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Energetická kríza: Energetická kríza: 
„Zatváraniu škôl sa chcú „Zatváraniu škôl sa chcú 
samosprávy vyhnúť.“samosprávy vyhnúť.“

(viac k téme na str. 5, foto TASR)

Všetko, čo potrebujete vedieť o komunálnych  voľbách 2022
N

a jeseň sa po prvý-
krát na Slovensku 
uskutočnia spo-

jené komunálne a krajské 
tiež nazývané župné voľby. 
V komunálnych voľbách 
si v každej obci obyvatelia 
zvolia primátora a obecné 
zastupiteľstvo. V Bratisla-
ve ľudia vyberajú starostu 
a zastupiteľstvo mestskej 
časti a zároveň aj primáto-
ra celého mesta a mestské 
zastupiteľstvo.

Na úrovni krajov si ľudia 
zvolia predsedu Brati-
slavského samosprávneho 
kraja a krajských poslan-
cov. 

Keďže tento rok volíme vo 
viacerých voľbách rozhodli 
sme sa pre čitateľov pripra-
viť prehľad toho najpod-
statnejšieho. 

Voľby budú na jednom 
mieste v jeden deň

Termín volieb ešte v júni 
ofi ciálne vyhlásil predse-
da Národnej rady SR Bo-
ris Kolár. Spojené voľby sa 
budú konať 29. októbra 
2022. Už tradične by mali 
prebiehať od 7. do 20. 
hodiny. Výraznou moti-
váciou pre spojenie oboch 
volieb bolo podstatné zní-
ženie výdavkov ako pri 
usporiadaní dvoch samo-
statných volieb. Spojením 
volieb chceli rozhodova-

telia docieliť aj praktickosť 
pre voliča. Ten nemusí 
voliť viackrát na rôznych 
miestach.
Pravidlo jednokolovej voľ-
by sa uplatňuje rovnako tak 
pri voľbách komunálnych 
ako aj vo voľbách župných. 
Víťazom volieb teda bude 
kandidát s najvyšším poč-
tom hlasov.
V komunálnych voľ-
bách si zvolíme starostu 
a zastupiteľstvo mestskej 

časti a zároveň aj primáto-
ra celej Bratislavy a mest-
ské zastupiteľstvo.
V župných voľbách si 
obyvatelia jednokolovo 
volia predsedu samospráv-
neho kraja a krajských 
poslancov po druhýkrát v 
histórii konania krajských 
volieb. V minulosti prebie-
hali voľby v dvoch kolách.

Kto môže voliť?
Právo voliť do orgánov 

samosprávy obce má ob-

čan Slovenskej republiky a 

cudzinec, ktorý má trvalý 

pobyt v obci a najneskôr v 

deň konania volieb dovŕši 

18 rokov.

(pokračovanie na str. 15)

Začíname odoberať 
teplo zo spaľovne OLO

Z
ima nám pomaly ale 

isto klope na dvere, 

a tak sa aj obyvatelia 

Bratislavy začínajú obávať 

toho, čo so sebou nová vy-

kurovacia sezóna prinesie. 

Budeme doma mrznúť, 

máme začať šetriť na ne-

doplatky? Tieto a ďalšie 

otázky nám zodpovedala 

Andrea Devánová z MH 

Teplárenský Holding. 

Začína sa vykurovacia 
sezóna a informácie o 
tom, aká bude, sa stále 
rôznia...
Situácia je vážna a sku-

točná kríza spojená 

s enormným rastom cien sa 

prejavuje zatiaľ hlavne na 

burzách s energetickými 

komoditami, predovšet-

kým s elektrinou a zem-

ným plynom. Dopadom 

do nášho každodenného 

života sa však nevyhneme, 

je to len otázka času. Pokiaľ 

dnes dodávame teplo, tak 

na jeho výrobu používa-

me plyn nakúpený v roku 

2021, kedy ceny boli ešte 

v normále. Aktuálne vyso-

ké ceny plynu pocítia oby-

vatelia v cenách tepla hlav-

ne v roku 2023 a v ďalších 

rokoch podľa toho, ako 

dlho bude kríza trvať.

(pokračovanie na str. 3)

HK Delikateso 
Bratislava 
úspešne 

Nový hokejový klub 
v hlavnom meste 

HK Delikateso Bratisla-
va, ktorý sa zrodil iba 
počas leta, zaznamenal 
úspešný štart do svojej 
prvej sezóny. Na domá-
com ľade v Ružinove si 
Bratislavčania s prehľa-
dom poradili s Iskrou 
Partizánske 5:2.
Klub, ktorý vznikol iba 
nedávno, má za sebou iba 
niekoľko tréningov, čo 
bolo miestami vidieť na 
slabšej zohratosti. Indivi-
duálne vyššiu kvalitu však 
preukázali domáci hráči 
v každej tretine a celý zápas 
v podstate dobýjali súpero-
vu bránu, ktorú zaťažili až 
51 strelami. 
Najviac bodujúcim hráčom 
bol kapitán, iba 21-roč-
ný Adam Kormúth, kto-
rý v minulosti pôsobil 
v juniorskej reprezentácii 
a má skúsenosti aj zo zá-
moria. Gólom a asistenciou 
pomohol spoluhráčom 
k prvému víťazstvu v 2. ho-
kejovej lige, skupine A.
V prvých zápasoch neza-
váhali ani HKM Rimav-
ská Sobota a MŠK Púchov 
a práve Považania budú 
najbližším súperom Bra-
tislavčanov. Na domácom 
ľade sa HK Delikateso 
predstaví opäť 15. októbra 
proti HC Dukla Senica.
„Na to, že to bol náš prvý 
ofi ciálny zápas vôbec, tak 
z víťazstva máme veľkú 
radosť. Sme radi, že prišlo 
niekoľko stoviek fanúšikov, 
ktorí videli pomerne dyna-
mický hokej, veď obe muž-
stvá spolu zaznamenali až 
90 striel. 
Z našej strany to bolo síce 
miestami trochu nekoordi-
nované, no verím, že viac 
času stráveného na ľade 
a tréningoch, nás posunie 
výraznejšie vpred. Som rád, 
že sme predviedli množ-
stvo pekných tímových aj 
individuálnych akcii, ktoré 
sa museli divákom páčiť. 
Škoda, že do zápasu nemo-
hol nastúpiť pre zranenie 
Tomáš Varga, ktorý by bol 
určite prínosom a prejavilo 
by sa to aj na vyššom skó-
re."

(bak)

V priebehu júla sme 
sa dozvedeli za-
rážajúce informá-

cie o tom, že Most SNP 
je vo veľmi zlom stave. 
Skloňovalo sa aj spoje-
nie - havarijný stav. Od 
toho momentu je ale vo 
veci ticho a motoristi 
po ikone Bratislavy ďa-
lej denne premávajú v 
tisícových počtoch. 
Ešte v júli sa na verejnosť 
dostala správa o tom, že 
technický stav Mostu SNP 
je veľmi zlý, nachádza sa 
dokonca na predposled-
nom stupni. Potom už 
nasleduje iba havarijný, 
a teda životy ohrozujúci 
stav. No, zatiaľ čo v iných 
krajinách by kľúčový most 

hlavného mesta zrejme 
čím skôr uzavreli a začali 
v primeranom rozsahu re-
konštruovať, u nás nastalo 
po prvotnom poplachu 
ticho, na moste nebadať 
začiatok opráv a denne po 
ňom prejdú tisícky, ak nie 
desaťtisíce áut. 

Mimoriadna prehliadka 
nepotešila 
Podľa informácií z leta je 
súčasný stav tejto ikony 
veľmi zlý. To je na odbor-
nej škále stupeň číslo šesť, 
pričom celkovo je stupňov 
sedem.

(pokračovanie na str. 13)

Most SNP je naďalej
v zlom technickom stave

Staromešťanom 
pomôžu iba
systémové 
zmeny

Centrálna mestská časť 

Bratislava-Staré Mesto 

azda najviac zo všetkých 

mestských častí tvorí dušu 

nášho mesta, je výkladom 

pre státisíce turistov, je 

centrom najmä kultúrne-

ho a spoločenského života 

hlavného mesta. Zároveň, 

a to predovšetkým, je do-

movom vyše 40-tisíc oby-

vateľov, ktorí majú rovnaké 

práva, ale možno viac po-

vinností, ako ostatní Brati-

slavčania. 

Aj z toho titulu, že v mno-

hom sa kompetencie Sta-

rého Mesta a magistrátu 

prekrývajú, resp. veľmi tes-

ne súvisia, je náročné za-

bezpečiť potrebné kvalitu 

obyvateľom tejto mestskej 

časti tak, aby sa necítili dis-

kriminovaní.

Tento rok si na post sta-

rostu trúfa 10 kandidátov, 

pričom niektorí z nich sú 

verejnosti dobre známi. 

Buď z toho, že ich pred-

volebné kampaň trvá ne-

konečne dlho, prípadne 

tým, že už boli na tomto 

poste v minulosti, resp. 

ho zastávajú v súčasnosti. 

Mediálne asi najznámejšou 

tvárou, aj keď v komunál-

nej politike zatiaľ nováči-

kom, je poslankyňa NR SR 

za Sme rodina Romana 
Tabák.

Bývalú veľmi úspešnú te-

nistku, slovenskú repre-

zentantku, sme oslovili, 

aby sme sa dozvedeli viac 

o ambíciách v boji o „prvú 

dámu“ Starého Mesta.

(pokračovanie na str. 9)



Udi l tUdialo sa v meste

Herečka Milena Minichová nebude 
v jesenných komunálnych voľbách 

kandidovať za primátorku Bratislavy. 
Oznámenie o vzdaní sa kandidatúry doru-
čila mestskej volebnej komisii. Zverejnené 
je na úradnej tabuli hlavného mesta. V boji 
o post bratislavského primátora zostáva 
osem kandidátov. Minichová naďalej ostá-
va kandidátkou na starostku bratislavskej 
mestskej časti Staré Mesto. Podporuje ju 
Strana moderného Slovenska (SMS). 

Novou mestskou kontrolórkou Brati-
slavy bude Jana Bezáková. Rozhodli o 

tom bratislavskí mestskí poslanci. Spome-
dzi štyroch kandidátov ju vo verejnej dvoj-
kolovej voľbe zvolili na šesťročné funkč-
né obdobie. Nastúpiť do funkcie by mala 
najneskôr 1. januára 2023. Mesačne bude 
poberať plat vo výške 3367 eur.  Bezáková 
nastúpi na uvoľnený post mestského kon-
trolóra po Mariánovi Miškanovi, ktorý vo 
funkcii skončil na vlastnú žiadosť k 30. 
júnu. 

Od zavedenia zberu kuchynského bio-
odpadu na jeseň 2021 vyzbierali oby-

vatelia hlavného mesta takmer 2000 ton. 
Kuchynský bioodpad triedi už 107.000 do-
mácností Bratislavy. V prípade bytových 
domov sa do triedenia zapojilo približne 
53 a v prípade rodinných domov zhruba 90 
percent domácností. Zástupcovia Magis-
trátu hlavného mesta SR Bratislavy pouká-
zali i na to, že z doterajších dát sa v hlav-
nom meste za rok vyzbiera približne 22 
kilogramov (kg) kuchynského bioodpadu 
na osobu a rok. 

Vykurovanie v kostoloch Bratislavskej 
arcidiecézy bude pravdepodobne iba 

na minimálnej úrovni, aby v systémoch 
vykurovania nevznikli škody.  Bratislavská 
arcidiecéza sa usiluje o zníženie spotreby 
efektívnym využívaním, teda reguláciou 
alebo výmenou spotrebičov s menšou 
spotrebou.  Na otázku, či by sa nemalo ob-
medziť osvietenie Katedrály sv. Martina 
v Bratislave z dôvodu šetrenia energií, arci-
diecéza uviedla, že osvetlenie katedrály nie 
je v réžii Bratislavskej arcidiecézy. 

V priestoroch Základnej školy Alexandra 
Dubčeka na bratislavských Dlhých dieloch 

otvorili v pondelok (3. 10.) Komunitné vzdelá-
vacie centrum pre klímu a biodiverzitu. Mest-
ská časť Bratislava-Karlova Ves ho zriaďuje 
s cieľom podporovať komunitný život a vzde-
lávanie verejnosti o problematike zmeny klímy.  
Centrum má vzdelávať deti a študentov v envi-
ronmentálnej oblasti, radiť bytovým správcom 
či spoločenstvám pri obnove obytných a verej-
ných budov. Odbornej komunite má zasa po-
skytnúť platformu na vymieňanie si vedomostí 
a skúseností.      

V bratislavskom Novom Meste sa zúžil 
počet kandidátov na starostu zo šies-

tich na štyroch. Podľa aktualizovaného 
zoznamu zverejneného na webe mestskej 
časti sa kandidatúry vzdali Simona Tim-
ková a Radúz Dula. O hlasy voličov sa tak 
bude uchádzať štvorica Andrej Árva, Ma-
túš Čupka, Branislav Filipovič a Zuzana 
Rattajová. Súčasný šéf miestnej samosprá-
vy Rudolf Kusý svoj post neobhajuje, keď-
že sa v jesenných voľbách uchádza o funk-
ciu primátora Bratislavy. Mestská časť tak 
bude mať po troch volebných obdobiach 
nového starostu.

Bratislavský parkovací asistent (PAAS), 
kde platí mestská parkovacia politika, 

sa rozšíril o ďalšie dve ružinovské lokality 
v časti Nivy, a to časť Košická – Miletičo-
va – Prievozská a lokalitu Ružová dolina. 
Po novom v nich nezaparkuje počas pra-
covných dní od 14.00 h do 6.00 h nikto, kto 
nie je zaregistrovaný v systéme PAAS. Dr-
žitelia rezidentských kariet môžu parkovať 
neobmedzene, nerezidenti si za parkovanie 
v danom čase zaplatia 1,50 eura za hodinu.  

V piatok (30. 9.) sa začali práce na vylepšení 
okolia bratislavskej hlavnej stanice. Zmeny 

majú zlepšiť prostredie, kým sa nezačne s cel-
kovou rekonštrukciou, ktorej podoba má vzísť 
z architektonickej súťaže. Modernizácia sa do-
tkne plochy pred vstupom do stanice s rozlo-
hou 2600 štvorcových metrov. Poškodený po-
vrch sa odstráni a nanovo vydláždi, pribudnú 
chýbajúce lavičky aj odpadkové koše. Rozšíri 
sa výstupný ostrovček MHD, pribudnú aj nové 
debarierizačné opatrenia. Všetky úpravy sú na-
plánované v najbližších dvoch mesiacoch.

Herečka sa vzdala  

Mesto má novú 
kontrolórku

22 kg na osobu   

V kostoloch 
bude zima

Environmentálne 
centrum

Nové Mesto
o dvoch menej

Do PAAS 
ďalšie lokality

Okolie 
Hlavnej stanice 

Bratislavská Petržalka pozná ďalšie svo-
je osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj 

mestskej časti. Čestný titul Osobnosť Petr-
žalky si najnovšie odniesli piati laureáti. 
Ocenenie im memoriam bolo udelené nie-
kdajšiemu starostovi Petržalky Milanovi 
Ftáčnikovi. Prvýkrát bola udelená aj Cena 
verejnosti. Najviac hlasov v nej získal ria-
diteľ Základnej školy Tupolevova Miroslav 
Cisár, ktorý vychoval viacerých medailistov 
z európskych a svetových šampionátov a v 
súčasnosti zabezpečuje chod najväčšieho a 
najúspešnejšieho karate klubu v Petržalke.

Policajti Okresného riaditeľstva Policaj-
ného zboru (PZ) Bratislava V sa zao-

berajú trestným činom podvodu, pri kto-
rom prišla 42-ročná Petra o 21.300 eur. 
Po anglicky hovoriacemu podvodníkovi 
totiž uverila, že ju vyšetruje medzinárodný 
súd v Haagu.  Poškodená podvodníka "po-
slúchla" a zo svojho účtu vybrala hotovosť, 
ktorú vložila do automatu na kryptomeny.

Bratislava určila dni v roku 2023, keď 
bude zakázané v meste prevádzkovať 

hazardné hry. Vo štvrtok o tom rozhodli 
bratislavskí mestskí poslanci, ktorí prijali 
všeobecne záväzné nariadenie (VZN). Ide 
o rovnaké dátumy, keď platí zákaz aj v roku 
2022.  Zákaz sa týka 1. januára, 6. januára, 
Veľkonočnej soboty, Veľkonočnej nedele, 
Veľkonočného pondelka, 29. augusta, 1. 
septembra, 15. septembra, 1. novembra, 2. 
novembra, 17. novembra a 26. decembra. 

Výstavu Cosmos 
Discovery  

Ocenili M. Ftáčnika

Žena prišla 
o 21.300 eur 

Na Nový rok 
si nezahráte
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Svetovú výstavu o kozmonautike Cosmos 
Discovery otvorili v Bratislave. Náv-

števníkom Incheby ponúka možnosť prežiť 
príbehy hrdinov, ktorí prekročili hranicu 
atmosféry, dotknúť sa riadiacej kabíny ra-
ketoplánu či vstúpiť na palubu vesmírnej 
stanice.  Výstava je rozdelená do desiatich 
galérií. Návštevníci v nich uvidia viac ako 
200 originálnych artefaktov z vesmírnych 
misií USA a ZSSR, reálne modely rakiet 
a raketoplánov, modely orbitálnych staníc či 
dobové dokumenty.
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V Bratislave sa začína odoberať teplo zo spaľovne OLO
(Dokončenie zo str. 1)

Máme sa ale obávať aj 
toho, že nebudeme mať 
čím kúriť? 
Určite však nehrozí, že by 

nebolo čím kúriť. Máme 

určité skúsenosti z krízy 

v roku 2009, kedy prestal 

tiecť plyn na naše územie. 

V takých prípadoch sa vy-

užíva plyn zo zásobníkov, 

ktoré sú už dnes dostatoč-

ne naplnené. A pokiaľ by 

aj bolo potrebné obmedziť 

spotrebu plynu, to sa bude 

týkať predovšetkým fi rem-

ných odberateľov, a to aj 

preto, aby bolo dostatok 

plynu na výrobu tepla pre 

obyvateľov.

