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Na najväčšom sídlisku v Bratislave chcú byť starostom štyria nezávislí kandidáti
Hudobník, aktivistický poslanec, právnik a šéf bytového podniku chcú poraziť Vladimíra Bajana. V
centre má starostka troch vyzývateľov.
BRATISLAVA. "Mafián a záletník starostom?" píše sa na bilborde pri výjazde z bratislavskej
Petržalky na most Apollo. Na najväčšom sídlisku na Slovensku už cítiť voľby, hoci tento bilbord nie je
antikampaňou proti niektorému z protikandidátov, ale reklamnou kampaňou. Už o pár metrov ďalej má
inzerciu prvý z kandidátov na starostu, ktorý naplno spustil bilbordovú kampaň. Práve v mestskej časti
Petržalka má starosta najviac potvrdených vyzývateľov. Do volieb sa už prihlásili štyria.
Bez krytia strán
V Petržalke kandidatúru zatiaľ ohlásili len nezávislí kandidáti. Ak sa pridá aj doterajší starosta
Vladimír Bajan, ktorý tiež napriek minulosti vo viacerých stranách vystupuje ako nezávislý, bude ich
nateraz najviac v celom meste. Najnovším kandidátom je mestský a petržalský poslanec Ján Hrčka,
ktorý je ako nezávislý členom poslaneckých klubov SaS a OKS. Aj do volieb chce ísť ako nezávislý.
Hlása väčšie zapojenie občanov do chodu samosprávy. Do boja o starostu Petržalky sa hlási aj
Pavel Nechala, právnik spolupracujúci s Transparency International. Medzi ním a Hrčkom sa podľa
informácií SME rozhoduje pravicová koalícia KDH, SaS a Nova. Kampaň si chce Nechala hradiť z
vlastného vrecka, ukázať ju chce na transparentnom účte. Začal nepriamo na svojom blogu už pred
niekoľkými mesiacmi kritikou starostu Bajana. Svoju advokátsku kanceláriu by v prípade víťazstva
prenechal kolegom. Desiatkami bilbordov kandidatúru ako nezávislý ohlásil konateľ Bytového podniku
Petržalka Daniel Šavel. Sľubuje napríklad zvýhodniť Petržalčanov v parkovacom systéme, obecné
jasle či viac miest v škôlkach. Šavel je synom riaditeľky bratislavskej zoo a životným partnerom dcéry
veľkopodnikateľa Alexeja Beľajeva. Na svojom webe píše, že pracoval napríklad u developera HB
Reavis. Agentúra TASR upozornila, že bol aj konateľom firiem blízkych J&T Real Estate - Kráľova
hora a Lomnická. "Pracoval som tam síce ako konateľ, ale bol som technik a snažil som sa riešiť
technické problémy rovnako ako v predchádzajúcich firmách. Nie som spojený so žiadnou skupinou,"
povedal Šavel pre agentúru. Ako nezávislý chce kandidovať aj hudobník Marian Greksa, poslanec
mestského zastupiteľstva. V minulosti bol v SaS, odtiaľ prešiel do Novy, odkiaľ už tiež vystúpil.
Pribudol šéfredaktor
Štyroch kandidátov na starostu už majú aj v bratislavskom Starom Meste. V piatok pribudol
šéfredaktor súkromných Bratislavských novín Radoslav Števčík. "Po zvolení za starostu sa vzdám
funkcie šéfredaktora Bratislavských novín a konateľa vydavateľstva," vraví. Na otázku, či ostanú jeho
noviny do volieb nestranné, odpovedal, že nebudú nikoho zvýhodňovať ani znevýhodňovať. "Zostanú
však kritické a nebudú zakrývať prešľapy predstaviteľov samosprávy," vraví. V jeho novinách sa často
objavujú platené články a inzercia mestských aj celoslovenských politikov. "Každý má rovnakú
príležitosť, nikoho sme nikdy neodmietli," vraví Števčík. V Starom Meste sa v mene kandidáta
rozchádza pravica. Proti starostke Tatiane Rosovej z SDKÚ postaví koalícia KDH, Most-Híd, SaS a
Nova podpredsedu Novy Gábora Grendela. Okrem nich kandiduje aj Kristián Straka, aktivista, ktorý
pomáha obyvateľom reštituovaných domov. Michal Durdovanský
Voľby 2014
Kto kandiduje
Za primátora Bratislavy:
- primátor Milan Ftáčnik (nezávislý, zatiaľ bez podpory Smeru);
- herec a neúspešný kandidát na prezidenta Milan Kňažko (nezávislý s podporou KDH);
- mestský poslanec Ivo Nesrovnal (SDKÚ, rokuje so Sieťou);
- fotograf Andrej Palacko (nezávislý);
- šéf OZ Nie ropovodu Miroslav Dragún (nezávislý);
Staré Mesto:
- starostka Tatiana Rosová (SDKÚ);
- bývalý novinár Gábor Grendel (Nova, Most-Híd, SaS, KDH);
- aktivista pomáhajúci obyvateľom reštituovaných domov Kristián Straka;
- šéfredaktor Bratislavských novín Radoslav Števčík;
Petržalka:
- právnik spolupracujúci s Transparency International Pavel Nechala (nezávislý);

- mestský poslanec a hudobník Marián Greksa (nezávislý);
- konateľ Bytového podniku Petržalka Daniel Šavel (nezávislý);
- mestský poslanec Ján Hrčka (nezávislý).
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