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Padli traja silní starostovia, z politiky vypadli Ftáčnik aj Kňažko.   

BRATISLAVA. Komunálne voľby majú v Bratislave viacerých víťazov, nielen nového primátora 
Iva Nesrovnala.   

V mestskom zastupiteľstve aj v mestských častiach sa odohrali zaujímavé príbehy.   

Nesrovnal len krátko pred voľbami vystúpil z SDKÚ, koketovanie so Sieťou mu nevyšlo, a tak ho 
celé Slovensko zaraďuje do úspešnej vlny nezávislých. Kandidáta Smeru Milana Ftáčnika porazil o 
desaťtisíc hlasov a kandidáta širokej pravicovej koalície Milana Kňažka ešte výraznejšie.   

Na mestskej úrovni zabodoval aj Ján Budaj, ktorý z poslancov získal najviac hlasov a zrejme 
povedie najsilnejší poslanecký klub plný nezávislých a aktivistov.   

Prekvapením bol aj pád dlhoročného vládcu Dúbravky Jána Sandtnera, ktorého zosadil kandidát 
pravice Martin Zaťovič. Starostku Starého Mesta Táňu Rosovú z SDKÚ zasa porazil šéfredaktor 
Bratislavských novín Radoslav Števčík. Tomu však imidž víťaza deň po voľbách pokazil premiér 
Robert Fico, ktorý sa k nemu dodatočne prihlásil.   

Medzi víťazmi je určite aj staronový starosta Petržalky Vladimír Bajan, ktorý odolal štyrom 
pomerne silným pravicovým vyzývateľom.   

Za hlavného porazeného v Bratislave možno považovať stranu Smer. Je slabá v mestských 
častiach aj v mestskom parlamente, ale najmä stratila primátora, jedinú svoju starostku - Ivetu 
Hanulíkovú z Karlovej Vsi - a vo voľbách stavila na viacerých neúspešných nezávislých. Okrem 
Sandtnera aj na Daniela Šavela v Petržalke či Luciu Veselskú v Rači.   

Prečítajte si tiež:   

Ako skončili voľby vo vašej mestskej časti? Pozrite si grafy   

Víťazi   

Ivo Nesrovnal   

Aj keď bol až do volieb v prieskumoch len tretí, Ivo Nesrovnal v sobotných voľbách preskočil 
oboch Milanov, voči ktorým sa vymedzoval. Na rozdiel od predchodcu Milana Ftáčnika mu pravicová 
väčšina v zastupiteľstve naznačuje, že s ním dokáže spolupracovať.   

Ako primátor chce vypovedať zmluvu na prestavbu hlavnej stanice a získať eurofondy na mestské 
vlaky. Posledné obdobie viedol najväčší mestský poslanecký klub SDKÚ a Most-Híd, kandidoval však 
ako nezávislý.   

Ján Budaj   

Najúspešnejším poslancom týchto volieb je Ján Budaj (Zmena zdola, DÚ), ktorý získal do 
mestského zastupiteľstva najviac krúžkov, 9614 hlasov. Bude zrejme lídrom najsilnejšieho 
poslaneckého klubu KDH, Zmena zdola, DÚ, Nova, OKS, OĽaNO, SMK, KDS, ktorý už prilákal 
ďalších troch nezávislých.   

Miesto viceprimátora, ktoré zastával doteraz, však nemá isté. Môže sa proti nemu obrátiť zmena 
zákona, ktorá mu v minulom volebnom období k stoličke pomohla. Vďaka novele Smeru si Milan 
Ftáčnik mohol vybrať námestníkov. Teraz rozhoduje Nesrovnal. Ten už povedal SME, že najviac 
hlasov Budaja nemusí znamenať post viceprimátora.   

Vladimír Bajan   

Petržalským starostom sa stal už piaty raz od roku 1994. Medzitým bol županom. Vladimírovi 
Bajanovi v stotisícovej Petržalke stačilo na víťazstvo len 6300 hlasov.   

Štyria jeho pravicoví vyzývatelia získali spolu trojnásobok jeho hlasov.   

Radoslav Števčík   

Najtesnejší boj medzi kandidátmi na starostu sa odohral v Starom Meste. Šéfredaktor 
Bratislavských novín Radoslav Števčík o 25 hlasov porazil Gábora Grendela z Novy. Za sebou 
nechal aj Tatianu Rosovú z SDKÚ.   

Robert Fico Števčíka deň po voľbách označil za nezávislého kandidáta s podporou Smeru. Števčík 
to komentoval: "Po krátkej prezentácii a zodpovedaní otázok mi oznámili, že vzhľadom na to, že 
nemajú v Starom Meste vlastného kandidáta na starostu, odporučia v komunálnych voľbách svojim 
členom a sympatizantom, aby ma volili ako nezávislého a nestraníckeho kandidáta. Poďakoval som 
sa im s tým, že si vážim podporu každého Staromešťana. Inú podporu som od strany Smer nedostal 
ani nežiadal."   