Bude pre obyvateľov 
(najmä bytových do-
mov) lepšie, ak sa pri-
pravia na tie najčernej-
šie scenáre v zmysle 
- nakupovanie teplého 
ošatenia, diek, deko-
ratívnych sviečok na 
osvetlenie interiéru 
v tme, alebo ide v ta-
komto prípade skôr 
o strašenie? 
Ani v období energetickej 

krízy nie je dôvod na pa-

niku. Spoľahlivý výrobca 

tepla berie ohľad na svo-

jich odberateľov a správa 

sa zodpovedne. Je však 

najvyšší čas zamyslieť sa 

nad našim prístupom k vy-

užívaniu tepla a všetkých 

primárnych energií. 

Je pravda, že sme roz-

maznaní komunizmom, 
kedy sme mali komodi-
ty ako teplo „zadarmo“ 
a v iných krajinách sa 
energiami počas zimy 
až tak neplytvá? 
Pravdou je, že v západných 

krajinách Európy sa viac 

poučili z energetických 

kríz a vo všeobecnosti vy-

kurujú v miestnostiach na 

nižšie teploty, ako je tomu 

u nás. A naozaj orientácia 

na energetickú efektívnosť 

bola v týchto krajinách 

oveľa intenzívnejšia, či už 

hovoríme o budovách ale-

bo priemysle. Aj keď sme 

sa v tejto oblasti v posled-

nom období výrazne posu-

nuli, je stále ešte čo zlepšo-

vať. Zároveň práve vysoké 

ceny energií predstavujú 

do budúcna výrazný moti-

vačný faktor na realizáciu 

aj doteraz nenávratných 

úsporných opatrení.

Malo by fungovať za-
vedenie jednotnej ma-
ximálnej výšky teploty 
v obytných bytových 
domoch a ak, tak akým 
spôsobom to docieli-
me? 
Vnútorná teplota v miest-

nosti sa reguluje cez ter-

moregulačný ventil. Ide 

o vykurovacie teleso pri-

pojené na vykurovaciu 

sústavu. Na ventile je 

umiestnená regulačná hla-

vica. Hlavica ovláda ventil, 

ktorý znižuje alebo zvyšuje 

prietok vykurovacej vody 

a mení dodávku tepla tak, 

aby bola dosiahnutá alebo 

udržaná požadovaná tep-

lota. Miera, do akej dokáže 

ventil reagovať na teplo-

tu v miestnosti, nie je pri 

všetkých polohách hlavice 

rovnaká. Ako ich nastaviť 

a aká je ich schopnosť re-

agovať:

Poloha 1 – 2: V miest-

nosti sa nezdržujeme, pri 

odchode do práce alebo 

odchode na dlhší čas.

Poloha 2 – 3: V miest-

nostiach s občasným po-

bytom, napríklad v spálni.

Poloha 3 – 4: V miest-

nostiach s trvalým poby-

tom, hlavica citlivo reaguje 

na tepelné zisky: vonkajšie 

(oslnenie cez okná), vnú-

torné (varenie, žehlenie, 

pobyt osôb).

Poloha 4 – 5: Pre tep-

lomilné osoby – hlavica 

zohľadňuje tepelné zisky 

menej.

Poloha 5: Plytvanie – 

ventil je otvorený naplno, 

nereguluje prietok a ra-

diátor dodáva teplo bez 

zohľadnenia tepelných zis-

kov. 

Aká by mala byť tá op-
timálna teplota aj v naj-
chladnejšom období? 

Podľa vyhlášky MH SR č. 

152/2005 o určenom čase 

a o určenej kvalite dodávky 

tepla pre konečného spot-

rebiteľa sú odporúčané 

teploty nasledovné:

- obývacia izba cez deň

 21 °C, v noci 18 °C

- kúpeľňa 24 °C

- vykurovaná chodba
15 °C

- kancelária 20 °C

Aj keď ste uviedli, že 
najvýraznejšie pocí-
time krízu až v roku 
2023, predsa len, mali 
by začať obyvatelia 
bytových domov šetriť 
fi nancie na nedoplatky, 
ktoré sa dostavia budú-
ci rok? 

Dopady budú výrazne di-

ferencované po lokalitách 

s centrálnym zásobova-

ním teplom (CZT), najmä 

v nadväznosti na aktuálnu 

skladbu paliva a vývoja do-

dávok tepla v danej loka-

lite. Najväčší nárast sa dá 

predpokladať v lokalitách 

využívajúcich zemný plyn, 

naproti tomu tam, kde sa 

využíva odpadné teplo ale-

bo drevná štiepka, budú 

nárasty miernejšie. Koneč-

né ceny však budú známe 

až koncom roka, pretože 

výrobu a dodávku tepla 

reguluje regulačný úrad 

(ÚRSO), ktorý má v rukách 

určité nástroje na zmierne-

nie rastu cien a ďalšie ná-

stroje má v rukách vláda. 

Spoločne by mali prijať 

opatrenia, ktoré ochránia 

tých najzraniteľnejších od-

berateľov. Dodávateľ tepla 

je v zložitej situácii a jeho 

možnosti vplývať na cenu 

tepla sú obmedzené. Po-

kiaľ sú ceny primárnych 

energií vysoké, prejaví sa 

to aj vyššími cenami tep-

la, ktoré z nich vyrobí. Len 

pre porovnanie môžem 

uviesť, že ceny zemného 

plynu, za ktoré sa plyn ku-

puje na energetickej burze, 

stúpli medziročne viac ako 

3,7-násobne. 

Cenové návrhy predkla-

dáme na ÚRSO do konca 

septembra a fi nálne ceny 

nám úrad schvaľuje do 60 

dní, takže sa ich dozvieme 

koncom novembra. No už 

teraz z interných kalkulá-

cií vieme, za aké ceny sme 

nakúpili zemný plyn, čo je 

najväčšia položka v cene 

tepla, takže tam, kde je 

dominantné palivo zemný 

plyn, treba očakávať zvý-

šenie cien o viac ako 100 

%. ÚRSO vo svojej analýze 

hovorí až o 140 % zvýšení 

cien.

Náklady za teplo na kú-

renie a ohrev teplej vody 

však narastajú z roka na 

rok. Zvyčajne sa vlastní-

ci bytov nemusia obávať 

zvýšených nedoplatkov, 

ak zodpovedný správca 

bytových domov pravidel-

ne po ročnom vyúčtovaní 

zvyšuje mesačné záloho-

vé predpisy aj s rezervou. 

Vo vzťahu k nárastu cien je 

potrebné upraviť zálohové 

predpisy tak, aby vlastníci 

nemali vysoké nedoplatky 

v nasledujúcom roku.

Akými inými spôsobmi 
by ľudia mohli začať 
v domácnostiach šetriť 
energiami?
Šetrenie energiami by 

malo byť na prvom mies-

te vždy, nielen z dôvodu 

krízy, ale aj z ohľadu na ži-

votné prostredie a celkové 

využívanie energetických 

zdrojov. Je nevyhnutné 

znížiť závislosť moderného 

človeka na fosílnych pali-

vách a prejsť na intenzívne 

využívanie obnoviteľných 

zdrojov energie, prípadne 

odpadového tepla. Ale ani 

obnoviteľná energie nie 

je zadarmo, skôr naopak, 

pre jej využívanie sú po-

trebné masívne investície. 

A to sa tiež prejaví v cene 

výsledných energií, predo-

všetkým elektriny a tepla. 

Vždy musí byť na prvom 

mieste šetrenie s energiou, 

pretože ak energiu nespo-

trebujem, nemusím za ňu 

zaplatiť. Či už je to na stra-

ne teplej vody šetrnejším 

sprchovaním alebo v zime 

znížením teploty v miest-

nosti, vždy to šetrí reálne 

peniaze. Zateplenie celej 

budovy a vyregulovanie 

sústavy by malo už byť sa-

mozrejmosťou.

Je cestou, ako šetriť, 
aj prechod na solárne, 
respektíve ekologické 
spôsoby vytvárania / 
zachytávania energií na 
bytových domoch – aj 
tých starých? 
Je to jedna z možností, ako 

si čiastočne znížiť náklady, 

najmä na prípravu teplej 

vody v letnom období, keď 

je výkon týchto zariadení 

najväčší. V zimnom obdo-

bí, keď je slnka pomenej, 

je ich príspevok k spotrebe 

energií v budove malý. Zá-

roveň je potrebné, pri ich 

inštalácii na existujúcich 

budovách, posúdiť dopad 

na statiku budovy, ako aj 

celkový stav strechy, na 

ktorú by sa inštalovali.

Treba povedať, že aj my 

ako výrobca a dodávateľ 

tepla zo sústav centrálne-

ho zásobovania teplom 

postupne ekologizujeme 

naše dodávky. Doteraz vy-

užívané fosílne palivá na-

hradzujeme výrobou tepla 

z obnoviteľných zdrojov, 

ako aj využívaním odpad-

ného tepla. V Bratislave 

napríklad už od tejto vy-

kurovacej sezóny začíname 

odoberať doteraz nevyuži-

té teplo zo spaľovne OLO 

a do budúcna chceme tieto 

odbery ešte navyšovať.     

Predpokladáte zvýše-
ný záujem o zateplenie 
starých bytoviek?

Zateplenie bytových do-

mov na Slovensku už vo 

veľkej miere prebehlo 

v predchádzajúcich ro-

koch. Je to zrejmé aj z po-

klesu našich dodávok tep-

la na vykurovanie. Tam, 

kde sa tieto opatrenia 

ešte nezrealizovali, k ním 

pravdepodobne pristúpia 

v krátkej dobe, keďže rastú-

ce ceny energií motivujú 

k ich realizácii. 

(vt, foto MH TH)

Koľko nás vlastne starostovia stoja?
Počas poslednej októbrovej soboty nás čakajú komunálne a župné voľby. Do-
hromady sa na posty starostov bratislavských mestských častí, vrátane kandi-
dátov na primátora a župana, hlásia desiatky záujemcov.
Tí zabojujú o najvyššie samosprávne posty, ktoré sú mesačne ohodnocované na 
tisíce. Viete, ktorý bratislavský starosta má najvyšší plat a naopak, ktorý „berie“ 
najmenej? Pozrite si veľký prehľad platov (brutto) starostov na konci volebného 
obdobia 2018 – 2022: 

Primátor hlavného mesta:  6707 eur 
Predseda BSK:   5711 eur 
Starostovia mestských častí: 
Staré Mesto –   5300 – 5500 eur 
Nové Mesto –   3888 eur
Petržalka –   4650 eur 
Rusovce –   2919 eur 
Jarovce –   3463 eur 
Čunovo –   3198 eur 
Dúbravka –   4666 eur 
Karlova Ves –   3895 eur 
Devínska Nová Ves –  4604 eur 
Lamač –    2946 eur 
Záhorská Bystrica –  4723 eur 
Devín –    2665 eur 
Podunajské Biskupice –  3888 eur 
Vrakuňa –   3982 eur 
Vajnory –   3374 eur 
Rača –    3888 eur 

VT
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Návštevnosť Bra-
tislavy po vypuk-
nutí pandémie za-

čiatkom roka 2020 stále 
nie je rovnaká, ako do 
roku 2019. No uplynulá 
letná sezóna konečne 
priniesla prvé pozitívne 
správy. 

Cestovný ruch je odvetvie, 

ktoré pandémia zasiah-

la najciteľnejšie. Mestský 

turizmus nevynímajúc. 

Dôsledkom toho sa v prvý 

rok po vypuknutí pandé-

mie návštevnosť Bratislavy 

znížila o dve tretiny. A aby 

sme boli konkrétni, tak za-

tiaľ čo v roku 2019 prespalo 

v Bratislave 1 395 896 náv-

števníkov a z toho takmer 

milión ich prišlo do hlav-

ného mesta zo zahraničia, 

v ďalších dvoch rokoch sa 

ich počet pohyboval okolo 

400-tisíc.

Nárast na úroveň 80 % 
Keďže Bratislava je dl-

hodobo závislá na tejto 

forme turizmu, pretože 

priemerný zahraničný tu-

rista podľa výpočtov BTB 

v hlavnom meste minie 

približne 230 eur, dopady 

týchto strát pociťujeme my 

všetci, obyvatelia hlavného 

mesta. Zatiaľ čo do roku 

2020 od jari do jesene cen-

trom mesta pulzoval život, 

na každom rohu fungovala 

zaujímavá prevádzka, ak-

tuálne v Starom Meste na-

ďalej „strašia“ skrachované 

prevádzky či prázdne vý-

klady s nápismi zatvorené 

alebo na prenájom. A situá-

ciu zatiaľ výrazne nezlepšil 

ani vracajúci sa turizmus: 

„Počas leta sa turizmus 

v Bratislave pohyboval na 

úrovni 70 - 80% v porov-

naní s predpandemickým 

rokom 2019. Samozrejme, 

nebolo to rovnaké vo všet-

kých segmentoch,“ priblížil 

Július Buday z Bratislava 

Tourist Board. 

Dominantní Nemci 
a Česi 
Za prvých osem mesiacov 

pristálo v Bratislave o 200 

lodí viac ako v roku 2019, 

tie však priniesli o približ-

ne 30 % pasažierov menej, 

ako v roku 2019. Inými 

slovami, lodná preprava 

sa obnovila, no záujem tu-

ristov stále nie je na úrov-

ni roku 2020. „Pozitívnou 

správou je, že v júli prespa-

lo v Bratislave viac Nemcov 

a Čechov, ako pred pandé-

miou,“ doplnil Buday, pri-

tom práve na tieto dva trhy 

bola pred sezónou i počas 

nej celená reklama. „Sú to 

trhy, na ktorých prebieha-

la marketingová kampaň 

Bratislava Tourist Board. 

Po 2 rokoch k nám opäť 

začali chodiť aj návštevníci 

s USA a z Veľkej Británie,“ 

uzavrel hovorca. 

Aktuálne i blížiace sa 
podujatia, ktoré možno 
v Bratislave navštíviť: 

Od 21. septembra 
Martin Benka 
Tretie poschodie Bratislav-

ského hradu sa stalo pre-

chodným domovom diel 

Martina Benku. 

12.-14. október 
Jesenný salón piva 
v Starej tržnici 
Tešiť sa môžete na desiat-

ky malých remeselných 

pivovarov zo Slovenska aj 

zahraničia a tucty rôznych 

pív. Nebudú chýbať špe-

ciálni hostia. Excelentné 

pivá. 

12.14. október 
Streed Food park vol. 
55
Aj desiaty mesiac v roku sa 

môžete pred Starou tržni-

cou výborne najesť. 

Od 15. decembra 
Kelti z Bratislavy 
Výstava v Slovenskom ná-

rodnom múzeu – Historic-

kom múzeu na Bratislav-

skom hrade o tom, že pred 

viac ako 2 000 rokmi sa na 

území Bratislavy rozklada-

lo keltské mesto – oppi-

dum, asi trikrát rozľahlejšie 

než neskoršie stredoveké 

mesto. 

(vt, foto TASR)

Turistov opäť láka Bratislava, čísla po rokoch opäť rástli
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Energetická kríza: „Zatváraniu škôl sa chcú 
samosprávy vyhnúť.“
C

eny energií, téma 

číslo jedna na eu-

rópskej, národnej, 

ale aj lokálnej úrovni. Po-

tom, čo sa v uplynulých 

týždňoch vyšplhali ceny 

elektrickej energie a plynu 

na rekordné čísla, hľadajú 

politici riešenia, aby dopa-

dy na občanov neboli ex-

trémne. 

Podľa Únie miest Sloven-

ska(ÚMS) čelia samo-

správy extrémne náročnej 

situácii. „ÚMS pripomí-

na, že základnou úlohou 

samosprávy je starostli-

vosť o všestranný rozvoj 

jej územia a o potreby jej 

obyvateľov. Samospráva 

má zabezpečiť celkový roz-

voj, nielen „kúriť a svietiť“, 

pričom niektoré samo-

správy môžu mať problém 

aj s týmito základnými 

službami,“ informovala vo 

svojom stanovisku ÚMS, 

ktorá rovnako hľadá rieše-

nia, ako niekoľkú krízu v 

poradí zvládnuť.

Úrady znižujú teplotu 

vykurovania a zvažujú 
prácu z domu
Viaceré bratislavské samo-

správy už avizovali prvé 

opatrenia. V Ružinove sa 

napríklad pre energetickú 

krízu pripravujú na scenár, 

podľa ktorého zamestnan-

ci miestneho úradu, či ďal-

ších inštitúcií zostanú pra-

covať z domu. 

Prácu z domu zvažujú za-

bezpečiť aj v Čunove, kde 

už pristúpili k zníženiu tep-

loty vykurovania. „V rámci 

opatrení sme už čiastočne 

znížili teplotu vykurovania  

v objekte miestneho úra-

du a v ďalších objektoch v 

správe mestskej časti na 

minimum,“ informovala 

redakciu Bratislavský ku-

riér starostka Gabriela Fe-

renčáková.  

Na rôzne scenáre sa pri-

pravuje aj mestská časť 

Staré Mesto. No úprava 

teploty sa nemá dotknúť 

ani detí, ani seniorov. 

„V prípade potreby sme, 

samozrejme, pripravení 

teplotu v interiéroch znižo-

vať, týkať by sa to však ne-

malo priestorov určených 

pre deti či seniorov, ale ad-

ministratívnych priestorov 

a napríklad priestorov ur-

čených na konanie kultúr-

nych podujatí,“ uviedol ho-

vorca Starého Mesta Matej 

Števove.

Zatváranie škôl bude 
až krajné riešenie, sa-
mosprávy sa mu chcú 
vyhnúť
S opatreniami na zníženie 

spotreby energie v budo-

vách sa objavili aj špeku-

lácie o zatváraní škôl či 

predlžovaní vianočných 

prázdnin. Po komplikova-

ných dvoch rokoch pandé-

mie sú tak úvahy o opätov-

nom zatváraní škôl opäť na 

stole. Tie sa však podľa od-

bornej verejnosti aj nezis-

kového sektora už nesmú 

zopakovať.

„Zavreté školy a prechod 

na vzdelávanie na diaľku 

nie je len o znížení kvality 

vzdelávania, ale aj o tlaku 

na fyzické a duševné zdra-

vie detí, o ďalšom znevý-

hodňovaní mladistvých zo 

sociálne slabších komunít, 

ale aj o úplnom narušení 

chodu domácností, kedy 

rodičia nemôžu ani plno-

hodnotne pracovať. Pevne 

verím, že tentokrát si prio-

rity ako spoločnosť nasta-

víme správne,“ vyzval na 

sociálnej sieti zástupca OZ 

Rodičia.sk, Matej Stuška.

