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Nesrovnal môže zrovnávať svojich starostov. Bratislava zvolila Bajana, Kolkovú, novinára, aj 
aktivistku   

 BRATISLAVA - Dobojované. Hlavné mesto bude mať po štyroch rokoch nového primátora. Stane 
sa ním nezávislý kandidát a súčasný poslanec mestského zastupiteľstva Ivo Nesrovnal. V bitke o 
Bratislavu pomerne prekvapujúco porazil súčasného primátora Milana Ftáčnika, ktorého 
podporovala aj vládna strana Smer-SD a aj neúspešného prezidentského kandidáta Milana Kňažka, 
ktorému dávali predvolebné prieskumy väčšiu šancu na úspech.   

 Nový primátor Bratislavy, Ivo Nesrovnal bude spolupracovať aj s novými starostami 17 mestských 
častí. Zdroj - SITA/Ľudovít Vaniher   

Volebná účasť v meste Bratislava bola výrazne podpriemerná. K urnám nakoniec prišlo len 33,79 
percenta oprávnených voličov.   

 Okrem nového primátora a nového 45-členného mestského zastupiteľstva si však 
Bratislavčania zvolili aj nových, v niektorých prípadoch staronových, starostov 17 mestských častí.   

 Bratislava I  

 - Staré Mesto   

Novým starostom Starého mesta sa stal šéfredaktor Bratislavských novín Radoslav Števčík 
(nezávislý). V tesnom súboji nakoniec dokázal poraziť Gábora Grendela (Nova, KDH, SaS, Most-Híd, 
OĽaNO, KDS, SMK). Vo funkcii tak Števčík onedlho nahradí súčasnú starostku Tatiana Rosovú 
(SDKÚ, Sieť, OKS, SZ).   

 Volebná účasť v Starom meste bola podpriemerná, len 36,28 percenta. Tí voliči, ktorí sa na 
voľbách zúčastnili rozhodli aj o 25 poslancoch miestneho zastupiteľstva.   

 Bratislava II  

 - Ružinov   

Dušan Pekár z KDH obhájil post starostu v bratislavskom Ružinove. K víťazstvu mu pomohla aj 
široká podpora stredopravých strán (OĽaNO, Zmena zdola, Nova, DÚ, OKS, SMK-MKP), ktorá sa 
zdala byť silnejšianež koalícia jeho vicestarostu a súčasne najväčšieho vyzývateľa Jána Buocika z 
SDKÚ-DS (Sieť, SaS a Most-Híd).   

 Volebná účasť v Ružinove bola 31,12 percenta. Voliči, ktorí sa na voľbách zúčastnili zároveň 
rozhodli o 25-člennom miestnom zastupiteľstve.   

 - Vrakuňa   

V mestskej časti Vrakuňa dali voliči taktiež prednosť nezávislému kandidátovi Martinovi Kurucovi. 
Ten dokázal poraziť stredopravého kandidáta Martina Micheľa (SDKÚ-DS), aj Mareka Pospíchala 
(Smer-SD, SNS, SZS).   

 Volebná účasť bola výrazne podpriemerná. K urnám prišlo len 26,86 percenta oprávnených 
voličov. Tí zároveň rozhodli o novom zložení 15-členného miestneho zastupiteľstva.   

 - Podunajské Biskupice   

Starostkou tejto mestskej časti sa opätovne stala Alžbeta Ožvaldová so širokou podporou naprieč 
politickým spektrom (Sieť, SDKÚ-DS, SaS, Most-Híd, SMK-MKP, KDH, Nova, Smer-SD), ktorá 
nemala vážnejšieho protikandidáta.   

 Volebná účasť dosiahla len 30,01 percenta a obyvatelia Podunajských Biskupíc si podobne ako 
Vrakuňa zvolili 15 obecných poslancov.   

