
Poďakovanie
Ďakujem Vám za to, že ste sa osobne zúčastnili na 
vláde svojej krajiny a podpísali ste sa pod mojú 
petíciu na podporu kandidatúry na funkciu starostu 
v Karlovej Vsi, týmto ste prejavili úctu k zastupi-
teľskej demokracii ale aj uznanie k Vašej odvahe.

Volám sa Ján Molnár a narodil som sa  11. júna 
1948 v Karlovej Vsi a prežil som tu pekné chvíľe 
v detstve, ale aj smutné chvíle  po tzv. „Nežnej 
revolúcie“ o ktorých sa dozviete na mojej 
internetovej stránke www.koloseo.info/starosta 
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Za socializmu som pracoval v Slovenskej 
televízii v Hlavnej redakcie vysielania pre deti 
a mládež a som hrdý na to, že sme boli lepší 
aspoň v oblasti vysielania pre deti a mládež.
Po tzv. „Nežnej revolúcie som založil OZ „Nezávislé 
videofórum občanov“  - využiť video viac na veci 
verejné – nepodarilo sa, v roku 1992 som založil 
politické hnutie HSP Hnutie za slobodu prejavu 
s cieľom pod dohľadom televíznych kamier 
zabezpečiť transparentnosť prechodu z predtým 
spoločného majetku na súkromné vlastníctvo – 
nepodarilo sa, po ťažkých bojoch a fyzických 
útokoch (podpálenie auta, zrazenie na prechode pre 
chodcov) som odišiel hladať ochranu do 
Švajčiarska.

Za dramatických okolností 
som bol donútený žiť spolu 
s mojou rodinou  vyše 4 
roky vo Švajčiarsku a verte 
mi demokracia je dobrá vec, 
len ľudia ju musia chcieť, 
naučiť sa s ňou žiť 
a vyžadovať si nielen svoje 
práva, ale aj plniť si svoje 
povinnosti, vtedy to funguje.

Priniesol som so sebou veľké množstvo poznania, 
ktoré chcem darovať Vám občanom, ktorí si 
zaslúžite lepší život, veď my Slováci nie sme o nič 
iní ako Švajčiari, len musíme chcieť lepšie žiť!

Počas moje neprítomnosti a nevedomosti mi 
„darebáci“ ukradli rodičovský dom a štát mi nijak 
nepomohol a ja som sa stal bezdomovcom, preto 
chcem zabrániť ďalšej nespravodlivosti.
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Čo môžete očakávať odo mňa?

Už vyše 4 roky sa neúspešne domáham vrátenia 
môjho obydlia ktoré mi počas mojej dlhodobej 
neprítmnosti „ukradli“ dražobné mafie, preto:

* Urobím všetko pre to, aby som ochraňoval Vaše 
právo na dôstojnosť v zmysle Dohovoru o ochrane 
ľudských práv a základných slobôd, ktorý má prednosť 
pred domácimi zákonmi v zmysle článku 154c Ústavy 
Slovenskej republiky.

Keď som sa následkom „nezákonného“  prepadu do 
bezdomovstva dostal do finančnej tiesne, štát mi 
neposkytol účinnú sociálnu pomoc, preto:

* Urobím všetko pre to, aby aby nikto z občanov 
netrpel len preto, že keď mu „darebáci“ spôsobia škodu 
aby sa on a jeho rodina dostali do finančnej núdze bez 
účinnej pomoci štátu.

Až po vyše 17 rokoch odsúdil súd páchateľov, ktorí mi 
spôsobili druhotnú platobnú neschopnosť následkom 
ktorej som sa dostal do núdze, preto: 

* Urobím všetko preto, aby sa odstránili prieťahy na 
súdoch v našom obvode a aby nikto nemusel trpieť 
nedostatkom financii  za nezákonné konanie iných.

Každý kto pracuje by mal dostať taký plat aký majú 
občania v Európskej Únii,  aby  sa nemusel 
strachovať o budúcnosť svojej rodiny.

Čo očakávam ja od Vás?

Počas vyše 4 ročného pobytu v azylovom konaní som 
dostal presvedčenie, že demokracia je občianská 
súťaž v ktorej lepší vyhrávajú, preto:

* Umožním všetkým slušným, pracovitým a čestným 
občanom, aby sa mohli aktívnejšie zúčastňovať na 
správe veci verejných, aby sme spoločnými silami 
odhaľovali „darebákov“, ktorí nám znepríjemňujú život 
a nedovolili im rýcho zbohatnúť na náš úkor.

Ako podnikateľ som pociťoval nielen „podrazy“ od 
konkurencie, ale aj slabú „kúpyschopnosť“ obyvateľ-
stva,  tržby mi niekedy nepokryli ani náklady, preto:

* Urobím všetko preto, aby ste sa mohli aktívne zapojiť 
do hnutia za „Základný príjem“ a spoločnými silami 
zvýšili kúpyschopnosť obyvateľstva.

Životné prostredie je najbližším okolím, ktoré 
ovpylvňuje našu náladu a tým aj spokojnosť či 
nespokojnosť so životom v našej štvrti, preto:

* Budem sa snažiť aby projekt „Trvalo udržateľného 
rozvoja“ sa dostal do každej domácnosti a umožním 
každému, zapojiť sa či už osobne alebo prostred-
níctvom svojej firmy na jeho realizácii.

Podrobnejšie o mojích plánoch sa dočítate na mojích 
webových stránkach www.koloseo.info alebo
www.koloseo.in  fo/predseda     Veľa šťastia!
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