Rovnaký názor majú aj via-

ceré samosprávy. Tie sa pre 

Bratislavský kuriér vyjadri-

li, že zatvárať školy neplá-

nujú. „Po dlhých obdobiach 

dištančných vyučovaní sme 

presvedčení, že k podobné-

mu kroku treba pristúpiť 

iba v obzvlášť závažných 

situáciách, pretože vzdela-

nie, ale aj socializácia detí 

je pre ich ďalší život veľmi 

dôležitá,“ poskytlo stano-

visko Staré Mesto.

Starosta bratislavskej 

mestskej časti Vajnory 

Michal Vlček rovnako po-

tvrdil, že prioritou mest-

skej časti bude zabezpečiť 

prevádzku školy tak, aby 

deti mohli plnohodnotne 

navštevovať vyučovanie. 

Obmedzovaniu školských 

zariadení aj v prípade vy-

sokých cien energií sa chcú 

vyhnúť aj v Petržalke, Dú-

bravke, vo Vrakuni, či v Ja-

rovciach, potvrdili v stano-

viskách starostovia. 

Niektoré školy a školské za-

riadenia majú už za sebou 

rekonštrukciu zameranú 

na zníženie energetickej 

náročnosti budov, niektoré 

ju realizujú v súčasnosti.  

Samosprávy tiež vyčleňujú 

fi nancie na ďalšie energe-

tické audity.

Pomôcť by mal aj štát
Svoju úlohu v energetickej 

a fi nančnej kríze však zo-

hrá nielen to ako mestská 

časť hospodárila, či šetri-

la, vplyv bude mať aj fakt, 

dokedy má samospráva 

vysúťažené ceny elektriny 

a plynu. 

Vzhľadom na súčasné, ale 

aj očakávané ceny energií, 

následky môžu byť drama-

tické. Súčasne rastú aj oba-

vy z toho, ako budú nie-

ktoré samosprávy schopné 

zabezpečiť energetický 

chod mesta tak, ako sú 

obyvatelia zvyknutí. Po-

moc očakávajú aj od štátu.

Ministerstvo fi nancií pre 

TASR uviedlo, že vláda 

predloží komplexný balík 

opatrení na boj s vysokými 

cenami energií a ich stabi-

lizáciu pre všetky zložky 

spoločnosti. Rezort dekla-

ruje, že je v odôvodnených 

prípadoch pripravený sa-

mosprávam pomôcť. Na 

konkrétnu podobu opat-

rení štátu samosprávy ešte 

čakajú. 

(jp)

N  C 2100437288
IDSBK
INTEGROVANÝ DOPRAVNÝ SYSTÉM
V BRATISLAVSKOM KRAJI

DOPRAVNÝ PODNIK 
BRATISLAVA

PLATNOSŤ
Validity / Gültigkeit

2/100+101
2 zóny al. 100+101 / 2 zones or 100+101

tu označte / validate stamp here / hier entwerten

Rudolf
Rudolf Kusý 

na primátora

Bratislavy

CESTOVNÝ LÍSTOK
Single Ticket / Einzelticket

Lacnejšie
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A
utizmus je celoži-

votné postihnutie, 

ktoré ovplyvňuje 

spôsob, akým ľudia vní-

majú svet a komunikujú 

s druhými. Ľudia trpiaci 

autizmom vidia, počujú 

a cítia svet inak, ako my.  

Autizmus sa prejavuje 

u každého individuálne 

a odlišne. No pre určenie 

diagnózy sa k autizmu via-

žu tieto charakteristiky: 

autista má pretrvávajúce 

problémy v sociálnej ko-

munikácii, v sociálnych 

interakciách, používa ob-

medzené a opakujúce sa 

vzorce správania, aktivít 

a záujmov ...

Hlavné mesto nie je vý-

nimkou. Aj tu žijú stov-

ky obyvateľov s rôznymi 

stupňami autizmu. Aby 

všetky podporné aktivity, 

ktoré zastrešuje štát, župa, 

mesto, ale aj samotné mest-

ské časti – dávali logiku 

a zmysel, sa snaží ANDRE-
AS, nezisková organizácia. 

O tom, čo to všetko obná-

ša a ako vie samospráva 

pomôcť, sme sa porozprá-

vali s riaditeľkou organi-

zácie Mgr. MONIKOU 
KORMÚTHOVOU.

Sídlite na Palisádach, 
poskytujete pomoc kli-
entom aj zo širšieho 
okolia?
Naše služby poskytujeme 

predovšetkým klientom 

z Bratislavy a okolia, ale 

niektoré služby vyhľadá-

vajú u nás ľudia z celého 

Slovenska. Keďže sme 

spádovou oblasťou pre 

Bratislavský kraj aj z toho 

dôvodu nám veľkou mie-

rou pomáha nielen mesto 

Bratislava, ale najmä Bra-

tislavský samosprávny kraj. 

Bez ich pomoci by sme 

nevedeli pomáhať v takom 

rozsahu. Pretože všetko 

preniesť na plecia rodičov, 

ktorí majú s takýmito deť-

mi už aj tak vyššie náklady, 

by bolo neúnosné.

Venujete sa výhradne 
deťom alebo sa snaží-
te poskytovať pomoc 
komplexne?
Najviac sa pochopiteľne 

venujeme deťom, pretože 

každý „náš príbeh“ začí-

na v detskom veku a prvé, 

s čím sa na nás rodi-

čia obracajú, je odborná 

diagnostika, poradenstvo 

a potrebné terapie, ktoré 

sú nevyhnutné pre našich 

klientov pre lepšie začlene-

nie sa do spoločnosti. 

Aká by mala byť úloha 
štátu v manažmente 
postihnutí, s ktorými 
pracujete?
Štát jednoducho asi netu-

ší, že ročne pribúdajú do 

systému stovky detí s PAS, 

ktorí sú ako čln bez mo-

tora na rozbúrenom mori. 

Bez záchytného bodu, 

bez kormidla, bez kapitá-

na, odkázaní iba na vôľu, 

ochotu a obetu blízkych, 

resp. súkromných zariade-

ní. Za všetko hovorí jedno 

číslo a viac k tomu nie je čo 

dodať. Viete koľko sa čaká 

momentálne na odbornú 

diagnostiku v našom cen-

tre? Je to neuveriteľných 

20 mesiacov. Takmer dva 

roky musí v tomto štáte ča-

kať rodina, ktorá chce dať 

odborne posúdiť stav svoj-

ho dieťaťa. Pýtam sa, je to 

normálne? 

Diagnostikou sa však 
všetko iba začína, ale 
čo sa deje po rokoch 
s týmito ľuďmi? 
Áno, v detskom veku ešte 

ako tak systém dokáže s 

entuziazmom a fi nanciami 

rodiny pomôcť pri zvláda-

ní ťažkých osudov. Tu platí 

„Malé deti malé starosti, 

veľké deti veľké starosti“. 

Veľký problém nastáva, 

keď deti skončia školskú 

dochádzku, a nedokážu 

pokračovať v ďalšom vzde-

lávaní alebo si nájsť prácu. 

Tu nastáva čierna diera, 

čo považujem za zlyhanie 

štátu a chýbajúci systém 

pomoci znevýhodneným 

obyvateľom. A smutné 

je, že títo ľudia častokrát 

končia v dospelosti v DSS, 

kde prežijú desiatky rokov, 

avšak v prostredí, ktoré im 

často nedokáže patrične 

a odborne pomôcť, len sa 

postará o ich základné ži-

votné potreby. Nedostanú 

šancu na kvalitnejší život 

a seba uplatnenie, tak ako 

to je v zahraničí.

Ako by sa to dalo zme-
niť? 
Na jednej strane sa tvárime 

ako vyspelá spoločnosť, no 

viete ako sa hovorí - vy-

spelosť každej spoločnosti 

sa hodnotí tým, ako sa vie 

postarať o bezbranných a 

zraniteľných. A tu sme ako 

štát zlyhali. A to sa neba-

víme o stovkách miliónov 

eur. Tu chýba hlavne vôľa 

a odbornosť. Zásadným 

predpokladom ako po-

môcť s inklúziou týchto 

ľudí, je nastavenie fungu-

júceho systému na báze už 

existujúcich zariadení. To 

by v prvom kroku úplne 

stačilo. To, že by sa časom 

dobudovali rôzne centrá, 

kde by našli takýto ľudia 

celoživotné uplatnenie, o 

tom zatiaľ nemôžeme sní-

vať, ale verím, že jedného 

dňa sa aj v našom štáte 

„rozsvieti“. 

Dôležité je však niekde 
začať a aj preto ste sa 
rozhodli kandidovať za 
staromestskú poslan-
kyňu?
Som rodená Staromešťan-

ka, a veľmi mi záleží na 

tom, aby sa pristupovalo 

k obyvateľom Starého Mes-

ta, ale v podstate ku každé-

mu, s rešpektom. Aby sme 

sa tu stále mohli cítiť ako 

doma. Pozornosť by som 

chcela upriamiť špeciálne 

na seniorov a zdravotne 

znevýhodnených spolu-

obyvateľov, zosieťovaním 

zariadení, ktoré poskytujú 

sociálne služby, pre rých-

lejšiu a kvalitnejšiu pomoc. 

Ak sa toto podarí iniciovať 

na pôde našej mestskej 

časti, verím, že budeme 

vzorom pre vyššie štruk-

túry. Presne, niekde začať 

musíme.

(pk)

Monika Kormúthová: „Veľmi mi záleží 
na tom, aby sa pristupovalo k obyvateľom 
Starého Mesta s rešpektom.“

Vážení Staromešťania,

volám sa Martina Uličná a mno-
hí z Vás ma poznajú z predchá-
dzajúcich rokov. Som jednou 
z Vás a v nadchádzajúcich ko-
munálnych voľbách kandidujem 
za Staré Mesto na poslankyňu 
mesta Bratislava a súčasne na 
poslankyňu Bratislavského samo-
správneho kraja.

V končiacom sa volebnom obdo-
bí som v Starom Meste pôsobila 
ako poslankyňa a zároveň ako 
vicestarostka. Pôvodným povo-
laním som učiteľka, aj preto sú 
školstvo, ale tiež sociálne služby 
a sociálna pomoc oblasti, ktorým 
sa venujem dlhodobo. Snažím 
sa pomáhať najmä ľuďom zdra-
votne znevýhodneným, seniorom 
a rodinám s deťmi. 

Počas môjho minulého a tohto 
funkčného obdobia som rozbehla 
Projekt aktívneho starnutia. 
Už dlhé roky spolupracujem 
s autistickým centrom - ne-
ziskovou organizáciou 
ANDREAS. Za jeden z najväčších 
investičných úspechov tohto vo-
lebného obdobia považujem do-
stavanie Zariadenia opatrovateľskej služby na Palárikovej ulici, ktoré sme 
v roku 2020 uviedli do života. Spĺňa tie najprísnejšie kritériá zariadení pre 
seniorov 21. storočia.

Ako staromestskej poslankyni sa mi podarilo odstrániť opakovane vznikajúce 
čierne skládky na Lovinského ulici . Z mojej poslaneckej iniciatívy vzniklo v roku 
2020 nové detské ihrisko na Martinengovej ulici. Koncom roka 2021 boli obno-
vené hracie prvky ihriska na Drotárskej ceste a pribudli k nim ďalšie. Zmeny 
k lepšiemu sa dočkali detské ihriská na Sokolskej ulici,  Nábreží arm. gen. L. 
Svobodu. Úplne nový šat dostali ihriská v Sľubekovej záhrade a na Jedlíkovej 
ulici. Ďalšou výzvou je pre mňa výstavba novej Materskej školy na Myjavskej 
ulici.

Za kľúčové v nastávajúcom období považujem SPRAVODLIVÉ nastavenie 
parkovacej politiky. Je jedným z rozhodujúcich projektov vedúcich k zlepše-
niu kvality života Staromešťanov, ale aj ostatných Bratislavčanov. Magistrát 
si, žiaľ, vybral reštriktívnu formu riešenia problémov s parkovaním v meste. 
Tá vytiahne z vrecák všetkých obyvateľov hlavného mesta, vrátane Staromeš-
ťanov, ďalšie peniaze. Najmä tým,pre ktorých je používanie auta skutočne 
každodennou nevyhnutnosťou, napr. na presun do zamestnania so sídlomv 
niektorej zo zón parkovacej politiky. Všetci vodiči sú nútení platiť hodinovú 
taxu 5-krát do týždňa!  

SPRAVODLIVÉ by bolo vybudovať najprv záchytné parkoviská a nové par-
kovacie domy na okraji mesta s napojením na rýchlu MHD pre tých, ktorí 
denne do Bratislavy dochádzajú. Nosný problém parkovania nepredstavu-
jú Staromešťania, ani Bratislavčania, ale približne 33 000 áut, ktoré denne 
prúdia do Bratislavy. SPRAVODLIVÉ parkovanie neznamená len spoplat-
nené rezidenčné zóny, ale ponúknuť spoľahlivú, dostupnú a lacnejšiu alter-
natívu dopravy v meste. Rovnako SPRAVODLIVÉ je vybudovať a zakresliť 
parkovacie miesta všade, kde je to možné a dáva to zmysel. Každá komuni-
kácia musí byť pritom v plnej miere priechodná a doprava na nejbezpečná 
a bezproblémová.

Ako staromestská poslankyňa som nepodporila rozdelenie Starého Mesta 
na niekoľko parkovacích zón, ako to pretláčal a žiadal Magistrát hlavného 
mesta. Ak mi v nastávajúcich komunálnych voľbách dáte svoj hlas, na tom-
to stanovisku budem aj v budúcnosti bezpodmienečne trvať. Staromešťania 
predsa nemôžu byť vo svojom vlastnom meste vnímaní ako cudzinci. Je ne-
mysliteľné, aby za parkovanie zaplatili 2 eurá v susednej štvrti, ak napríklad 
privezú nákup svojim rodičom, navštívia svoje rodiny či priateľov!

Ďakujem svojim priaznivcom za doterajšiu dôveru. Opätovne sa o ňu budem 
uchádzať v komunálnych voľbách, ktoré sa uskutočnia v sobotu 29. októbra 
2022.
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Martina Uličná, 
Vaša staromestská poslankyňa
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Tisíce ľudí by sa 
zo satelitov ne-
museli presúvať 

každé ráno do Bratisla-
vy. Riešenie je pomer-
ne jednoduché, ale nie 
okamžité

Rýchlo sa rozvíjajúce obce 

v okolí Bratislavy už svo-

jimi počtami obyvateľov 

predbehli viaceré sloven-

ské mestá a doťahujú sa aj 

na mnohé mestské časti 

hlavného mesta. Prevažne 

mladé rodiny, ktoré hľa-

dajú dostupnejšie bývanie 

alebo práve naopak, sku-

pina ľudí, ktorí už nepotre-

bujú riešiť dennú školskú 

dochádzku svojich detí 

a hľadajú väčší kľud, sa ma-

sívne presúva do prímest-

ských satelitov. 

Výsledkom toho je zákoni-

tá disproporcia občianskej 

vybavenosti a požiadaviek 

na kvalitu života. Takmer 

v každej lokalite, ktorá po-

číta medziročné prírastky 

obyvateľov v stovkách až 

tisícoch, je tak enormný 

tlak na školské kapacity, 

športovú infraštruktúru, 

zdravotnú starostlivosť 

a pod.

A to všetko sa síce odohrá-

va za hranicami hlavného 

mesta, ale na život samot-

ných Bratislavčanov to má 

vplyv väčší ako si myslíme. 

O vzťahu Bratislavy a vi-

dieka sme sa porozprávali 

so starostkou Chorvát-
skeho Grobu - jedného z 

najväčších satelitov v okolí 

hlavného mesta - JUDr. 
Vladimírou Vydrovou.

Ako teda vnímate vzťah 
mesto vs. satelit? Bez 
spolupráce to asi nepô-
jde...
Upresnila by som, že ide 

o takpovediac „part-

nerský trojuhol-

ník“, kam mu-

síme v každom 

prípade prib-

rať aj župu. Aj 

mesto, aj župa 

majú svoje 

r o z d i e l n e 

kompeten-

cie, kto-

ré majú 

d o p a d 

na kva-

litné fun-

govanie tohto spojenia. 

O potrebe spolupráce 

snáď nikto nepochybuje, 

ale skôr by som upriami-

la pozornosť na jeden 

z kľúčových faktorov, kto-

rý prierezovo ovplyvňuje 

celé fungovanie každej sa-

mosprávy. A síce, jedná sa 

o výber podielových daní, 

na ktorých je kvalita živo-

ta v obci priamo úmerne 

závislá.

Máte na mysli neustá-
ly boj vidieka s pris-
ťahovalcami, aby si 

prehlásili trvalý pobyt?
Nerada používam slovo 

boj, ale áno, v tejto „bitke“ 

ťahajú takmer všetky obce 

v okolí Bratislavy za kratší 

koniec. Zoberme si iba náš 

Chorvátsky Grob. Ofi ciál-

ne je tu prihlásených okolo 

7-tisíc ľudí, no ďalších cca 

4-tisíc ľudí tu síce žije, vy-

užíva všetko, čo obec po-

núka, požaduje budovanie 

infraštruktúry, nové školy, 

plaváreň a pod., ale strate-

gicky si necháva trvalý po-

byt v hlavnom meste, kde 

chcú tiež čerpať tamojšie 

výhody. To sú stovky tisíc 

eur, ktoré chýbajú najmä 

na rozvojové aktivity a ur-

čitým spôsobom je to nefér 

voči tým, ktorí si trvalý po-

byt prehlásili. Pretože ak sa 

bavíme o tretine obyvate-

ľov Grobu, že neprispieva-

jú na chod obce, tak to sa 

musí niekde prejaviť.

Má tento dlhoročný 
hendikep dopad aj na 
život ľudí v meste? 
Ono sa to nezdá, ale samo-

zrejme, že má. Uvedomme 

si prosím všetci, čo žije-

me v tomto regióne na-

sledovné súvislosti. Ak 

príde do satelitu viac 

peňazí za ľudí, ktorí 

tam bývajú, obec doká-

že rýchlejšie dobudo-

vať infraštruktúru ako 

sú školy, škôlky, špor-

toviská, senior centrá, 

cyklotrasy a pod. Čiže, 

ak nám vzrastie kvalita ži-

vota a všetko podstatné sa 

odohrá tu, nebude potreb-

né tak často cestovať do 

mesta. Nebudeme musieť 

voziť deti do bratislavských 

škôl a škôlok, čím nezapl-

níme ráno cesty. Taktiež 

ostane viac miest v mest-

ských školských zariade-

niach pre Bratislavčanov. 

