmrzlinovom stánku na námestí. Tá sa tam predávala ešte
v časoch, keď som býval v neďalekom u-čku. Rád sa tam poprechádzam a všímam
si zmeny, ktoré sa tam za tie roky, čo som
preč, udiali. Veľa sa tam zmenilo Aby som
bol spravodlivý, niektoré aj k lepšiemu.
Dano, viem že si vždy mal rád turistiku,
prírodu, záhradníčenie a všetko, čo súvisí
so zeleňou a kvetmi. Kvety som si na tom
námestíčku nevšimol. Ba vlastne hej. Boli
tam zaschnuté levandule a v dávno bohom zabudnutých betónových kvetináčoch muškáty. Dúfam, že nabudúce, keď
do týchto miest opäť raz zavítam, bude mať
môj zrak a duša viac dôvodov na radosť.
Dušan, nehnevaj sa na mňa, ale z mojich občasných návštev Novák mám pocit, že je to
tam celé nejaké zatuchnuté. Treba tam riadne vyvetrať! Ja, keby som bol Nováčan, už
by som konečne dal šancu, svoj hlas Danovi,
nech ukáže a svojimi činmi aj dokáže, že pre
Nováky a samotných Nováčanov je schopný
a ochotný urobiť niečo viac, niečo lepšie, ako
tomu bolo doteraz.

LEPŠIE NOVÁKY
sú aj o VÁS.
Nenechajte to na náhodu!
www.danieldanis.sk
volebné noviny

volebné noviny nezávislého kandidáta DANIELA DANIŠA

Daniel Daniš- pár vetami o sebe
Narodil som sa 1.1.1962 v Handlovej.
Po ukončení základnej školy som pokračoval
na gymnáziu v Prievidzi a neskôr na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave - odbor základná a ložisková geológia.
V roku 1986 som štúdiá úspešne ukončil.
Mojim prvým zamestnávateľom boli Banské
stavby Prievidza, kde som pracoval ako geológ. Bolo to veľmi zaujímavé povolanie, pretože som pracoval na rôznych podzemných
stavbách - tunely, štôlne, šachty a kolektory
v Čechách, na Slovensku a vo Fínsku. V roku
2006 prešla naša spoločnosť pod firmu Skanska a ja som v nej ostal pracovať ako vedúci
geológ. Podieľal som sa na stavbách tunelov,
mostov, diaľnic a iných podzemných objektov v Českej republike, v Slovinsku a vo Fínsku, kde som riadil projektové tímy. Aj tieto
skúsenosti chcem využiť pri riadení mesta,
ak by som sa stal primátorom Novák.
Som ženatý a mám dve dcéry, obľubujem
turistiku, prácu v záhradke, rád sa starám
o kvety a zeleň.
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