Martin Zaťovič   

V žiadnej inej z väčších mestských častí sa pravica tak úspešne nespojila ako v Dúbravke. Proti 
starostovi Jánovi Sandtnerovi postavila Martina Zaťoviča z SDKÚ. Sandtnera výrazne porazil, získal 
vyše 70 percent hlasov.   

V ostatných mestských častiach postavili pravicové strany viacerých kandidátov. Aj v Novom 
Meste, kde sa spojili, stáli proti nezávislému starostovi Rudolfovi Kusému, neuspeli.   

Porazení   

Martin Glváč   

Priamo sa na voľbách nezúčastnil, nebolo ho vidno na bilbordoch. Napriek tomu je jedným z 
hlavných porazených v Bratislave minister obrany a krajský predseda Smeru Martin Glváč.   

Jeho strana výrazne stratila. Padol ich primátor Milan Ftáčnik, starostka Karlovej Vsi Iveta 
Hanulíková, Smerom podporovaný starosta Dúbravky Ján Sandtner, vrátiť sa nedokázal bývalý 
starosta Ružinova Slavomír Drozd.   

Vo voľbách starostov neuspeli ani nezávislí kandidáti s podporou Smeru Daniel Šavel v Petržalke 
a Lucia Veselská v Rači.   

Výsledky volieb Glváč nekomentoval.   

Milan Ftáčnik   

"Dramatické chyby som, myslím, neurobil. Naozaj som mesto niekam posunul. Odchádzam so 
vztýčenou hlavou," povedal Milan Ftáčnik, keď uznal prehru. Teraz sa chce venovať učeniu na 
fakulte matematiky a informatiky, ďalšie pôsobenie v politike nevylučuje.   

Mesto viedol ako nezávislý s podporou vládneho Smeru. "Poďakujem sa im za spoluprácu, lebo 
pre mesto vláda Roberta Fica urobila veľa," povedal.   

Milan Kňažko   

Dlho to najmä podľa predvolebných prieskumov vyzeralo, že voľby primátora vyhrá herec a 
osobnosť novembra 1989 Milan Kňažko. Navyše pred koncom sa zaňho postavili takmer všetky 
pravicové strany. Napriek tomu skončil až tretí.   

Krátko pred voľbami obvinil Ivo Nesrovnal, hoci nekonkrétne, Kňažkov tím zo snahy zobchodovať 
jeho odstúpenie z volieb. Priťažiť mu mohla aj kritika kandidátky pravicovej koalície Tatiany 
Kratochvílovej, ktorá ho odmietla podporiť potom, ako ju Sieť stiahla.   

Tatiana Rosová   

SDKÚ stratila v týchto voľbách Staré Mesto. Veľkým prekvapením bolo, že miesto starostky 
neobhájila Táňa Rosová. "Celé štyri roky, ako aj počas kampane som hrala čestnú hru," vraví Rosová.   

Sťažuje sa na negatívnu kampaň hlavne v Bratislavských novinách jej vyzývateľa Radoslava 
Števčíka. "Taktiež som nijako nezatajovala, v ktorom politickom spektre som zaradená," hovorí s 
odkazom na to, že Smer po voľbách oznámil, že podporuje Števčíka.   

Slavomír Drozd   

V Ružinove k návratu na radnicu nepomohli Slavomírovi Drozdovi zo Smeru ani sľuby, že pošle na 
pobyty do Chorvátska seniorov a deti.   

"Môj program týkajúci sa seniorov, detí, materských škôl a jaslí neprehral, budem ho riešiť ako 
ružinovský a mestský poslanec," vraví po voľbách.   

Hovorí, že mať na kandidátke Smer za menom v Bratislave nemusí byť výhoda. "Máme trochu 
sťaženú pozíciu. Smer je vo vláde a všetky prešľapy, ktoré sa udejú na tej vyššej úrovni, či už 
národného parlamentu, alebo otázky nominantov, sa nás dotýkajú," vraví s tým, že musia byť 
vzorovými poslancami, aby ľudí presvedčili.   

Andrej Kolesík a Dušan Jarjabek   

Do mestského zastupiteľstva sa neprebojovali dvaja poslanci Národnej rady za Smer Andrej 
Kolesík a Dušan Jarjabek. Kolesík má pritom v Bratislave významnú funkciu šéfa AŠK Inter. Na 
otázky o voľbách nereagoval.   

Martin Poliačik   

Z poslancov parlamentu neuspeli v mestskom zastupiteľstve ani poslanci SaS Martin Poliačik, 
Peter Osuský či nezaradený poslanec Juraj Droba, ktorý už odišiel z SaS aj Novy.   

Pavel Nechala   

Právnik spolupracujúci s Transparency International Pavel Nechala neuspel vo voľbách starostu 
Petržalky.   

Inam nekandidoval. Nateraz nevie, či sa bude ešte angažovať v komunálnej politike.   
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