Ak tu bude viac športovísk 

a športových klubov, deti 

a mládež nájdu realizáciu 

tu a opäť bez potreby pre-

sunov. Ruka v ruke s vyš-

šou kvalitou a rozvojom 

infraštruktúry ide aj vznik 

nových pracovných miest, 

čo pre ďalšiu skupinu ľudí 

bude znamenať menej ces-

tovania. A ak si to celé pre-

mietneme na všetky vstupy 

do mesta, tak sú to tisíce 

áut, ktoré denne nezaplnia 

ulice hlavného mesta. 

Ste starostkou naozaj 
veľkej obce, očaká-
vania boli a sú veľké. 
Kam ste sa ako obec 
posunuli za štyri roky? 
Myslíte, že ste naplnili 
svoje predsavzatia?
Či sme sa posunuli dosta-

točne a správnym smerom, 

nech zhodnotí občan. Pre 

neho tie veci robíme a ro-

biť budeme. Viete ako to 

chodí, tí spokojní sa vy-

jadria zriedkavo, tí nespo-

kojní vždy. Za seba môžem 

povedať s rukou na srdci, 

že všetko, čo sme urobili, 

dokončili alebo ešte iba za-

číname, je v záujme zvyšo-

vania kvality života v našej 

obci. Nie všetko sa podari-

lo, no tu si treba uvedomiť, 

že nad všetkým je nejaký 

právny rámec fungovania 

štátu a samosprávy, ktorý 

sme nemohli ani nechceli 

prekročiť.

Spomeniem aspoň zopár 

kľúčových vecí, pod ktoré 

sa vieme podpísať. V ZŠ 

s MŠ na Školskej sme po-

stavili prístavbu s 3 nový-

mi učebňami, v budove 

školy došlo ku kompletnej 

oprave sociálnych zariade-

ní na 1. poschodí, zatepli-

li sme objekt MŠ Školská 

a staviame aj novú športo-

vú halu. Zrekonštruovali 

sme kotolňu v celom ob-

jekte MŠ výmenou tepel-

ného zdroja a radiátorov, 

postavili sme multifunkč-

né školiace centrum na re-

alizovanie voľno-časových 

aktivít. V druhej obecnej 

škole na Javorovej aleji 

sme postavili 8 kmeňových 

tried, 4 učebne, prístavba 

je bezbariérová, má zelené 

opatrenia vo forme daž-

ďových záhrad, solárneho 

systému a vegetačných 

striech na jedálni. Dostali 

sme pod kontrolu verejný 

vodovod a verejnú kanali-

záciu, taktiež sme otvorili 

novú pobočku Slovenskej 

pošty na Čiernej vode. 

Z pripravovaných projek-

tov máme podanú žiadosť 

s projektom na novú MŠ 

pre 110 detí, čakáme na 

odsúhlasenie fi nancií pre 

denný stacionár pre senio-

rov.

Naozaj nie je toho málo, 

som hrdá na to a obzvlášť 

na mojich kolegov, bez 

ktorých by sme to spoloč-

ne nedali. Neprajníkom 

a kritikom by som sa chce-

la tiež poďakovať, pretože 

aj to nás posunulo ďalej. 

(pk, foto chorvatskygrob.sk)

METROPOLA vs. SATELIT
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Radoslav Števčík: Chcem pokračovať v obnove Starého Mesta

B
ol prvým nezávis-

lým starostom bra-

tislavského Starého 

Mesta. Počas starostovania 

sa skutočne staral o Staré 

Mesto. Vybudoval tri nové 

verejné parky, komplexne 

zrekonštruoval tri desiatky 

ulíc, vybudoval nové det-

ské jasle, novú materskú 

školu, pripravil a začal vý-

stavbu zariadenia opatro-

vateľskej služby. Po štyroch 

rokoch kandiduje opäť. 

Radoslav ŠTEVČÍK (52) 

pracuje ako tajomník Filo-

zofi ckej fakulty UK v Bra-

tislave.

Prečo ste sa rozhod-
li opäť kandidovať na 
starostu Starého Mes-
ta?
- Preto, že sa mi nepo-

darilo v predchádzajúcom 

volebnom období naplniť 

všetky predstavy a plány, 

ale aj preto, že vnímam 

hlasy nespokojných su-

sedov a známych v našej 

mestskej časti, ktorým 

sa nepáči, akým smerom sa 

Staré Mesto uberá. Samo-

správa v centrálnej mest-

skej časti sa opäť dostala do 

područia politických strán, 

z čoho pramenia aj straníc-

ke a ideologické škriepky 

v miestnom zastupiteľstve.

Ako by ste chceli nad-
viazať na svoje staros-
tovanie?
- Stačí pokračovať tam, 

kde som pred štyrmi rokmi 

skončil, pretože súčasná 

starostka toho za štyri roky 

veľa neurobila. Chcem po-

kračovať v komplexnej ob-

nove staromestských ulíc, 

či už ciest ale aj chodníkov. 

S tým súvisí vytváranie 

nových zelených plôch na 

miestach, kde je dnes asfalt 

a betón, aby každá ulica 

v Starom Meste mala as-

poň kúsok zelene. Chcem 

pokračovať v modernizá-

cii infraštruktúry staro-

mestských škôl a škôlok, 

vybudovať zberný dvor 

pre Staromešťanov, ale 

najmä zlepšiť každoden-

nú údržbu a starostlivosť 

o majetok mestskej časti a 

verejné priestranstvá v jej 

správe. Pretože starosta sa 

má starať o Staré Mesto, 

a nie o to, ako vyzerá na so-

ciálnych sieťach.

Čo považujete za naj-
väčší problém Starého 
Mesta?
- Okrem parkovania, 

ktoré si však zobralo na 

starosti mesto Bratislava, 

to je najmä nežiadúci tran-

zit áut cez centrum mesta. 

Ešte ako starosta som na to 

upozorňoval a do generelu 

dopravy hlavného mesta 

navrhol zaradiť aj zváženie 

možnosti vytvorenia vnú-

torného mestského okru-

hu po vzore Viedne. Tým 

by sa jednak vylúčil tranzit 

zo severu na juh a zo zá-

padu na východ, upokojila 

by sa doprava, skvalitnila 

a zrýchlila verejná dopra-

va a vznikol by priestor 

na budovanie oddelených 

cyklotrás.

Pred štyrmi rokmi sa 
vám podarilo zachrá-

niť trh na Žilinskej ulici 
na 10 rokov. Čo s ním 
bude ďalej?
- Som nesmierne rád, že 

sme trh nielen zachránili, 

ale podarilo sa nám ešte aj 

vybudovať nové prestreše-

nie trhoviska. Moji pred-

chodcovia o záchrane trhu 

len hovorilo, mne sa ho 

reálne podarilo udržať na 

10 rokov. Tie však raz uply-

nú a je na mieste otázka, 

čo bude ďalej. Netreba hľa-

dať riešenie pre akúsi Novú 

Žilinskú, jednoducho treba 

sa s majiteľom dohodnúť 

na odkúpení pozemku 

pod trhoviskom, či na jeho 

zámene za iný pozemok. 

Ako starosta urobím všet-

ko preto, aby mestská časť 

alebo mesto Bratislava zís-

kali tento pozemok, aby tu 

trhovisko na Žilinskej zo-

stalo navždy.

Tentokrát kandidujete 
spoločne s ďalšími ne-
závislými kandidátmi 
pod hlavičkou volebnej 
platformy Starostovia 
a nezávislí kandidáti. 
Prečo?
- Keďže uplynulé štyri 

roky sa v miestnom zastu-

piteľstve viac politikárčilo, 

ako pracovalo v prospech 

Staromešťanov, oslovil 

som dvadsiatku aktívnych 

občanov, aby sme to spo-

ločne zmenili. Aby sme 

správu vecí verejných zo-

brali politickým stranám 

a vrátili do rúk skutočných 

zástupcov Staromešťanov. 

Všetci v Starom Meste 

skutočne žijú, nie sú Sta-

romešťanmi len na papieri. 

Poznajú problémy vo svo-

jich volebných obvodoch 

a prinášajú aj ich riešenia.

Prezraďte, čomu ste sa 
venovali uplynulé štyri 
roky?
- Pracovne ako tajomník 

Filozofi ckej fakulty UK 

mám na starosti prevádz-

ku tejto najväčšej fakulty 

na Slovensku. S kolegami 

sme sa sústredili na obno-

vu vnútorných priestorov, 

ich modernizáciu a deba-

rierizáciu budov fakulty. 

Za uplynulé štyri roky sa 

nám podarilo množstvo 

práce, či už v budove na 

Gondovej, alebo na Štúro-

vej ulici. Tri roky som bol 

predsedom občianskeho 

združenia Bratislavská Kal-

vária, ktorému sa podarilo 

obnoviť pôvodnú kaplnku 

historickej krížovej cesty 

na Kalvárskom vrchu 

do barokovej podoby. 
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Svoje podnety môžete posielať na adresu redakcia@bakurier.sk.

Máme problém s de-
dičstvom po otcovi. 
Otec podnikal a nevi-
eme presne zistiť stav 
a rozsah jeho majetku. 
Najmä sa obávame, 
aby sa neobjavili nej-
aké dlhy, neplatené 
pôžičky, zmenky alebo 
čokoľvek. Máme oba-
vu, že nakoniec nebu-
deme nič dediť a všet-
ko pôjde na úhradu 
dlhov. Aký je postup 
pri zisťovaní majetku 
a akú máme istotu, že 
sa po rokoch niekto 
neprihlási ako otcov 
veriteľ... 

Konanie o dedičstve upra-
vuje po novom Civilný 
mimosporový poriadok 
(Zákon č. 161/2015 Z.z.). 
Upravuje aj postup pri 
zisťovaní majetku a dlhov 
poručiteľa. Podľa §197 
Civilného mimosporové-
ho poriadku miestne prí-
slušný súd pre konanie o 
dedičstve zistí majetok a 
dlhy poručiteľa a vyko-
ná ich súpis. Podľa §199 

súd na návrh dedičov vydá 
uznesenie, v ktorom vyzve 
veriteľov, aby mu oznámi-
li svoje pohľadávky a určí 
lehotu na podanie ozná-
menia, ktorá nesmie byť 
kratšia ako jeden mesiac. 
Uvedené uznesenie súd 
zverejní nielen na úradnej 
tabuli súdu, ale aj na webo-
vej stránke príslušného 
súdu a na webovom sídle 
Notárskej komory SR. Na 
základe súpisu majetku a 
dlhov poručiteľa súd uzne-
sením určí všeobecnú hod-
notu majetku, výšku dlhov 
a čistú hodnotu dedičstva, 
prípadne výšku jeho predĺ-
ženia v čase smrti poruči-
teľa. V prípade, že je de-
dičstvo predĺžené (dlhy 
prevyšujú hodnotu majet-
ku) sa dedičia a veritelia 
dohodnúť, že predĺžené 
dedičstvo sa prenechá ve-
riteľom na úhradu dlhov. 
Súd takúto dohodu schváli, 
ak neodporuje osobitné-
mu predpisu. Ak nedôjde 
k dohode dedičov a veri-
teľov a dedičstvo je predĺ-
žené, môže súd nariadiť 
aj bez návrhu likvidáciu 
dedičstva. Likvidácia de-
dičstva sa vykoná speňa-
žením všetkého poruči-
teľovho majetku, následne 
súd vykoná rozvrh výťažku 
speňaženia majetku medzi 
veriteľov. Podľa §209 Ci-
vilného mimosporového 
poriadku právoplatným 
skončením likvidácie za-
nikajú proti dedičom ne-
uspokojené pohľadávky 
veriteľov. Ak by sa objavil 
ďalší poručiteľov majetok, 
rozdelil by ho súd veri-

teľom do výšky ich neu-
spokojených pohľadávok. 
Ak by zostal majetkový 
prebytok, prejednal by ho 
súd ako dedičstvo. 
Ak sa objaví po právoplat-
nosti uznesenia, ktorým 
sa konanie o dedičstve 
skončilo, ďalší poruči-
teľov majetok, prípadne aj 
dlh, súd vykoná o takom-
to majetku dodatočné ko-
nanie o dedičstve. Ak sa 
však objaví iba dlh, doda-
točné konanie o dedičstve 
sa nevykoná. Podľa §212 
Civilného mimosporo-
vého poriadku nezarade-
nie majetku alebo dlhov, 
ktoré boli medzi účast-
níkmi sporné, do dedič-
stva nebráni účastníkom, 
aby sa domáhali svojho 
práva žalobou na súde. 
Z uvedeného vyplýva, že 
povinnosť overiť majetok 
a dlhy poručiteľa je po-
vinnosťou súdu, resp. no-
tára povereného v konaní 
o dedičstve. Veritelia si 
musia riadne prihlásiť 
svoje pohľadávky. Ak by 
tak neurobili spôsobom 
a v lehote určenej súdom, 
ich pozícia pri snahe 
uspokojiť sa následne 
z majetku poručiteľa sa 
podstatne sťaží a skom-
plikuje. V zásade by sa 
mohli domáhať uspoko-
jenia svojich dlhov len 
v prípade, ak by sa po 
právoplatnosti uznesenia, 
ktorým sa konanie o de-
dičstve skončilo, objavil 
ďalší poručiteľov majetok. 
Ak by sa objavili len ďalšie 
dlhy, dodatočné konania 
o dedičstve sa nevykoná.

P á ik díPrávnik radíRomana Tabák: „Kvalitu života 
Staromešťanov posunú vyššie iba 
systémové zmeny.“
(Dokončenie zo str. 1)

Takže, na úvod zá-
kladná otázka, ktorá 
zaujíma asi každého 
najviac. Prečo ste sa 
rozhodli zabojovať 
o tento post?
Začnem možno od seba 

a síce tým, že som Staro-

mešťanka, denne tu pôso-

bím nielen pracovne, ale 

vychovávam  tu aj svojho 

syna, a tak sa na veci okolo 

nás pozerám cez rôznu op-

tiku. A samozrejme, tým, 

že pôsobím aj ako poslan-

kyňa Národnej rady, mám 

možnosť mnohé veci vidieť 

cez systémové nastavenie, 

ktoré si povedzme, že nie 

je úplne zdravé. A na to, 

aby sa veci dali posunúť 

správnym smerom, je po-

trebné iniciovať mnoho 

rokovaní a aktivít práve na 

najvyššej úrovni, pretože 

darmo sa obec môže snažiť 

o zásadný obrat v riešení 

svojich problémov, pokiaľ 

nenájde napríklad legisla-

tívnu podporu stanovenú 

zákonmi.

Keď sa pozrieme na Va-
šich protivníkov v boji 
o starostovskú stolič-
ku, povedzme, že majú 
väčšie skúsenosti v ri-
adení samosprávy, či 
už ako miestni poslanci 
alebo starostovia. Ne-
cítite tu hendikep? Te-
nisovou terminológiou 
nastupujete na zápas 
proti hráčom z prvej 
desiatky.
Ostaňme pri tom tenise 

teda aj v odpovedi. Presne 

ste mi nahrali na smeč. Po 

prvé, žiaden športovec, ak 

chce niečo dosiahnuť, ne-

môže vstupovať do zápasu 

ako porazený. To skrátka 

nefunguje a rozhodne to 

nie je môj štýl. Po druhé, 

nielen v tenise, ale v kaž-

dom športe sa dejú na den-

nom poriadku športové 

prekvapenia. Byť favori-

tom zväzuje ruky, nohy, ale 

hlavne hlavu. Naopak, en-

tuziazmus, chuť sa presadiť 

a zmeniť stav, je často ove-

ľa silnejšia ako papierové 

predpoklady. A po tretie, 

a to je asi najdôležitejšie, 

ak stále chceme ostať pri 

tenise v rovine parafrázo-

vania, pozrime sa na karié-

ru mojich oponentov, ich 

víťazstvá a prehry. Mys-

líte, že je tu nejaký Roger 

Federer alebo Serena Wil-

liams? Ale predovšetkým, 

víťazstvá a prehry Staro-

mešťanov. Tie sú najpod-

statnejšie. A tu sa vrátim 

k mojej prvej odpovedi, 

že žijem a pôsobím denne 

v Starom Meste a podľa 

mňa prehrávame set za-

tiaľ 2:5 a na podaní je sú-

per. Čiže inými slovami, je 

na čase „zamakať“, ale že 

úplne ako o život a spraviť 

z tejto mestskej časti voľbu 

číslo jeden na bývanie pre 

jej obyvateľov. 

Opustime teda na 
chvíľu tenis a poved-
zme si, kde to pokrivká-
va podľa Vás, kde vidíte 
potenciál na zlepšenie?
Nechcem, aby to znelo ako 

klišé, ale všade. Pozrime 

sa 12 rokov späť, viac si 

človek už asi nepamätá do 

detailov. Pri kormidle sa 

vystriedali 3 mená, ktoré 

nejakým spôsobom riadili 

túto mestskú časť. Netvr-

dím, že úplne zle, ale my 

Staromešťania, spýtajme 

sa každý sám seba, že či sa 

naše očakávania naplnili, 

prípadne, či sa udialo nie-

čo, čo bolo naozaj rozdie-

lové. Ja ten pocit nemám. 

Rok, čo rok sa ide v za-

behnutých koľajách, občas 

sa niečo premaľuje, kde tu 

niečo opraví, občas niečo 

zakáže alebo prikáže, ale 

stále sme ako keby ruko-

jemníkmi systému a nasta-

venia vzťahov s vedením 

samotného mesta.

Čo by mohlo fungovať 
lepšie?
Poďme kľudne do detailu, 

pretože práve tie detaily 

tvoria to bodové hodno-

tenie, ktoré nám občania 

každé 4 roky vystavujú. 

Tak napríklad, prísna kon-

trola dodržiavania čisto-

ty a hluku pri stavebných 

prácach. Precestovala som 

naozaj celý svet, ale takúto 

anarchiu som vo vyspelých 

krajinách naozaj nevide-

la. Alebo čo tak nevkusný 

svetelný smog? Niekoho 

to možno netrápi, ale sme 

centrálna mestská časť 

a nemôže to tu vyzerať ako 

na thajskej uličke s elektro-

nikou. 