 Bratislava III  

 - Nové Mesto   

Nezávislý kandidát Rudolf Kusý bude pokračovať vo svojej funkcii ako starosta mestskej časti 
Nové Mesto. Podarilo sa mu vyhrať súboj s Pavlom Martanovičom (Sieť, SDKÚ-DS, KDH, SaS, 
Most-Híd, Strana zelených, Nova, OKS), ktorí získal podporu viacerých politických subjektov.   

 Volebná účasť v tejto mestskej časti bola taktiež podpriemerná. K urnám nakoniec prišlo len 36,27 
percenta voličov. Podobne ako občania v Starom Meste rozhodli o zložení 25-členného miestneho 
zastupiteľstva.   

 - Rača   



V Rači sa opätovne do starostovského kresla posadí Peter Pilinský (Sieť, KDH, Most-Híd, Nova, 
SZ). Podarilo sa mu tak poraziť dvoch najvážnejších protikandidátov, miestneho poslanca Michala 
Drotována (SDKÚ-DS, OKS) a podnikateľku s podporov vládnej strany Smer-SD Luciu Veselskú 
(nezávislá).   

 Volebná účasť v tejto mestskej časti sa blížila k celoslovenskému priemeru, dosiahla 43,33 
percenta. Obyvatelia rozhodli aj o novom zložení 15-členného miestneho zastupiteľstva.   

 - Vajnory   

V tejto mestskej časti vyhral Ján Mrva, ktorý kandidoval ako nezávislý. Vo voľbách sa mu podarilo 
zvíťaziť nad jeho tromi protikandidátmi.   

 Účasť v tejto bratislavskej mestskej časti mierne prekročila celoslovenský priemer a dosiahla 
úroveň 48,85 percenta. Voliči rozhodli aj o deviatich postoch miestnych poslancov.   

 Bratislava IV  

 - Karlova Ves   

Novou starostkou tejto bratislavskej mestskej časti sa stala Dana Čahojová (nezávislá), terajšia 
poslankyňa miestneho zastupiteľstva a členka združenia Naša Bratislava. Vo voľbách tak dokázala 
zvíťaziť nad súčasnou starostkou Ivetou Hanulíkovou, ktorá vo svojej funkcii končí po dvoch 
volebných obdobiach.   

 Volebná účasť v Karlovej Vsi bola taktiež podpriemerná a vyšplhala sa len na úroveň 38,76 
percenta. Voliči okrem novej starostky rozhodli aj o zložení 25-členného miestneho zastupiteľstva.   

 - Dúbravka   

V Dúbravke sa boj strhol len medzi dvomi kandidátmi. Víťazne z neho vzišiel Martin Zaťovič 
(SDKÚ-DS, KDH, SaS, Nova, Most-Híd, OKS, Sieť, SZ, EDS). Rovnako ako v prípade Karlovej Vsi 
tak po dvoch volebných obdobiach končí súčasný starosta Ján Sandtner (nezávislý), ktorého 
podporovala aj strana Smer-SD.   

 Účasť v týchto voľbách dosiahla v Dúbravke hodnotu 33,95 percenta. Občania si taktiež zvolili 25 
poslancov, ktorí budú obhajovať ich záujmy v miestnom zastupiteľstve.   

 - Lamač   

V bratislavskom Lamači si to v boji o kreslo starostu rozdali traja kandidáti. Z víťazstva sa 
nakoniec môže tešiť súčasný starosta Peter Šramko (KDH, SaS, SDKÚ-DS, Nova, OĽaNO, OKS, 
Sieť), ktorý dokázal presvedčiť voličov a poraziť Radoslava Olekšáka (Smer-SD, SNS, SZM, SMS) 
Gabrielu Bizoňovú (nezávislá).   

 V tejto mestskej časti prišla k urnám viac než polovica oprávnených voličov. Účasť dosiahla 50,22 
percenta. Obyvatelia si zvolili siedmych zástupcov do parlamentu miestnej samosprávy.   

 - Devín   

V mestskej časti Devín taktiež obhájila svoju pozíciu súčasná starostka Ľubica Kolková (Sieť, 
Most-Híd, SDKÚ-DS, SaS, KDH). Svoj post obhájila v konkurencii jediného kandidáta, pretože ďalší 
dvaja svoju kandidatúru stiahli ešte pred samotnými voľbami.   

