
Novým predsedom BSK je Pavol FREŠO  
 

Novým predsedom Bratislavského samosprávneho kraja sa stal Pavol FREŠO, 
kandidát koalície šiestich politických strán (SDKÚ, s podporou KDH, SMK, OKS, SaS a 
Most-Híd). V II. kole voľby predsedu kraja získal dôveru od 66.163 voličov, pričom jeho 
súperovi Vladimírovi BAJANOVI (nezávislý kandidát s podporou strán SMER-SD, ĽS-HZDS, 
HZD, SZS)  odovzdalo hlas 43.187 obyvateľov bratislavského regiónu. Ostatnú novembrovú 
sobotu prišlo k volebným urnám celkom 20,18% oprávnených voličov (110.138 oprávnených 
voličov), pričom v porovnaní s I. kolom, kedy boli zvolení poslanci krajského parlamentu bola 
účasť vyššia o 0,72% (I. kolo – účasť 19,46%). V porovnaní s I. kolom, obaja kandidáti získali 
viac podporovateľov. Vladimír Bajan v I. kole totiž získal 30.569 hlasov a Pavol Frešo 42.794 
hlasov. Vyššia účasť voličov bola zaznamenaná aj v 8. volebnom obvode, do ktorého patrí 
najväčšia bratislavská mestská časť Petržalka ( I. kolo – 17,04%, II. kolo – 19,71%).  

Petržalku budú v novom bratislavské krajskom zastupiteľstve obhajovať poslanci 
Milan Ftáčnik, Ladislav Snopko, František Šebej, Viera Kimerlingová, Iveta Plšeková, Peter 
Mach, Karol Pastor, Peter Guttman. Sedem z ôsmych poslaneckých kresiel v zastupiteľstve 
získali kandidáti za koalíciu KDH, OKS, SDKÚ-DS, SMK-MPK. Jedno pripadlo Milanovi 
Ftáčnikovi, ktorého podporovala koalícia strán SMER-SD, ĽS-HZDS, HZD, SZS. Komplexný 
sumár výsledkov krajských volieb nájdete na stránke www.volbysr.sk. 
 
Fakty o výsledkoch volieb: 
 

Predseda BSK: Pavol Frešo  
Poslanci BSK za Petržalku: Milan Ftáčnik, Ladislav Snopko, František Šebej, Viera 
Kimerlingová, Iveta Plšeková, Peter Mach, Karol Pastor, Peter Guttman 
 
Voľby v číslach:  
 

- Pavol Frešo (SDKÚ, s podporou KDH, SMK, OKS, SaS a Most-Híd) vyhral voľby s počtom 
66.163 hlasov (60,5% zúčastnených voličov), pričom v I. kole získal 42.794 hlasov 
- Vladimír Bajan (nezávislý s podporou Smeru, HZDS, HZD a SZS) získal v II. kole 43.187 
hlasov (39,5%), v I. kole mu dôverovalo 30 569 ľudí 
- volebná účasť v bratislavskom kraji bola v I. kole 19,46% a II. kolo 20,18%  
- II. kolo volieb prilákalo k urnám o takmer 3% Petržalčanov viac ako tomu bolo v I. kole 
- rozloženie síl v 44 člennom krajskom zastupiteľstve je 30:14 v prospech pravicových 
politických strán, ktoré podporovali Pavla Freša 