Spomínali ste ale sys-
témovejšie zmeny, čo 
ste mali na mysli?
Úprimne, čo ma trápi veľmi 

a čo by bolo inde vo vyspe-

lom svete taktiež cez čiaru, 

je zanedbaná starostlivosť 

o historické budovy a kul-

túrne pamiatky. Chápem, 

že je tu problém s vlastník-

mi, ale ak neexistujú pro-

striedky, ako s nimi veci 

riešiť, tak tie podmienky 

treba vytvoriť. Niekedy sa 

naozaj hanbím, ako to tu 

vyzerá. S tým súvisí aj ces-

tovný ruch trochu. Čo si 

odnesie návštevník centra, 

čo sa mu zaryje do pamä-

te? Dýcha to tu nejakým 

špecifi ckým koloritom, 

atmosférou alebo niečím, 

čo by doma rozprával 

s nadšením? Ja to, bohu-

žiaľ, nevidím. Máme krás-

ne budovy, aj zopár námes-

tí, ale ten duch mesta je 

ako „džin skrytý vo fľaši“. 

A čo parkovanie, téma 
dnešných dní? Vieme, 
že ste predložili nove-
lu Zákona o cestnej 
premávke, ktorá práve 
upravuje aj možnosti 
parkovania na chodní-
koch.
Tejto téme sa venujem už 

dlhšie a som nej aktívna. 

Chodníky by mali patriť 

chodcom a nám matkám. 

Aj preto som ako jediná 

žena vlani iniciovala túto 

novelu, aby sme sa opäť 

o kúsok priblížili k vyspe-

lým európskym štátom. 

Podľa platnej úpravy, kto-

rá nadobudla účinnosť 

1. marca 2022, iní účast-

níci cestnej premávky než 

chodci nesmú chodník 

používať. To však nepla-

tí pre cyklistov, prípadne, 

ak dopravnou značkou ale-

bo dopravným zariadením 

je určené inak, alebo ak ide 

o zastavenie alebo státie 

bicykla alebo motocykla, 

pri ktorom ostane súvislá 

voľná šírka chodníka naj-

menej 1,5 metra. Tento zá-

kon podporilo 124 poslan-

cov.

Čo sa týka aktuálnej situá-

cie v hlavnom meste ohľa-

dom parkovania - celé zle, 

prepáčte. To ani nejdem 

rozoberať. Nedávno som 

čítala práve článok na túto 

tému a volal sa  „Cudzinec 

vo vlastnom meste.“ A to 

hovorí za všetko. Riešenia 

v prospech Staromešťanov 

existujú a na ich realizáciu 

stačí vôľa. Nejdem však za-

chádzať do detailov, to by 

bolo na dlho. Jednoducho, 

Staromešťan predsa ne-

môže byť rukojemníkom 

toho, že sa tu narodil ale-

bo, že tu býva.

A čo by ste záverom 
odkázali Staromešťa-
nom?
 Nebojme sa zmeny. Byť 

Staromešťanom môže byť 

oveľa atraktívnejšie ako 

len to, že to máme blízko 

do centra. Sme v centre 

diania – kultúrneho, spo-

ločenského, vzdelanost-

ného, ale aj fi nančného, 

a z toho treba vyťažiť, nie 

len ustupovať. 

(bak, foto archív RT)



strana 10 Komunálne voľby 2022 - Kandidáti 09 l 2022

Volebný obvod č. 
1 – STARÉ MESTO
(volia sa 4 poslanci)
1. Zuzana Aufrichtová, 
Ing. arch., 47 r., starostka, 
urbanistka, Nova, Občian-
ska konzervatívna stra-
na, Zmena zdola, demo-
kratická únia Slovenska, 
Obyčajní ľudia a nezávislé 
osobnosti (oľano), nova, 
kresťanská únia (kú), zme-
na zdola 
2. Daniela Barnová, 
Mgr., 44 r., osobná bankár-
ka, Republika 
3. Miroslava Bátovská, 
Bc., 47 r., Projektová ma-
nažérka, Demokratická 
strana, Ods - občianski 
demokrati Slovenska, Spo-
lu - občianska demokracia, 
Šanca 
4. Adam Berka, Mgr. art., 
40 r., architekt, poslanec 
mestského a miestneho 
zastupiteľstva, Team Brati-
slava, Progresívne Sloven-
sko, Sloboda a solidarita 
5. Ľubomír Boháč, Ing. 
arch., 65 r., architekt, ur-
banista, Sme rodina, Kres-
ťanskodemokratické hnu-
tie, Za ľudí, Dobrá voľba 
a umiernení, Szövetség - 
Magyarok. Nemzetiségek. 
Regiók. | Aliancia - Maďa-
ri. národnosti. regióny 
6. Nina Borguľová Mali-
ti, Ing., 41 r., podnikateľka, 
Hlas - sociálna demokracia 
7. Allan Böhm, JUDr., 60 
r., advokát, Strana obcí a 
miest - som Slovensko 
8. Michal Čambal, 43 r., 
obchodník, Život - národ-
ná strana 
9. Marek Fedor, Mgr., 45 
r., právnik, Hlas - sociálna 
demokracia 
10. Martin Gajdoš, Ing. 
arch., 44 r., architekt, De-
mokratická strana, Ods 
- občianski demokrati Slo-
venska, Spolu - občianska 
demokracia, Šanca 
11. Dalibor Gergeľ, Phar-
mDr., CSc., 58 r., vedecký 
pracovník v oblasti medi-
cíny, Starostovia a nezávislí 
kandidáti 
12. Gábor Grendel, Mgr., 
42 r., poslanec parlamen-
tu, Nova, Občianska kon-
zervatívna strana, Zmena 
zdola, demokratická únia 
Slovenska, Obyčajní ľudia 
a nezávislé osobnosti (oľa-
no), nova, kresťanská únia 
(kú), zmena zdola 
13. Katarína Hatráková, 
PhDr., 47 r., poslankyňa 
parlamentu, Kresťanská 
únia
14. Michaela Hornáčko-
vá, 32 r., asistentka, Život 
- národná strana 
15. Martin Hutta, Mgr., 34 
r., právnik, Starostovia a 
nezávislí kandidáti 
16. Ingrid Charvátová, 
PhDr., 52 r., riaditeľka MŠ, 

Srdce - slovenská národná 
jednota - strana vlastencov 
17. Samuel Janec, 
MUDr., MPH., 70 r., lekár, 
Smer - sociálna demok-
racia, Slovenská národná 
strana 
18. Dušan Jarjabek, doc. 
Mgr. art., 69 r., poslanec 
parlamentu, Smer - sociál-
na demokracia, Slovenská 
národná strana 
19. Oskar Kaman, Ing., 
40 r., ekonóm, Demokra-
tická strana, Ods - občian-
ski demokrati Slovenska, 
Spolu - občianska demok-
racia, Šanca 
20. Dana Kleinert, Mgr. 
art., 48 r., dizajnérka a 
konzultantka projektov, 
poslankyňa miestneho za-
stupiteľstva, Team Brati-
slava, Progresívne Sloven-
sko, Sloboda a solidarita 
21. Gabriel Kollár, Ing., 
70 r., podnikateľ, Stra-
na moderného Slovenska 
(sms) 
22. Vladimír Kovalčík, 65 
r., dôchodca, Strana mo-
derného Slovenska (sms) 
23. Eliška Kubíková, 
doc.et.doc. MUDr., PhD., 
MPH, 63 r., lekárka, Hlas - 
sociálna demokracia 
24. Naďa Lazarová, Mgr., 
60 r., redaktorka, novinár-
ka, Nova, Občianska kon-
zervatívna strana, Zmena 
zdola, demokratická únia 
Slovenska, Obyčajní ľudia 
a nezávislé osobnosti (oľa-
no), nova, kresťanská únia 
(kú), zmena zdola 
25. Peter Lipták, MUDr., 
62 r., lekár, Srdce - sloven-
ská národná jednota - stra-
na vlastencov 
26. Milan Lopašovský, 
PharmDr., 59 r., diplomat, 
Strana moderného Sloven-
ska (sms) 
27. Zuzana Luhová, Ing., 
56 r., podnikateľka, Národ-
ná koalícia / nezávislí kan-
didáti 
28. Anton Marcinčin, 
Ing., PhD., 54 r., ekonóm, 
Sme rodina, Kresťansko-
demokratické hnutie, Za 
ľudí, Dobrá voľba a umier-
není, Szövetség - Magya-
rok. Nemzetiségek. Re-
giók. | Aliancia - Maďari. 
národnosti. regióny 
29. Martin Mlýnek, Ing., 
41 r., prednosta miestneho 
úradu, manažér investič-
nej fi rmy, Nova, Občian-
ska konzervatívna strana, 
Zmena zdola, demokra-
tická únia Slovenska, Oby-
čajní ľudia a nezávislé 
osobnosti (oľano), nova, 
kresťanská únia (kú), zme-
na zdola 
30. Anton Molnár, Ing., 
44 r., hovorca a riaditeľ ko-
munikácie, Strana obcí a 
miest - som Slovensko
31. Barbora Oráčo-
vá, PaedDr., PhD., 50 r., 

poslankyňa mestskej čas-
ti, odborná koordinátorka 
projektu v oblasti soci-
álnych služieb, nezávislá 
kandidátka 
32. Vladimír Palko, Mgr., 
41 r., historik, Kresťanská 
únia 
33. Tomáš Pokorný, Ing., 
35 r., stavebný dozor, Ná-
rodná koalícia / nezávislí 
kandidáti 
34. Katarína Roth Ne-
veďalová, Mgr., 39 r., ex-
pertka pre podporu pod-
nikateľov, Smer - sociálna 
demokracia, Slovenská ná-
rodná strana 
35. Peter Ružinský, 54 r., 
podnikateľ, Národná koalí-
cia / nezávislí kandidáti 
36. Peter Sokol, Ing., 63 
r., dôchodca, Národná ko-
alícia / nezávislí kandidáti 
37. Miloš Sušarský, 
JUDr. Ing., LL.M., 61 r., 
podnikateľ, Republika 
38. Darina Šipošová Ďu-
rianová, Mgr., 47 r., peda-
gogička, Smer - sociálna 
demokracia, Slovenská ná-
rodná strana 
39. Jana Španková, Ing., 
58 r., vedúca oddelenia do-
pravy a zivotného prostre-
dia, Starostovia a nezávislí 
kandidáti 
40. Radoslav Števčík, 
Mgr., 52 r., tajomník fi lozo-
fi ckej fakulty, Starostovia a 
nezávislí kandidáti 
41. Romana Tabak, Bc., 
31 r., poslankyňa parla-
mentu, Sme rodina, Kres-
ťanskodemokratické hnu-
tie, Za ľudí, Dobrá voľba 
a umiernení, Szövetség - 
Magyarok. Nemzetiségek. 
Regiók. | Aliancia - Maďa-
ri. národnosti. regióny 
42. Robert Thomas, Ing., 
PhD., 39 r., ekonóm, De-
mokratická strana, Ods 
- občianski demokrati Slo-
venska, Spolu - občianska 
demokracia, Šanca 
43. Andrej Trnovec, 
RNDr., 59 r., manažér, Slo-
venská ľudová strana An-
dreja Hlinku 
44. Martina Uličná, Mgr., 
48 r., učiteľka, vicestarost-
ka, Sme rodina, Kresťan-
skodemokratické hnutie, 
Za ľudí, Dobrá voľba a 
umiernení, Szövetség - 
Magyarok. Nemzetiségek. 
Regiók. | Aliancia - Maďa-
ri. národnosti. regióny 
45. Matej Vagač, Ing., 54 
r., stavebný inžinier, mest-
ský a miestny poslanec, 
Team Bratislava, Progre-
sívne Slovensko, Sloboda a 
solidarita 
46. Monika Vašečková, 
Mgr., 45 r., zdravotná ses-
tra, Strana obcí a miest - 
som Slovensko 
47. Miroslav Vetrík, 47 r., 
manažér, Život - národná 
strana 
48. Jarmila Vidová, Ing., 

PhD., MBA, 55 r., vyso-
koškolská učiteľka, Stra-
na moderného Slovenska 
(sms) 
49. Martin Winkler, Mgr., 
47 r., manažér, Team Brati-
slava, Progresívne Sloven-
sko, Sloboda a solidarita 
50. Rastislav Železník, 
JUDr., 56 r., právnik, Hlas - 

sociálna demokracia 

Volebný obvod č. 
2 - Podunajské Bis-
kupice  (volia sa 2 po-
slanci)
1. Milan Černý, Ing., 45 
r., stavebný inžinier, Strana 
obcí a miest - som Sloven-
sko 
2. Ján Duranský, 56 r., 
prednosta okresného úra-
du, Strana obcí a miest - 
som Slovensko 
3. Iveta Fratričová, 
PhDr., 65 r., dôchodkyňa, 
Smer - sociálna demok-
racia, Slovenská národná 
strana 
4. Izabella Jégh, 72 r., 
kultúrna pracovníčka, Sta-
rostovia a nezávislí kandi-
dáti 
5. Radovan Kazda, Ing., 
50 r., vydavateľ, Nova, 
Občianska konzervatívna 
strana, Zmena zdola, de-
mokratická únia Sloven-
ska, Obyčajní ľudia a ne-
závislé osobnosti (oľano), 
nova, kresťanská únia (kú), 
zmena zdola 
6. Mikuláš Krippel, Mgr., 
PhD., 36 r., univerzitný 
učiteľ, podpredseda sa-
mosprávneho kraja, Nova, 
Občianska konzervatívna 
strana, Zmena zdola, de-
mokratická únia Sloven-
ska, Obyčajní ľudia a ne-
závislé osobnosti (oľano), 
nova, kresťanská únia (kú), 
zmena zdola 
7. Pavol Kubiš, 58 r., 
štátny zamestnanec, De-
mokratická strana, Ods 
- občianski demokrati Slo-
venska, Spolu - občianska 
demokracia, Šanca 
8. Zoran Kupkovič, Mgr., 
36 r., dopravný expert, 
Hlas - sociálna demokracia 
9. Roman Lamoš, Ing., 
39 r., stavebný inžinier, 
projektant, poslanec mest-
ského zastupiteľstva, Team 
Bratislava, Progresívne 
Slovensko, Sloboda a soli-
darita 
10. Alžbeta Ožvaldo-
vá, PhDr., 61 r., podpred-
sedníčka samosprávneho 
kraja, Starostovia a nezá-
vislí kandidáti 
11. Ladislav Rosival,
Mgr., 54 r., informatik, Sme 
rodina, Kresťanskodemo-
kratické hnutie, Za ľudí, 
Dobrá voľba a umierne-
ní, Szövetség - Magyarok. 
Nemzetiségek. Regiók. | 

Aliancia - Maďari. národ-
nosti. regióny 
12. Tamara Stohlová, 
MSc., 33 r., environmen-
talistka, Team Bratislava, 
Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita 
13. Juraj Štvrtecký, 69 
r., kapitán, Smer - sociálna 
demokracia, Slovenská ná-
rodná strana 
14. Norbert Takács, Ing., 
MBA, 46 r., stavebný dozor, 
Hlas - sociálna demokracia 
15. Boris Vereš, 42 r., 
bankový policajt, Sme ro-
dina, Kresťanskodemo-
kratické hnutie, Za ľudí, 
Dobrá voľba a umiernení, 
Szövetség - Magyarok. 
Nemzetiségek. Regiók. | 
Aliancia - Maďari. Národ-
nosti. regióny 

Volebný obvod č. 3 
– Ružinov (volí sa 7 
poslancov)
1. Igor Adamec, Mgr., 58 
r., spisovateľ, Hlas - sociál-
na demokracia 
2. Veronika Biksadská, 
Mgr. 40 r., zdravotníčka, 
Národná koalícia / nezá-
vislí kandidáti 
3. Kamil Bodnár, Mgr., 42 
r., webanalytik a SEO špe-
cialista, poslanec miest-
neho zastupiteľstva, Team 
Bratislava, Progresívne 
Slovensko, Sloboda a soli-
darita 
4. Ján Buocik, Mgr., 45 
r., advokát, nezávislý kan-
didát 
5. Miroslav Čevela, Mgr., 
50 r., manažér a producent, 
Hlas - sociálna demokracia 
6. Slavomír Drozd, Ing., 
57 r., dizajnér , Hlas - soci-
álna demokracia 
7. Monika Ďurajková, 
Ing., 35 r., ekonómka, 
poslankyňa miestneho za-
stupiteľstva, Team Brati-
slava, Progresívne Sloven-
sko, Sloboda a solidarita 
8. František Fabián, Ing., 
MBA, 46 r., riaditeľ, mana-
žér, predseda predstaven-
stva, Tím Ružinov 
9. Zuzana Fialová, Mgr., 
48 r., občianska aktivistka, 
Demokratická strana, Ods 
- občianski demokrati Slo-
venska, Spolu - občianska 
demokracia, Šanca 
10. Peter Frasch, Ing., 47 
r., informatik, systémový 
inžinier, Nova, Občian-
ska konzervatívna stra-
na, Zmena zdola, demo-
kratická únia Slovenska, 
Obyčajní ľudia a nezávislé 
osobnosti (oľano), nova, 
kresťanská únia (kú), zme-
na zdola 
11. Marek Gabonay, 
Mgr., 43 r., manažér IT 
spoločnosti, Team Brati-
slava, Progresívne Sloven-
sko, Sloboda a solidarita 
12. Michal Gašaj, Ing., 