 Volebná účasť v bratislavskom Devíne bola nadpriemerná. K urnám prišlo 57,3 percenta 
oprávnených voličov. Obyvatelia si taktiež zvolili svojich nových zástupcov do sedemčlenného 
miestneho zastupiteľstva.   

 - Devínska Nová Ves   

Podobne ako v susednom Devíne aj v Devínskej Novej Vsi obhájil svoj post doterajší starosta 
Milan Jambor (Sieť, SDKÚ-DS, SaS, Most-Híd). Svoj súboj s dvomi protikandidátmi nakoniec dotiahol 
do víťazného konca.   

 Voliť v tejto mestskej časti prišlo len 35,48 percenta oprávnených voličov. Tí rozhodli o novom 
zložení 12-členného miestneho parlamentu.   

 - Záhorská Bystrica   

Aj v Záhorskej Bystrici zvíťazil terajší starosta Jozef Krúpa (SDKÚ-DS, KDH, Sieť, Nova, SaS, 
Most-Híd), a to najmä vďaka tomu, že v mestskej časti bol jediným kandidátom, ktorý sa rozhodol 
uchádzať o kreslo starostu.   

 Aj napriek jasnému víťazovi prišlo k urnám 45,36 percenta oprávnených voličov. Okrem potvrdenia 
funkcie súčasného starostu rozhodli aj o deviatich poslancoch miestneho zastupiteľstva.   

 Bratislava V  

 - Petržalka   

V najväčšej bratislavskej mestskej časti nakoniec obhájil svoju pozíciu súčasný starosta Vladimír 
Bajan (nezávislý). Vo veľmi tesnom súboji sa mu podarilo poraziť známeho blogera a poslanca 



mestského zastupiteľstva Jána Hrčku (nezávislý) a aj advokáta Transparency International Pavla 
Nechalu (nezávislý).   

 O tesnom víťazstve pravdepodobne rozhodla aj veľmi nízka volebná účasť, ktorá dosiahla len 
28,35 percenta. V Petržalke voliči okrem starostu rozhodli aj o novom zložení najväčšieho miestneho 
zastupiteľstva, ktoré má až 35 poslancov.   

 - Jarovce   

V jednej z najmenších mestských častí Jarovciach starostovské kreslo opätovne získal Pavel 
Škodler (nezávislý). Škrodekovi sa vo voľbách podarilo poraziť dvoch protikandidátov.   

 Volebná účasť v tejto mestskej časti bola nadpriemerná. K urnám prišlo 61,59 percenta 
oprávnených voličov, ktorí si zároveň zvolili siedmych poslancov do miestneho parlamentu.   

 - Rusovce   

Aj v Rusovciach obhájil svoju pozíciu súčasný starosta Dušan Antoš (nezávislý). Pri svojom 
volebnom víťazstve sa mu podarilo poraziť troch protikandidátov.   

 V Rusovciach prišlo k volebným urnám 54,33 percenta oprávnených voličov. Okrem starostu si 
vybrali aj deviatich poslancov, ktorí ich budú zastupovať v miestnom parlamente.   

 - Čunovo   

Gabriela Ferenčáková (Most-Híd, Sieť, SDKÚ-DS, SZ, SaS, OKS, KDH) sa stala poslednou 
starostkou, ktorá v bratislavskom volebnom obvode obhájila svoju doterajšiu funkciu. Vo volebnom 
súboji sa jej podarilo zvíťaziť v konkurencii ďalších troch kandidátov.   

 Jedna z najmenších bratislavských mestských častí však zaznamenala najvyššiu volebnú účasť, 
a to až 71,65 percenta. Voliči, ktorí prišli k urnám si vybrali aj siedmych poslancov miestneho 
zastupiteľstva.   

 Spracoval: Jozef Rybár, Aktuálne.sk.   
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