VIDEOZÁZNAM - Diskusné fórum s kandidátmi na post primátora mesta Zvolen.
Napísal Administrátor - Posledná úprava Štvrtok, 13 Január 2011 14:57

Mimovládne organizácie vo Zvolene zorganizovali dňa 18.11.2010 od 16:00 diskusné fórum so
všetkými 6timi kandidátmi na post primátora mesta. Pozrieť si záznam z takejto vertejnej,
predvolebnej diskusie je na slovensku zatiaľ jedinečná príležitosť pre obyvateľov, nie len mesta
Zvolen.
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VIDEO 1 - Pravidlá diskusie ( Milan Kajo Zbořil ), predstavenie organizatorov, 3 min.
úvodné predstavenie sa kandidatov na primatora mesta Zvolen
vo vylosovanom poradí: Jozef Pinka, Miroslav Galik, Juraj Pilat, Mária Fiľová, Miroslav Kusein;
{flv}247_0041_01{/flv}

VIDEO 2
:
Pokračovanie úvodneho predstavenia kandidatov
v poradi: Miroslav Kusein, Lenka Balkovicova;
1. Otazka MVO (Daniel Lešisnký): "V prípade že budete zvolená/ý, čo urobíte prvé 3
mesiace po nástupe na post primátora".
odpovede v poradí: M.Gálik, J.Pilát, M.Fiľová, M.Kusein, L.Balkovičová, J.Pinka;
2. Otázka MVO (D.Lešinský): "Transparentnosť a korupcia, čo spravíte pre zlepšenie
transparentnosti a elimináciu korupcie"
odpovede v poradí: J.Pilát, M. Fiľová, M.Kusein, L.Balkovičová, J.Pinka, M.Gálik
3. Otázka MVO (D.Lešinský): "Vytvorenie environmentálnych zón a zlepšenie kvality
životného prostredia, ovzdušie, hluk..."
odpovede v poradí: M.Fiľová;
{flv}247_0041_02{/flv}
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VIDEO 3:
Pokračovanie odpovedí za 3.otázku MVO (Envi zóny, životné prostredie)
odpovede v poradí: M.Fiľová, M.Kusein, L.Balkovičová, J.Pinka, M.Gálik, J.Pilát;
4. otázka MVO (D.Lešinský): "Rozdeľovanie dotácii mesta Zvolen, reflektuje 64% pre
hokejový klub (pre rok 2010, 325,3 tis. € = 9,7 mil. SK) potreby a záujmy obyvateľov mesta
Zvolen?"
odovede v poradí: M.Kusein, L.Balkovičová, J.Pinka, M.Gálik, J.Pilát, M.Fiľová;
Otázka verejnosti 1. : "Čím garantujete aby sa z bývalých Hronských kasární (kde sa
budujú sociálne byty) nestal Pustý hrad?"
odovede v poradí: L.Balkovičová, J.Pinka, M.Gálik, J.Pilát,
{flv}247_0041_03{/flv}

VIDEO 4
:
Pokračovanie odpovedí na 1. otázku verejnosti (Hronské kasárne)
v poradí: J.Pilát, M.Fiľová, M.Kusein;
Otázka verejnosti 2.: "Vaša kultúrna politika a priority, a o čo sa budete starať ako o
prvé"
v poradí: J.Pinka, M.Gálik, J.Pilát, M.Fiľová, M.Kusein, L.Balkovičová;
Otázka verejnosti 3.: "otázka na p. Kuseina: ako sa za posledných 5 rokov riešila rómska
otázka, ako sa riešiť bude ďalšie 4 roky"
v poradí: M.Kusein, L.Balkovičová,
{flv}247_0041_04{/flv}

VIDEO 5:
Pokračovanie odpovedí na 3. otázku verejnosti (rómska otázka):
M.Gálik, J.Pinka,
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Otázka verejnosti 4.: "Čo budete robiť pre mladých, podpora mládežníckych aktivít?"
v poradí: M.Gálik, J.Pilát, M.Fiľová, M.Kusein, L.Balkovičová, J.Pinka;
Otázka verejnosti 5.: "Čo budete robiť pre zlepšenie stavu vo verejných fiannciách, kotré
sú dnes v deficite, ako chcete stav zlepšiť?
v poradí: J.Pilát, M.Fiľová, M.Kusein,
{flv}247_0041_05{/flv}

VIDEO 6:
Pokračovanie odpovedí na otázku verejnosti č.5 (zlepšenie stavu verejných financií)
v poradí: M.Kusein, L.Balkovičová, J.Pinka, M.Gálik;
Pripomenutie aktivít iniciatívy "ZVOLEN - vec verejná" v roku 2010 na stránke
www.cepta.sk: Občianskych dotazníkov, Zoznamu 25 statočných (odporúčaných
kandidátov za poslancov MsZ), Predvolebnej kalkulačky a záznamu Diskusného fóra.
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