PhD., 40 r., zástupca sta-
rostu, Tím Ružinov 
13. Martin Gála, Mgr., 30 
r., pedagogický pracovník, 
Sme rodina, Kresťansko-
demokratické hnutie, Za 
ľudí, Dobrá voľba a umier-
není, Szövetség - Magya-
rok. Nemzetiségek. Re-
giók. | Aliancia - Maďari. 
národnosti. regióny 
14. Nikola Gečevský, 45 
r., veliteľ hasičského zboru 
a koordinátor záchranných 
zložiek, Nova, Občian-
ska konzervatívna stra-
na, Zmena zdola, demo-
kratická únia Slovenska, 
Obyčajní ľudia a nezávislé 
osobnosti (oľano), nova, 
kresťanská únia (kú), zme-
na zdola 
15. Miloslav Hrádek, 
JUDr. Mgr., LL.M., 48 r., 
kontrolór v samospráve, 
Starostovia a nezávislí kan-
didáti 
16. Janka Hrádková, Ing. 
Mgr., 46 r., administratívna 
zamestnankyňa, Starosto-
via a nezávislí kandidáti 
17. Martin Chren, Ing., 41 
r., ekonóm, starosta, Tím 
Ružinov 
18. Jana Jányová, 35 r., 
marketingová manažérka, 
Domov národná strana 
19. Erik Kaliňák, Mgr., 31 
r., kreatívny manažér, Smer 
- sociálna demokracia, Slo-
venská národná strana 
20. Branislav Kaliský, 
Ing. arch., 54 r., architekt, 
Nova, Občianska kon-
zervatívna strana, Zmena 
zdola, demokratická únia 
Slovenska, Obyčajní ľudia 
a nezávislé osobnosti (oľa-
no), nova, kresťanská únia 
(kú), zmena zdola 
21. Peter Kalivoda, Mgr., 
45 r., živnostník, Hlas - so-
ciálna demokracia 
22. Igor Kopecký, Ing., 65 
r., manažér, Národná koalí-
cia / nezávislí kandidáti 
23. Martin Kostelničák, 
PhDr., PhD., 38 r., marke-
tingový manager, Smer - 
sociálna demokracia, Slo-
venská národná strana 
24. Ernest Kováč, PhDr., 
48 r., mediátor, učiteľ, De-
mokratická strana, Ods 
- občianski demokrati Slo-
venska, Spolu - občianska 
demokracia, Šanca 
25. Andrea Kováčová, 
46 r., lektorka anglického 
jazyka, Srdce - slovenská 
národná jednota - strana 
vlastencov 
26. Monika Kozelová, 
Mgr., 61 r., poslankyňa par-
lamentu, Nova, Občian-
ska konzervatívna strana, 
Zmena zdola, demokratic-
ká únia Slovenska Obyčajní 
ľudia a nezávislé osobnosti 
(oľano), nova, kresťanská 
únia (kú), zmena zdola 
27. Marcela Kulifajová, 
Ing., 47 r., štátna radkyňa, 
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nezávislá kandidátka 
28. Marek Machata, Mgr. 
et Mgr., 39 r., poradca pre 
oblasť sociálnych vecí, 
Team Bratislava, Progre-
sívne Slovensko, Sloboda a 
solidarita 
29. Jozef Maté, Mgr., 57 r., 
výsluhový dôchodca, Smer 
- sociálna demokracia, Slo-
venská národná strana 
30. Erik Megyes, Mgr., 25 
r., manažér, Národná koalí-
cia / nezávislí kandidáti 
31. Marián Megyes, 54 r., 
manažér, Národná koalícia 
/ nezávislí kandidáti 
32. Matúš Meheš, JUDr., 
42 r., advokát, Sme rodina, 
Kresťanskodemokratické 
hnutie, Za ľudí, Dobrá voľ-
ba a umiernení, Szövetség - 
Magyarok. Nemzetiségek. 
Regiók. | Aliancia - Maďa-
ri. národnosti. regióny 
33. Jakub Nedoba, Mgr., 
34 r., publicista, Nova, 
Občianska konzervatívna 
strana, Zmena zdola, de-
mokratická únia Sloven-
ska, Obyčajní ľudia a ne-
závislé osobnosti (oľano), 
nova, kresťanská únia (kú), 
zmena zdola 
34. Rudolf Orlický, 72 r., 
dôchodca, Smer - sociálna 
demokracia, Slovenská ná-
rodná strana 
35. Martin Patoprstý, 
Ing., 37 r., zástupca staros-
tu, Tím Ružinov 
36. Dušan Pekár, JUDr. 
Ing., 58 r., dlhový poradca, 
Sme rodina, Kresťanskode-
mokratické hnutie, Za ľudí, 
Dobrá voľba a umierne-
ní, Szövetség - Magyarok. 
Nemzetiségek. Regiók. | 
Aliancia - Maďari. národ-
nosti. regióny 
37. Jana Poláčiková, 
PhDr., 55 r., vysokoškolská 
pedagogička, Tím Ružinov 
38. Karol Rebro, Ing. 
arch., 76 r., architekt, Sme 
rodina, Kresťanskodemo-
kratické hnutie, Za ľudí, 
Dobrá voľba a umierne-
ní, Szövetség - Magyarok. 
Nemzetiségek. Regiók. | 
Aliancia - Maďari. národ-
nosti. regióny 
39. Lukáš Reich, 36 r., 
majster výpravca, vodič 
autobusu, Demokratická 
strana, Ods - občianski de-
mokrati Slovenska, Spolu 
- občianska demokracia, 
Šanca 
40. Simona Silvia Rich-
terová, 22 r., študentka, 
Team Bratislava, Progre-
sívne Slovensko, Sloboda a 
solidarita 
41. Denisa Saková, Ing., 
PhD., 46 r., poslankyňa, 
Hlas - sociálna demokracia 
42. Vladimír Sirotka, 
Ing., PhD., 45 r., ekonóm, 
Tím Ružinov 
43. Adam Síth, 23 r., štu-
dent, Smer - sociálna de-
mokracia, Slovenská ná-

rodná strana 
44. Peter Strapák, 45 r., 
IT architekt, nezávislý kan-
didát 
45. Miloslava Šavelová, 
Ing., 71 r., poradkyňa, špe-
cialistka, Hlas - sociálna 
demokracia
46. Katarína Šimonči-
čová, Ing., 74 r., ochra-
nárka, poslankyňa miest-
neho zastupiteľstva, Nova, 
Občianska konzervatívna 
strana, Zmena zdola, de-
mokratická únia Sloven-
ska, Obyčajní ľudia a ne-
závislé osobnosti (oľano), 
nova, kresťanská únia (kú), 
zmena zdola 
47. Jaromír Šmátrala, 
JUDr., PhD., 44 r., kontro-
lór, advokát, Starostovia a 
nezávislí kandidáti 
48. Filip Špacír, Bc., 29 
r., riaditeľ stavebnej fi rmy, 
Smer - sociálna demok-
racia, Slovenská národná 
strana 
49. Lucia Štasselová, 
Ing. arch., 63 r., architekt-
ka, poslankyňa mestského 
zastupiteľstva, Team Brati-
slava, Progresívne Sloven-
sko, Sloboda a solidarita 
50. Ivor Švihran, 33 r., 
sprievodca cestovného ru-
chu, nezávislý kandidát 
51. Jakub Vallo, MUDr., 
38 r., lekár, anesteziológ, 
poslanec mestského zastu-
piteľstva, Team Bratislava, 
Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita 
52. Jozef Valovič, Paed-
Dr., 70 r., futbalový tréner, 
Starostovia a nezávislí kan-
didáti 
53. Michal Vicáň, Mgr., 38 
r., poslanec mestskej časti, 
projektový manažér, Sme 
rodina, Kresťanskodemo-
kratické hnutie, Za ľudí, 
Dobrá voľba a umierne-
ní, Szövetség - Magyarok. 
Nemzetiségek. Regiók. | 
Aliancia - Maďari. národ-
nosti. regióny 
54. Martin Vojtašovič, 
JUDr., LL.M., 38 r., práv-
nik, Hlas - sociálna de-
mokracia 
55. Peter Vojtko, Mgr., 
PhD., 35 r., hlavný štátny 
radca, geológ, Sme rodina, 
Kresťanskodemokratické 
hnutie, Za ľudí, Dobrá voľ-
ba a umiernení, Szövetség - 
Magyarok. Nemzetiségek. 
Regiók. | Aliancia - Maďa-
ri. národnosti. regióny 

Volebný obvod č. 4 
- Vrakuňa (volia sa 2 
poslanci)
1. Milan Antolík, Bc., 62 r., 
projektant, Nova, Občian-
ska konzervatívna stra-
na, Zmena zdola, demo-
kratická únia Slovenska, 
Obyčajní ľudia a nezávislé 
osobnosti (oľano), nova, 
kresťanská únia (kú), zme-

na zdola 
2. Jozef Augustín, Ing., 
67 r., podnikateľ, Smer - 
sociálna demokracia, Slo-
venská národná strana 
3. Margaréta Cehláriko-
vá, PhDr., 51 r., riaditeľka 
kancelárie, Sme rodina, 
Kresťanskodemokratické 
hnutie, Za ľudí, Dobrá voľ-
ba a umiernení, Szövetség - 
Magyarok. Nemzetiségek. 
Regiók. | Aliancia - Maďa-
ri. národnosti. regióny 
4. Michal Gajdula, 35 r., 
podnikateľ, Hlas - sociálna 
demokracia 
5. Martin Kuruc, JUDr. 
Ing., 48 r., starosta, Team 
Bratislava, Progresívne 
Slovensko, Sloboda a soli-
darita 
6. Miroslav Macko, Mgr., 
46 r., konzultant kyberne-
tickej bezpečnosti, Team 
Bratislava, Progresívne 
Slovensko, Sloboda a soli-
darita
7. Richard Nemec, Ing., 
50 r., poslanec parlamen-
tu, Nova, Občianska kon-
zervatívna strana, Zmena 
zdola, demokratická únia 
Slovenska, Obyčajní ľudia 
a nezávislé osobnosti (oľa-
no), nova, kresťanská únia 
(kú), zmena zdola 
8. Andrej Ravasz, 40 r., 
živnostník, nezávislý kan-
didát 
9. Milan Šindler, Ing., 63 
r., živnostík, Sme rodina, 
Kresťanskodemokratické 
hnutie, Za ľudí, Dobrá voľ-
ba a umiernení, Szövetség - 
Magyarok. Nemzetiségek. 
Regiók. | Aliancia - Maďa-
ri. národnosti. regióny 
10. Jana Štrbková, Mgr., 
44 r., štátna zamestnanky-
ňa, Demokratická strana, 
Ods - občianski demokrati 
Slovenska, Spolu - občian-
ska demokracia, Šanca 
11. Juraj Štubniak, Ing., 
63 r., štatutár OZ, Národ a 
spravodlivosť - naša strana 
12. Martin Šuch, Ing., 37 
r., manažér, Hlas - sociálna 
demokracia 
13. Zuzana Žáková Raj-
terová, 36 r., referentka, 
Strana obcí a miest - som 
Slovensko 
14. Marián Žerjava, Ing., 
56 r., štátny radca, Smer - 
sociálna demokracia, Slo-
venská národná strana 

Volebný obvod č. 5 
- Nové Mesto (volia 
sa 4 poslanci)
1. Katarína Augustinič, 
Ing., 40 r., dopravná inži-
nierka, poslankyňa mest-
ského zastupiteľstva, Team 
Bratislava, Progresívne 
Slovensko, Sloboda a soli-
darita 
2. Adam Augustín, Mgr., 
42 r., IT manažér, Sme 
rodina, Kresťanskodemo-

kratické hnutie, Za ľudí, 
Dobrá voľba a umierne-
ní, Szövetség - Magyarok. 
Nemzetiségek. Regiók. | 
Aliancia - Maďari. národ-
nosti. Regióny 
3. Andrej Árva, Ing., 40 r., 
projektový manažér, Sta-
rostovia a nezávislí kandi-
dáti 
4. Karol Bujaček, Ing., 37 
r., programátor, občiansky 
aktivista, Nova, Občian-
ska konzervatívna stra-
na, Zmena zdola, demo-
kratická únia Slovenska, 
Obyčajní ľudia a nezávislé 
osobnosti (oľano), nova, 
kresťanská únia (kú), zme-
na zdola 
5. Matúš Čupka, Mgr., 35 
r., vedúci oddelenia život-
ného prostredia a dopravy, 
Team Bratislava, Progre-
sívne Slovensko, Sloboda a 
solidarita 
6. Radúz Dula, Mag. (FH), 
PhD., 43 r., generálny riadi-
teľ , Demokratická strana, 
Ods - občianski demokrati 
Slovenska, Spolu - občian-
ska demokracia, Šanca 
7. Branislav Filipovič, 
PhDr., MBA, 44 r., vicesta-
rosta, manažér, aktivista, 
nezávislý kandidát 
8. Pavol Galamboš, Ing., 
58 r., ekonóm, Skúsme to 
inak 
9. Slavomíra Henčeko-
vá, Mgr., Ph.D., LL.M., 32 
r., právnička, asistentka 
poslanca parlamentu, ak-
tivistka, Nova, Občian-
ska konzervatívna strana, 
Zmena zdola, demokratic-
ká únia Slovenska, Oby-
čajní ľudia a nezávislé 
osobnosti (oľano), nova, 
kresťanská únia (kú) 
10. Ivan Ištvánffy, Ing., 
EUR ING, 49 r., konzul-
tant, Smer - sociálna de-
mokracia, Slovenská ná-
rodná strana 
11. Tomáš Korček, JUDr., 
PhD., LL.M., 46 r., právnik, 
aktivista, poslanec mest-
ského zastupiteľstva, nezá-
vislý kandidát 
12. Christián Kraus, 
Mgr., 30 r., podnikateľ, 
Smer - sociálna demok-
racia, Slovenská národná 
strana 
13. Rudolf Kusý, Mgr., 46 
r., starosta mestskej časti, 
Sme rodina, Kresťansko-
demokratické hnutie, Za 
ľudí, Dobrá voľba a umier-
není, Szövetség - Magya-
rok. Nemzetiségek. Re-
giók. | Aliancia - Maďari. 
národnosti. regióny 
14. Ľubomír Kuzma, 
Mgr., 40 r., riaditeľ dátové-
ho centra, Nova, Občian-
ska konzervatívna strana, 
Zmena zdola, demokratic-
ká únia Slovenska, Oby-
čajní ľudia a nezávislé 
osobnosti (oľano), nova, 
kresťanská únia (kú), zme-

na zdola 
15. Tomáš Kvart, 52 r., 
realitný sprostredkovateľ, 
Národná koalícia / nezá-
vislí kandidáti 
16. Peter Kysela, Ing., 38 
r., ekonóm, Nova, Občian-
ska konzervatívna stra-
na, Zmena zdola, demo-
kratická únia Slovenska, 
Obyčajní ľudia a nezávislé 
osobnosti (oľano), nova, 
kresťanská únia (kú), zme-
na zdola 
17. Patrick Lutter, Ing., 
53 r., environmentálny 
poradca, Smer - sociálna 
demokracia, Slovenská ná-
rodná strana 
18. Štefan Marušák, Ing., 
69 r., ekonóm, Demokra-
tická strana, Ods - občian-
ski demokrati Slovenska, 
Spolu - občianska demok-
racia, Šanca 
19. Dana Michalková, 
Ing., 50 r., pedagogička, 
mediátorka, Demokratic-
ká strana, Ods - občianski 
demokrati Slovenska, Spo-
lu - občianska demokracia, 
Šanca 
20. Jindřich Michoň, 
Ing., 65 r., štátna služba, 
Smer - sociálna demok-
racia, Slovenská národná 
strana 
21. Richard Mikulec, 
JUDr., 46 r., právnik, Sta-
rostovia a nezávislí kandi-
dáti 
22. Jakub Mrva, Ing., 
38 r., ochranár, ekonóm, 
poslanec mestského zastu-
piteľstva, Team Bratislava, 
Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita 
23. Oľga Rabajová, Ing., 
61 r., projektantka, Národ-
ná koalícia / nezávislí kan-
didáti 
24. Zuzana Rattajová, 
Ing., 41 r., ekonómka, kul-
túrna aktivistka, poslanky-
ňa samosprávneho kraja, 
nezávislá kandidátka 
25. Peter Schlosser, Dr. 
Ing., 62 r., dopravný inži-
nier, Starostovia a nezávislí 
kandidáti 
26. Mário Schwab, Ing., 
50 r., generálny tajomník 
služobného úradu, Strana 
obcí a miest - som Sloven-
sko 
27. Michal Simon, Ing., 
36 r., podnikateľ, Hlas - so-
ciálna demokracia 
28. Július Tandlmár, 69 
r., dôchodca, Národná ko-
alícia / nezávislí kandidáti 
29. Simona Timková, 29 
r., obchodná riaditeľka, 
Demokrati Slovenska 
30. Peter Vaškovič, Ing. 
arch., 59 r., architekt-urba-
nista, Starostovia a nezá-
vislí kandidáti 
31. Martin Vlačiky, Mgr. 
PhD., 40 r., geológ-paleon-
tológ, ochranár, aktivista, 
poslanec mestského zastu-
piteľstva, Team Bratislava, 

Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita 
32. Stanislav Winkler, 
Ing., 65 r., manažér, De-
mokratická strana, Ods 
- občianski demokrati Slo-
venska, Spolu - občianska 
demokracia, Šanca 
33. Ingrid Zajacová, 
JUDr., 28 r., právnička, 
Hlas - sociálna demokracia 

Volebný obvod č. 6 
- Rača (volia sa 2 po-
slanci)
1. Lenka Antalová Pla-
vuchová, Mgr., 43 r., vi-
ceprimátorka hlavného 
mesta, Team Bratislava, 
Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita 
2. Richard Bittner, PhDr., 
35 r., ekonóm, Smer - soci-
álna demokracia, Sloven-
ská národná strana 
3. Michal Feik, Ing., 42 
r., riaditeľ odboru komu-
nikácie a propagácie sa-
mosprávneho kraja, Team 
Bratislava, Progresívne 
Slovensko, Sloboda a soli-
darita 
4. Martin Frajka, Mgr., 28 
r., obchodný manažér, Sme 
rodina, Kresťanskodemo-
kratické hnutie, Za ľudí, 
Dobrá voľba a umierne-
ní, Szövetség - Magyarok. 
Nemzetiségek. Regiók. | 
Aliancia - Maďari. národ-
nosti. regióny 
5. Jana Hlavová, Ing., 
38 r., krajinná architekt-
ka, urbanistka, občianska 
aktivistka, Nova, Občian-
ska konzervatívna stra-
na, Zmena zdola, demo-
kratická únia Slovenska, 
Obyčajní ľudia a nezávislé 
osobnosti (oľano), nova, 
kresťanská únia (kú), zme-
na zdola 
6. Matej Hraško, Ing., 42 
r., podnikateľ, Národná ko-
alícia / nezávislí kandidáti 
7. Rudolf Ivičič, Mgr., 67 
r., lesník, Srdce - slovenská 
národná jednota - strana 
vlastencov 
8. Jozef Kadlečík, RNDr. 
et Mgr., 68 r., vysokoškol-
ský učiteľ, Starostovia a ne-
závislí kandidáti 
9. Monika Luknárová, 
Mgr., 52 r., riaditeľka kul-
túrneho centra, nezávislá 
kandidátka 
10. Róbert Pajdlhauser, 
Ing., 55 r., zástupca sta-
rostu, Sme rodina, Kres-
ťanskodemokratické hnu-
tie, Za ľudí, Dobrá voľba 
a umiernení, Szövetség - 
Magyarok. Nemzetiségek. 
Regiók. | Aliancia - Maďa-
ri. národnosti. regióny 
11. Peter Pilinský, Mgr., 
50 r., enviromentalista, ne-
závislý kandidát 
12. Ján Polakovič, PhDr., 
33 r., poslanec miestneho 
zastupiteľstva, manažér, 
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nezávislý kandidát 
13. Peter Smižanský, 
Ing., 55 r., poistný maklér, 
Národná koalícia / nezá-
vislí kandidáti 
14. Viliam Srdoš, MUDr., 
52 r., lekár, Smer - sociálna 
demokracia, Slovenská ná-
rodná strana 

