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Silvia Šeptáková, moderátorka:  

"Uplynulý víkend bol pre každého jedeného z horúcich kandidátov na post primátora Bratislavy 
mimoriadne dlhý. Milan Ftáčnik ho strávil v kruhu rodiny, no a večer patril priateľom a blízkym 
spolupracovníkom. Na výsledky volieb s ním čakali v Expo klube Incheba."  

Alexandra Važanová, redaktorka:  

"Dlhý deň a ešte dlhší večer a noc, aj taký bol volebný víkend Milana Ftáčnika. Voliť prišiel 
o 11.00 hodine na Základnú školu Matky Alexie v Starom Meste. Spoločnosť mu robila manželka 
a nechýbala ani dobrá nálada. Vo volebnej miestnosti plnej novinárov musel Milan Ftáčnik čakať. 
Zvyšok dňa prežíval v kruhu rodiny a dúfal, že volebná účasť bude vyššia ako pred štyrmi rokmi."  

Milan Ftáčnik:  

"Myslím si, že práve ten súboj tých troch kandidátov, ktorí sa dostali v podstate na podobný 
pozíciu, vy mohol vyprovokovať väčšiu volebnú účasť. Ja osobne si želám, aby bola čo najvyššia. 
Teraz nehovorím o výsledku, hovorím o volebnej účasti, pretože vtedy ten mandát pre poslanca aj 
primátora je silný a majú možnosť sa oprieť o dôveru voličov. Čiže veľmi si želám, aby ľudia zvážili 
a aby ich tá voľba a možno aj ten súboj, ktorý sa odohral na funkciu primátora, ich vyprovokoval 
k tomu, že prídu voliť."  

Alexandra Važanová:  

"Na výsledky volieb čakal Milan Ftáčnik tak ako pred štyrmi rokmi v Expo clubu Incheba. 
Spoločnosť mu robili najbližší spolupracovníci, priatelia a rodina. Medzi hosťami nechýbal riaditeľ 
kancelárie Ľubomír Andrassy, šéf magistrátu Rastislav Gajarský či riaditeľ Dopravného podniku 
Ľubomír Belfi. Milana Ftáčnika prišli podporiť aj speváčka Maja Velšicová a hudobná skupina bratov 
Kuštárovcov. Spev však postupne utíchal a s blížiacou sa polnocou nálada vo volebnom štábe 
upadala. Milan Ftáčnik začal tušiť porážku. Definitívne ju priznal o pol jednej v noci."  

Milan Ftáčnik:  

"Chcem zablahoželať pravdepodobne novozvolenému primátorovi. Aj keď ten výsledok nie je 
oficiálny, bude oficiálny možno o hodinu, možno o hodinu a pol. Chcem sa tiež poďakovať všetkým 
tým, ktorí mi dali hlasy a držali mi palce, pretože podľa tých predbežných výsledkov som skončil na 
druhom mieste."  

Vladimír Bajan, starosta Petržalky:  

"Vždy sa hovorí, že kto vyhrá v Petržalke, vyhrá primátora. Na moje prekvapenie pán Ftáčnik 
prehral aj v Petržalke, kde bol starostom. Je to zaujímavé v každom prípade. Na druhej strane budem 
si musieť nájsť k tomu novému primátorovi asi novú cestu, pretože moje osobné skúsenosti nie sú 
najlepšie, ale verím, že to pôjde. Petržalka a Bratislava je odkázaná na spoluprácu a verím, že to 
pôjde."  

Milan Ftáčnik:  

"Mesto budem odovzdávať v omnoho lepšom stave, v akom bolo v roku 2010. Myslím, že to 
netreba veľmi opakovať, ale chcem povedať, že mesto je na tom lepšie z hľadiska zadlženosti, mesto 
je na tom omnoho lepšie z hľadiska transparentnosti a mesto má k dispozícii peniaze na projekty, 
ktoré určite pomôžu zlepšiť tú kľúčovú otázku, ktorá trápi Bratislavčanov a to je doprava."  

Alexandra Važanová:  

"Milan Ftáčnik teda pre nadchádzajúce volebné obdobie v komunálnej politike končí. No 
a nerozmýšľa ani o návrate do veľkej politiky. Vývoj v Bratislave bude pozorne sledovať, nie však ako 
politik, ale ako občan."  

Milan Ftáčnik:  

"Očakávania, ktoré pán Nesrovnal vyvolal vo svojej predvolebnej kampani sú veľké a teraz je 
otázka, ako sa to podarí naplniť. Nie je to také jednoduché, ako sa to zdá. Ale to vie povedať ten, kto 
tým prešiel, takže ja budem veľmi zvedavý, či sa mu podarí splniť to, čo sľúbil, pretože to je veľmi 
dôležité."  

Alexandra Važanová:  

"Jeden z prvých telefonátov tesne po priznaní porážky bol s víťazom primátorských volieb Ivom 
Nesrovnalom. Mandát mu chce Milan Ftáčnik odovzdať v zákonom stanovenom termíne. 
Predpokladá, že by sa tak mohlo stať už 11. decembra na zasadnutí mestského zastupiteľstva."  

 