Volebný obvod č. 7  
- Vajnory (volia sa 2 
poslanci)
1. Monika Debnárová, 
Ing., 46 r., projektová ma-
nažérka, nezávislá kandi-
dátka 
2. Milin Kanuščák, Ing., 
51 r., stavebný inžinier, 
Sme rodina, Kresťansko-
demokratické hnutie, Za 
ľudí, Dobrá voľba a umier-
není, Szövetség - Magya-
rok. Nemzetiségek. Re-
giók. | Aliancia - Maďari. 
národnosti. regióny 
3. Juraj Ondruška, Ing., 
PhD., 40 r., vysokoškol-
ský pedagóg, vedecko-vý-
skumný pracovník, nezá-
vislý kandidát 
4. Michal Vlček, Ing., 42 
r., starosta, nezávislý kan-
didát 
5. Jaroslav Žitný, Bc., 29 
r., prémiový bankár, Smer 
- sociálna demokracia, Slo-
venská národná strana 

Volebný obvod č. 8 
- Devín (volí sa 1 po-
slanec)
1. Jana Jakubkovič, 
JUDr., 37 r., právnička, ma-
nažérka, nezávislá kandi-
dátka 
2. Ľubica Kolková, Ing., 
61 r., starostka, Team Bra-
tislava, Progresívne Slo-
vensko, Sloboda a solida-
rita 
3. Rastislav Kunst, Mgr., 
50 r., riaditeľ základnej ško-
ly s materskou školou, Sme 
rodina, Kresťanskodemo-
kratické hnutie, Za ľudí, 
Dobrá voľba a umiernení, 
Szövetség - Magyarok. 
Nemzetiségek. Regiók. | 
Aliancia - Maďari. národ-
nosti. regióny 
4. Anton Martvoň, Mgr., 
PhD., 42 r., komunálny 
právnik, Hlas - sociálna 
demokracia 
5. Zuzana Šubová, Ing., 
53 r., ekonómka , Demo-
kratická strana, Ods - ob-
čianski demokrati Sloven-
ska, Spolu - občianska 
demokracia, Šanca 

Volebný obvod č. 
9 - Devínska Nová 
Ves (volí sa 1 posla-
nec)
 1. Viera Haruštiaková, 
59 r., upratovačka, Sloven-
ská ľudová strana Andreja 
Hlinku 

2. Dárius Krajčír, 35 r., 
starosta, Strana obcí a 
miest - som Slovensko 
3. Martina Síthová, Bc., 
30 r., administratívna pra-
covníčka, Hlas - sociálna 
demokracia 
4. Veronika Veslárová, 
Mgr., 34 r., manažérka 
opatrovateľskej služby v 
domácnosti, Team Brati-
slava, Progresívne Sloven-
sko, Sloboda a solidarita 
5. Ján Žatko, Ing., 64 r., 
hlavný štátny radca, Sme 
rodina, Kresťanskodemo-
kratické hnutie, Za ľudí, 
Dobrá voľba a umierne-
ní, Szövetség - Magyarok. 
Nemzetiségek. Regiók. | 
Aliancia - Maďari. národ-
nosti. regióny 

Volebný obvod č. 
10 - Dúbravka (volia 
sa 3 poslanci)
1. Štefan Bednár, Ing., 74 
r., stavebný inžinier, Smer 
- sociálna demokracia, Slo-
venská národná strana 
2. Igor Čajka, Mgr., 48 r., 
sociálny pedagóg, Smer - 
sociálna demokracia, Slo-
venská národná strana 
3. Dávid Dej, Bc., 26 r., 
študent VŠ, Team Bratisla-
va, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita 
4. Martin Dorčák, Mgr., 
44 r., asistent poslanca, 
Hlas - sociálna demokracia 
5. Branislav Ďurčo, 
JUDr., 43 r., právnik, Hlas - 
sociálna demokracia 
6. Peter Hanulík, Ing., 62 
r., stavebný inžinier, nezá-
vislý kandidát 
7. Juraj Káčer, Ing., 37 
r., ekonóm, Strana obcí a 
miest - som Slovensko 
8. Ivan Kotúček, 52 r., 
asistent poslanca, marke-
tér, Nova, Občianska kon-
zervatívna strana, Zmena 
zdola, demokratická únia 
Slovenska, Obyčajní ľudia 
a nezávislé osobnosti (oľa-
no), nova, kresťanská únia 
(kú), zmena zdola 
9. Ľuboš Krajčír, PhDr., 
36 r., poslanec parlamentu, 
Sme rodina, Kresťanskode-
mokratické hnutie, Za ľudí, 
Dobrá voľba a umierne-
ní, Szövetség - Magyarok. 
Nemzetiségek. Regiók. | 
Aliancia - Maďari. národ-
nosti. regióny 
10. Daniela Lelkes, MBA, 
MSc, 58 r., manažérka, Ná-
rodná koalícia / nezávislí 
kandidáti 
11. Ingrid Letifi , Ing., 55 
r., živnostníčka, Demokra-
tická strana, Ods - občian-
ski demokrati Slovenska, 
Spolu - občianska demok-
racia, Šanca 
12. Marián Podoba, Ing., 
60 r., podnikateľ, Republika 
13. Viera Psotková, Mgr., 
51 r., IT analytička, De-

mokratická strana, Ods 
- občianski demokrati Slo-
venska, Spolu - občianska 
demokracia, Šanca 
14. Štefan Richtárik, 61 
r., podnikateľ, Národná ko-
alícia / nezávislí kandidáti 
15. Juraj Strempek, Ing., 
41 r., kontrolór, Smer - so-
ciálna demokracia, Sloven-
ská národná strana 
16. Michal Vavro, Mgr., 
50 r., športový tréner, pe-
dagóg, Demokrati Sloven-
ska 
17. Zdenka Zaťovičová, 
Mgr., 45 r., námestníčka 
primátora, Strana obcí a 
miest - som Slovensko 

Volebný obvod č. 
11  - Karlova Ves
(volia sa 3 poslanci)
1. Igor Bendík, Ing., 46 r., 
kontrolór, Nova, Občian-
ska konzervatívna stra-
na, Zmena zdola, demo-
kratická únia Slovenska, 
Obyčajní ľudia a nezávislé 
osobnosti (oľano), nova, 
kresťanská únia (kú), zme-
na zdola 
2. Dana Čahojová, 
MUDr., 60 r., starostka, 
Starostovia a nezávislí kan-
didáti 
3. Igor Furdík, RNDr., 75 
r., diplomat, Hlas - sociálna 
demokracia 
4. Petra Hudáková, 
JUDr., 40 r., právnička a 
manažérka, poslankyňa 
miestneho zastupiteľstva, 
Team Bratislava, Progre-
sívne Slovensko, Sloboda a 
solidarita
5. Eduard Hulík, JUDr. 
Ing., 60 r., právnik - advo-
kát, Smer - sociálna de-
mokracia, Slovenská ná-
rodná strana 
6. Ľuboslav Kašuba, 
JUDr., 54 r., aktivista za 
spravodlivosť, Sme rodina, 
Kresťanskodemokratické 
hnutie, Za ľudí, Dobrá voľ-
ba a umiernení, Szövetség - 
Magyarok. Nemzetiségek. 
Regiók. | Aliancia - Maďa-
ri. národnosti. regióny 
7. Ján Krošlák, 48 r., 
poslanec parlamentu, Sme 
rodina, Kresťanskodemo-
kratické hnutie, Za ľudí, 
Dobrá voľba a umierne-
ní, Szövetség - Magyarok. 
Nemzetiségek. Regiók. | 
Aliancia - Maďari. národ-
nosti. regióny 
8. Ivana Luptáková, 54 r., 
pracovníčka Back Offi  ce, 
Republika 
9. Peter Magát, Ing., 56 r., 
manažér, ekonóm, Staros-
tovia a nezávislí kandidáti 
10. Martin Masár, Ing., 
38 r., manažér prípravy 
investícií, Team Bratisla-
va, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita 
11. Péter Palásti, Ing., 
30 r., projektový manažér, 

Sme rodina, Kresťansko-
demokratické hnutie, Za 
ľudí, Dobrá voľba a umier-
není, Szövetség - Magya-
rok. Nemzetiségek. Re-
giók. | Aliancia - Maďari. 
národnosti. regióny 
12. Simona Petrík, Mgr., 
39 r., podnikateľka, akti-
vistka, Team Bratislava, 
Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita 
13. Branislav Rusnák, 47 
r., manažér, Národná koalí-
cia / nezávislí kandidáti 
14. Ľubomír Scherhauf-
er, Ing., 80 r., dôchodca, 
Slovenská ľudová strana 
Andreja Hlinku 
15. Alena Schinglerová, 
PhDr., 50 r., projektová 
manažérka, Smer - sociál-
na demokracia, Slovenská 
národná strana 
16. Monika Solárová, 
Ing., 48 r., ekonómka, Hlas 
- sociálna demokracia 
17. Monika Šoková, Ing. 
Mgr., 32 r., projektová ma-
nažérka, Smer - sociálna 
demokracia, Slovenská ná-
rodná strana 
18. Marcel Zajac, Mgr., 
53 r., živnostník, Nova, 
Občianska konzervatívna 
strana, Zmena zdola, de-
mokratická únia Sloven-
ska, Obyčajní ľudia a ne-
závislé osobnosti (oľano), 
nova, kresťanská únia (kú), 
zmena zdola 
19. Branislav Záhradník, 
JUDr. PhDr., 49 r., zástupca 
starostky, Starostovia a ne-
závislí kandidáti 

Volebný obvod č. 12 - 
Lamač (volí sa 1 posla-
nec)
1. Lukáš Baňacký, Ing., 
43 r., starosta, Strana obcí 
a miest - som Slovensko 
2. Monika Jankovičová, 
JUDr., 51 r., energetická 
ombudsmanka, právnička, 
Sme rodina, Kresťansko-
demokratické hnutie, Za 
ľudí, Dobrá voľba a umier-
není, Szövetség - Magya-
rok. Nemzetiségek. Re-
giók. | Aliancia - Maďari. 
národnosti. regióny 
3. Radoslav Olekšák, 
Mgr. Ing., 44 r., politológ, 
ekonóm, Smer - sociálna 
demokracia, Slovenská ná-
rodná strana 
4. Igor Polakovič, 46 r., 
poslanec mestského za-
stupiteľstva, aktivista, fun-
draiser, Team Bratislava, 
Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita 

Volebný obvod č. 
13 - Záhorská Bys-
trica (volí sa 1 posla-
nec)
1. Jozef Krúpa, Ing., 59 
r., starosta, Strana obcí a 
miest - som Slovensko 

2. Róbert Martauz, Ing., 
40 r., podnikateľ, Národná 
koalícia / nezávislí kandi-
dáti 
3. Roman Weinštuk, 
Ing., 54 r., ekonóm, De-
mokratická strana, Ods 
- občianski demokrati Slo-
venska, Spolu - občianska 
demokracia, Šanca 

Volebný obvod č. 
14 – Čunovo (volí sa 
1 poslanec)

1. Gabriela Ferenčáko-
vá, 68 r., starostka, Strana 
obcí a miest - som Sloven-
sko Vo volebnom obvode 
sa volí 1 poslanec 

Volebný obvod č. 
15 – Jarovce (volí sa 
1 poslanec) 
1. Ivan Bielik, PhDr. Mgr., 
MPH, MHA, 68 r., odbor-
ný asistent, Republika 
2. Peter Kresák, doc. 
JUDr., CSc., 68 r., právnik, 
Sme rodina, Kresťansko-
demokratické hnutie, Za 
ľudí, Dobrá voľba a umier-
není, Szövetség - Magya-
rok. Nemzetiségek. Re-
giók. | Aliancia - Maďari. 
národnosti. regióny 
3. Zuzana Mészárosová, 
51 r., realitná poradkyňa, 
Národná koalícia / nezá-
vislí kandidáti 
4. Ján Sališ, Ing., 32 r., 
obchodný manažér, Hlas - 
sociálna demokracia 
5. Miloslav Šegeda, 46 r., 
energetik, Srdce - sloven-
ská národná jednota - stra-
na vlastencov 
6. Jozef Uhler, JUDr. 
Mgr., 46 r., starosta, nezá-
vislý kandidát 

Volebný obvod č. 
16 - Petržalka (volí 
sa 10 poslancov) 
1. Ivana Antošová, Mgr., 
53 r., riaditeľka odboru, 
Hlas - sociálna demokracia 
2. Augustín Arnold, Ing., 
65 r., dôchodca, Smer - so-
ciálna demokracia, Sloven-
ská národná strana 
3. Vladimír Bajan, Ing., 
62 r., ekonóm, Hlas - soci-
álna demokracia 
4. Denis Barna, PhDr., 
45 r., riaditeľ školy, Sme 
rodina, Kresťanskodemo-
kratické hnutie, Za ľudí, 
Dobrá voľba a umierne-
ní, Szövetség - Magyarok. 
Nemzetiségek. Regiók. | 
Aliancia - Maďari. národ-
nosti. regióny 
5. Alena Borotovská, 
Mgr., 57 r., technička, Smer 
- sociálna demokracia, Slo-
venská národná strana 
6. Ján Bučan, Mgr., 42 
r., generálny riaditeľ, De-
mokratická strana, Ods 
- občianski demokrati Slo-
venska, Spolu - občianska 
demokracia, Šanca 

7. Daniel Budaj, Ing., 
MSc., 31 r., ekonóm, Nova, 
Občianska konzervatívna 
strana, Zmena zdola, de-
mokratická únia Sloven-
ska, Obyčajní ľudia a ne-
závislé osobnosti (oľano), 
nova, kresťanská únia (kú), 
zmena zdola 
8. Martin Čambalík, Mgr., 
43 r., komunikačný mana-
žér, Starostovia a nezávislí 
kandidáti 
9. Matej Dančo, PhDr., 
MBA, 38 r., strategický 
manažér, Demokratická 
strana, Ods - občianski de-
mokrati Slovenska, Spolu 
- občianska demokracia, 
Šanca 
10. Miroslav Dragun, 33 
r., športový funkcionár, 
Starostovia a nezávislí kan-
didáti 
11. Martina Dulajová,
PhDr., 43 r., podnikateľka, 
občianska aktivistka, nezá-
vislá kandidátka 
12. Oskar Dvořák, Mgr., 
31 r., expert na zdravotníc-
tvo, Team Bratislava, Prog-
resívne Slovensko, Sloboda 
a solidarita 
13. Ľudmila Farkašov-
ská, PhDr., 59 r., moderá-
torka, Hlas - sociálna de-
mokracia 
14. Milena Fejerová, 
MgA, 61 r., mediálna ma-
nažérka, mediátorka, De-
mokratická strana, Ods 
- občianski demokrati Slo-
venska, Spolu - občianska 
demokracia, Šanca 
15. Gabriel Fekete, Mgr., 
53 r., IT manažér, Demo-
kratická strana, Ods - ob-
čianski demokrati Sloven-
ska, Spolu - občianska 
demokracia, Šanca 
16. Stanislav Fiala, 63 
r., odborník na kontrolnú 
činnosť samosprávy, Sme 
rodina, Kresťanskodemo-
kratické hnutie, Za ľudí, 
Dobrá voľba a umierne-
ní, Szövetség - Magyarok. 
Nemzetiségek. Regiók. | 
Aliancia - Maďari. národ-
nosti. regióny 
17. Juraj Galbavý, Ing., 
49 r., lesný inžinier - pro-
jektant, Slovenská ľudová 
strana Andreja Hlinku 
18. Marian Greksa, Mgr., 
63 r., slobodný umelec, 
Hlas - sociálna demokracia 
19. Henrich Haščák, 
JUDr., 46 r., právnik, špe-
cialista v štátnom podniku, 
Sme rodina, Kresťanskode-
mokratické hnutie, Za ľudí, 
Dobrá voľba a umiernení, 
Szövetség - Magyarok. 
Nemzetiségek. Regiók. | 
Aliancia - Maďari. národ-
nosti. regióny 
20. Darina Havrlentová,
doc. PhDr., PhD., 65 r., dô-
chodkyňa, Národná koalí-
cia / nezávislí kandidáti 
21. Miroslav Heredoš, 40 
r., podnikateľ, Národná ko-

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Bratislave
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alícia / nezávislí kandidáti 
22. Fridrich Hláva, PhDr., 
79 r., slobodné povolanie, 
Hnutie občan národ spra-
vodlivosť 
23. Filip Hochel, 44 r., 
podnikateľ, Národná koalí-
cia / nezávislí kandidáti 
24. Peter Hochschorner,
70 r., tréner vodného slalo-
mu, Nova, Občianska kon-
zervatívna strana, Zmena 
zdola, demokratická únia 
Slovenska, Obyčajní ľudia 
a nezávislé osobnosti (oľa-
no), nova, kresťanská únia 
(kú), zmena zdola 
25. Martin Hollý, Ing., 
48 r., živnostník, ekonóm, 
Sme rodina, Kresťansko-
demokratické hnutie, Za 
ľudí, Dobrá voľba a umier-
není, Szövetség - Magya-
rok. Nemzetiségek. Re-
giók. | Aliancia - Maďari. 
národnosti. regióny 
26. Stanislav Horínek, 
Ing., 70 r., dôchodca, nezá-
vislý kandidát 
27. Ján Hrčka, Ing., 42 r., 
starosta, nezávislý kandi-
dát 
28. Jana Hrehorová, 41 
r., zástupkyňa starostu, ne-
závislá kandidátka 
29. Jozef Chajdiak, Mgr. 
Ing., 40 r., softvérový ar-
chitekt, právnik, aktivista, 
Nova, Občianska kon-
zervatívna strana, Zmena 
zdola, demokratická únia 
Slovenska, Obyčajní ľudia 
a nezávislé osobnosti (oľa-
no), nova, kresťanská únia 
(kú), zmena zdola 
30. Marián Chmelár, Bc., 
62 r., SZČO, Kotlebovci 
- ľudová strana Naše Slo-
vensko 
31. Lenka Jakubčová, 
Mgr., 38 r., advokátka, 
Team Bratislava, Progre-
sívne Slovensko, Sloboda a 
solidarita 
32. Iveta Jančoková, 
Mgr., 38 r., zástupkyňa sta-
rostu, nezávislá kandidátka 
33. Emil Jankovič, 46 r., 
chemik, Smer - sociálna 

demokracia, Slovenská ná-
rodná strana 
34. Erik Jankovič, Mgr., 
32 r., chemik-operátor, 
Smer - sociálna demok-
racia, Slovenská národná 
strana 
35. Ľubomír Kaliský, Bc., 
30 r., podnikateľ, Hlas - so-
ciálna demokracia 
36. Ján Karman, Ing, 40 
r., stavebný inžinier, Team 
Bratislava, Progresívne 
Slovensko, Sloboda a soli-
darita 
37. Andrej Kaššiak, 48 r., 
obchodník, Republika 
38. Branislav Kleinert,
Ing., 32 r., energetik - ko-
nateľ spoločnosti, Nova, 
Občianska konzervatívna 
strana, Zmena zdola, de-
mokratická únia Sloven-
ska, Obyčajní ľudia a ne-
závislé osobnosti (oľano), 
nova, kresťanská únia (kú), 
zmena zdola 
39. Daniel Klimovský, 
doc. PhDr., PhD., 42 r., 
vysokoškolský pedagóg, 
Team Bratislava, Progre-
sívne Slovensko, Sloboda a 
solidarita 
40. Martin Kližan, 33 r., 
nezamestnaný, nezávislý 
kandidát 
41. Tatiana Kratochví-
lová, Ing., 63 r., vicepri-
mátorka hlavného mesta, 
poslankyňa miestneho za-
stupiteľstva, Team Brati-
slava, Progresívne Sloven-
sko, Sloboda a solidarita 
42. Denisa Krásna, Mgr., 
46 r., štátna zamestnan-
kyňa, Smer - sociálna de-
mokracia, Slovenská ná-
rodná strana 
43. Jakub Kuruc, 29 r., 
odborný referent v oblas-
ti verejnej správy, Team 
Bratislava, Progresívne 
Slovensko, Sloboda a soli-
darita 
44. Peter Majtán, PhDr. 
JUDr., PhD., 44 r., bez-
pečnostný analytik, Sme 
rodina, Kresťanskodemo-
kratické hnutie, Za ľudí, 

Dobrá voľba a umiernení, 
Szövetség - Magyarok. 
Nemzetiségek. Regiók. | 
Aliancia - Maďari. národ-
nosti. regióny 
45. Roman Masár, Ing., 
60 r., technický riaditeľ, 
Hlas - sociálna demokracia 
46. Peter Miklušičák, 
Mgr., PhD., 36 r., predseda 
tenisového zväzu, Hlas - 
sociálna demokracia 
47. Tatiana Mikušo-
vá, Ing., 66 r., riaditeľka 
združenia pre regionálny 
rozvoj, Sme rodina, Kres-
ťanskodemokratické hnu-
tie, Za ľudí, Dobrá voľba 
a umiernení, Szövetség - 
Magyarok. Nemzetiségek. 
Regiók. | Aliancia - Maďa-
ri. národnosti. regióny 
48. Ladislav Mohnacz-
ký, Ing., 77 r., dôchodca, 
Národná koalícia / nezá-
vislí kandidáti 
49. Juraj Mravec, JUDr. 
Ing., PhD., MBA, 41 r., 
vysokoškolský pedagóg, 
právnik, zástupca vlastní-
kov bytového domu, nezá-
vislý kandidát 
50. Emil Mucha, Mgr., 
50 r., projektový manažér, 
Sme rodina, Kresťansko-
demokratické hnutie, Za 
ľudí, Dobrá voľba a umier-
není, Szövetség - Magya-
rok. Nemzetiségek. Re-
giók. | Aliancia - Maďari. 
národnosti. regióny 
51. Ľubomír Nemček, 
JUDr., 54 r., advokát, Hlas 
- sociálna demokracia 
52. Libuša Nicholson, 
JUDr. Mgr., 39 r., občian-
ska aktivistka, Starostovia 
a nezávislí kandidáti
53. Beata Novomeská,
Mgr., 43 r., učiteľka , Socia-
listi.sk 
54. Eva Novotová Ve-
rešová, 41 r., manažérka 
ľudských zdrojov, Demo-
kratická strana, Ods - ob-
čianski demokrati Sloven-
ska, Spolu - občianska 
demokracia, Šanca 
55. Lýdia Ovečková, 

Ing., 44 r., ekonómka, ob-
čianska aktivistka, Nova, 
Občianska konzervatívna 
strana, Zmena zdola, de-
mokratická únia Sloven-
ska, Obyčajní ľudia a ne-
závislé osobnosti (oľano), 
nova, kresťanská únia (kú), 
zmena zdola 
56. Jakub Pajan, Mgr., 
30 r., projektový manažér, 
Sme rodina, Kresťansko-
demokratické hnutie, Za 
ľudí, Dobrá voľba a umier-
není, Szövetség - Magya-
rok. Nemzetiségek. Re-
giók. | Aliancia - Maďari. 
národnosti. regióny 
57. Elena Pätoprstá, 
Ing. arch. Mgr. art., 62 r., 
dizajnérka, protikorupčná 
aktivistka, Nova, Občian-
ska konzervatívna stra-
na, Zmena zdola, demo-
kratická únia Slovenska, 
Obyčajní ľudia a nezávislé 
osobnosti (oľano), nova, 
kresťanská únia (kú), zme-
na zdola 
58. Lucia Plaváková, 
JUDr., PhD., 38 r., právnič-
ka a aktivistka, Team Brati-
slava, Progresívne Sloven-
sko, Sloboda a solidarita 
59. Ľuboslava Pokorná, 
Ing., 58 r., maklérka, Ná-
rodná koalícia / nezávislí 
kandidáti 
60. Jana Púčiková, Ing., 
50 r., dobrovoľne neza-
mestnaná, Demokrati Slo-
venska 
61. Jana Raganová, 45 r., 
manažérka, Národná koa-
lícia / nezávislí kandidáti 
62. Hilda Rubintová, 
Ing., 57 r., zamestnanky-
ňa v štátnej správe, Sme 
rodina, Kresťanskodemo-
kratické hnutie, Za ľudí, 
Dobrá voľba a umiernení, 
Szövetség - Magyarok. 
Nemzetiségek. Regiók. | 
Aliancia - Maďari. národ-
nosti. regióny 
63. Michal Sabo, Mgr., 
40 r., environmentálny ak-
tivista, Team Bratislava, 
Progresívne Slovensko, 

Sloboda a solidarita 
64. Adam Sarlós, 30 r., 
projektový manažér, cyk-
loaktivista, Team Bratisla-
va, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita 
65. Katarína Sklenková, 
43 r., ekonómka, občianska 
aktivistka, Nova, Občian-
ska konzervatívna stra-
na, Zmena zdola, demo-
kratická únia Slovenska, 
Obyčajní ľudia a nezávislé 
osobnosti (oľano), nova, 
kresťanská únia (kú), zme-
na zdola 
66. Blanka Slaninová, 
JUDr., 69 r., podnikateľka, 
Kotlebovci - ľudová strana 
Naše Slovensko 
67. Ľuboš Sobota, Bc., 
49 r., energetik, zástupca 
vlastníkov, nezávislý kan-
didát 
68. Pavol Škápik, Mgr., 
37 r., generálny riaditeľ, 
poslanec miestneho zastu-
piteľstva, Team Bratislava, 
Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita 
69. Matej Števove, Mgr., 
42 r., hovorca mestskej 
časti, občiansky aktivis-
ta, Nova, Občianska kon-
zervatívna strana, Zmena 
zdola, demokratická únia 
Slovenska, Obyčajní ľudia 
a nezávislé osobnosti (oľa-
no), nova, kresťanská únia 
(kú), zmena zdola 
70. Rastislav Štrbka, 
MBA, LL.M., 40 r., urba-
nista, Demokratická stra-
na, Ods - občianski de-
mokrati Slovenska, Spolu 
- občianska demokracia, 
Šanca 
71. Monika Štujberová,
JUDr., 34 r., právnička, 
špecialistka na obchodné 
právo, Sme rodina, Kres-
ťanskodemokratické hnu-
tie, Za ľudí, Dobrá voľba 
a umiernení, Szövetség - 
Magyarok. Nemzetiségek. 
Regiók. | Aliancia - Maďa-
ri. národnosti. regióny 
72. Petronela Tomano-
vá, Ing., 46 r., ekonómka, 

Smer - sociálna demok-
racia, Slovenská národná 
strana 
73. Dominik Tóth, 37 r., 
športový funkcionár, Sta-
rostovia a nezávislí kandi-
dáti 
74. Ivan Uhlár, Mgr., 38 
r., advokát, Nova, Občian-
ska konzervatívna stra-
na, Zmena zdola, demo-
kratická únia Slovenska, 
Obyčajní ľudia a nezávislé 
osobnosti (oľano), nova, 
kresťanská únia (kú), zme-
na zdola 
75. Mária Urbánková, 
Ing. arch., PhD., 64 r., ar-
chitektka, nezávislá kandi-
dátka 
76. Milan Vetrák, JUDr., 
PhD., 47 r., právnik, proti-
korupčný aktivista, Nova, 
Občianska konzervatívna 
strana, Zmena zdola, de-
mokratická únia Sloven-
ska, Obyčajní ľudia a ne-
závislé osobnosti (oľano), 
nova, kresťanská únia (kú), 
zmena zdola 
77. Robert Vittek, 40 r., 
športovec, Starostovia a 
nezávislí kandidáti 
78. Martin Vrabec, Mgr., 
32 r., štátny zamestnanec, 
Hlas - sociálna demokracia 
79. Bronislav Weigl, Ing., 
66 r., dôchodca, Smer - so-
ciálna demokracia, Sloven-
ská národná strana 
80. Dušan Zámečník, 
Mgr., 43 r., vedúci zmeny, 
Hlas - sociálna demokracia 

Volebný obvod č. 
17 - Rusovce (volí sa 
1 poslanec)
1. Radovan Jenčík, 44 r., 
poslanec mestského zastu-
piteľstva, nezávislý kandi-
dát 
2. Lucia Tuleková Hen-
čelová, PhDr., PhD., 42 r., 
starostka, Team Bratisla-
va, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Bratislave

(Dokončenie zo str. 1)

Ak by bol Most SNP v sied-
mom stupni, ako sme už 
naznačili, jeho stav by bol 
havarijný. V tomto prípa-
de by bolo nutné uzavrieť 
komunikáciu. Oslovili sme 
preto magistrát hlavného 
mesta, aby sme zistili, či 
je stav mosta stále rovna-
ko vážny: „Na Moste SNP 
bola vykonaná mimoriad-
na prehliadka, most tak 
prešiel jednou z najdô-
slednejších prehliadok za 

posledné roky a mesto má 
k dispozícií kvalitné od-
borné posúdenie, z ktoré-
ho vyplýva jeho skutočný 
stavebno-technický stav. 
Prehliadka ukázala najmä 
to, že na moste sú miesta-
mi porušené pozdĺžne 
zvary nosníkov ortotrop-
nej mostovky. Na zákla-
de tohto zistenia je most 
aktuálne zaradený do sta-
vebno-technického stavu 
VI (veľmi zlý). Most je aj 
naďalej prevádzkovateľný 
a pre motoristov a chodcov 

bezpečný,“ upresnila ho-
vorkyňa Dagmar Schmuc-
ková. 

Rozhodne technologic-
ký postup 
Na jednej strane odbor-
ná štúdia potvrdila, že 
stav mosta je veľmi zlý, 
na druhej strane vraj ne-
predstavuje riziko pre ve-
rejnosť. Otázka teda znie, 
čo sa s mostom bude diať 
ďalej? „V súčasnosti sa 
spracováva technologic-
ký postup opravy zvarov. 

V priebehu najbližších 
týždňov budú odprezen-
tované odborné výsledky 
navrhovaných technológií 
zvárania a následne po tom 
mesto spolu so spracova-
teľom podkladov vyberie 
konkrétnu technológiu na 
opravu. 
Bezodkladne potom bude 
nasledovať príprava a vy-
hlásenie verejného obsta-
rávania na výber zhotovite-
ľa opravy zvarov,“ doplnila 
hovorkyňa, pričom podľa 
jej slov bude prioritou 

opraviť zvary bez úplného 
obmedzenia dopravy na 
moste. No výšku nákladov 
sa zatiaľ nedozvieme. Tú 
bude možné vyčísliť až po 
schválení technologického 
postupu, a to môže trvať 
celé mesiace. Dúfajme, že 
nie roky. 

Kozmetické úpravy?  
Na moste sa ale medziča-
som drobné úpravy predsa 
len zrealizovali. Podľa in-
formácií z magistrátu bola 
časť pre chodcov na Moste 

SNP nedávno obnovená 
a mala by byť vo veľmi dob-
rom stave - boli úplne ob-
novené skorodované oce-
ľové časti obidvoch lávok 
pre chodcov a cyklistov 
a obnovená povrcho-
vá, priamo pochôdzna 
a priamo pojazdná vrstva. 
Súčasne sa obnovili po-
vrchy na spojovacej rampe 
na Bratislavskej strane.

(vt)

Most SNP je naďalej v zlom technickom stave. 
Mesto skúma možnosti riešenia
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-férová parkovacia politika
pre Bratislavčanov

-skutočná podpora šport  a
kultúry v Ružinove

-škôlky a školy pre všetky deti
z Ružinova

Jaromír
Šmátrala

Miloslav
Hrádek

PRE TRÁVNiKY A RUŽiNOV UROBÍME ViAC
Untitled-1.indd   1 15. 9. 2022   22:32:28

V polovici 17. storočia žil na 
vtedajšom predmestí zvanom 
Schlossgrund mešťan menom 
Johann Klement zvaný tiež Zwe-
spenbauer. Pôsobil ako mestský 
sudca a 54 rokov svojho živo-
ta vyznával luteránsku vieru, 
aj keď jeho osobný život nebol 
celkom v súlade s touto vierou. 
Dva roky pred smrťou prestúpil 
na katolícku vieru a poctivo na-
vštevoval kostol a stal sa z neho 
slušný človek. Zomrel vo veku 60 
rokov v lete roku 1641. 
Ani nie mesiac po jeho smrti, 
bolo to presne 29. júla 1641, sa 
zjavil medzi 11tou a 12tou jeho 
duch v rodičovskom dome nete-
ri vychovanej v katolíckej viere 
v meste Hallstadt v Hornom Ra-
kúsku. Jej teta, ktorá žila v Preš-
porku, ju pozvala k sebe pod zá-
mienkou potrebnej pomoci, no v 
skutočnosti ju chcela obrátiť na 
luteránsku vieru. Regina využila 
na cestu loď a duch sa opätovne 
zjavil aj počas plavby.
 Po príchode do Prešporka sa 
jej duch zjavoval stále častejšie 
avšak nepreriekol ani slovo. Jej 
strýko pracoval ako domovník 
v paláci grófa Pálff yho na Zá-
mockej ulici a práve v jeho byte 
sa duch aj zjavoval. Nešťast-
né dievča sa posťažovalo fran-

tiškánskemu pátrovi, ktorý jej 
odporučil, aby najbližšie oslovi-
la ducha žalmom: „Každý duch 
oslavuje Pána!“ Keď tak urobila, 
duch jej opätoval pozdrav slova-
mi: „Aj ja ho chválim!“. Na to sa 
dievča opýtalo ducha, o čo mu 
ide. Ten ju požiadal, aby požia-
dala jeho vdovu o výkupné 200 
guldenov. Ešte za života sľúbil 
Matke Božej postaviť v dóme 
oltár, ktorý by ju zobrazoval 
pri snímaní nášho Pána z krí-
ža. A okrem toho ešte mal dať 
odslúžiť tri omše, podarovať 12 
posvätených sviečok a almužnu 
chudobným. Dobrosrdečné diev-
ča túto prosbu naplnilo, avšak 
vdova odmietla takúto prosbu 
so slovami, že ona o takýchto zá-
väzkoch svojho muža nič nevie. 
Dokonca to považovala za akési 
diabolské čary. 
Duch však dievča-
ťu nedal pokoja. 
Známy dievčaťa 
jej dokonca radili, 
aby ho prekliala. 
Duch sa nedal 
zlomiť ani 
p r e k l í -
n a n í m 
ani iný-
mi vy-
h r á ž -

kami a povedal, že nedá pokoja, 
kým dievča nenaplní jeho žia-
dosť. Nakoniec na radu jedného 
známeho požiadala ducha o tr-
valé znamenie. Čo duch aj spl-
nil, keď položil svoju pravú ruku 
na plátno položené na truhli-
cu. Načo sa na ňom vypálilo 
znamenie. Túto truhlicu aj s jej 
plátnom môžeme do dnešného 
dňa obdivovať. O tomto skutku 
sa dozvedel aj gróf Pálff y, ktorý 
ihneď rozkázal známemu sochá-
rovi vyhotoviť požadovaný oltár. 
A tento bol slávnostne 27. júna 
1642 posvätený v Dóme sv. Mar-
tina. Vdova vyplnila aj ostatné 
požiadavky. 
Nasledujúci deň sa duch zjavil 
dievčaťu posledný raz a tento-
krát aj v prítomnosti Matky Bo-
žej v sprievode štyroch anjelov. 
Pozri na tých krásnych anjelov, 
povedal duch, tí ma teraz odpre-
vadia do večnosti. Nato zmizol a 
už sa nikdy neobjavil. Táto uda-
losť sa zapísala so dejín nášho 
mesta veľkými písmenami, lebo 
v tom čase sa veľa mešťanov 

luteránskej viery vrátili 
ku katolicizmu. 

Z nemčiny voľne 
prerozprával 

Sven Šovčík

V   30-tych rokoch minulého storočia, kedy sa dá o Bratislave hovoriť stále ešte ako aj 
o nemeckom meste, o čom svedčila prítomnosť početnej nemeckej menšiny starých 

Prešpurákov, vydalo vydavateľstvo Samuela Steinera útlu knižôčku Karola Benyovsz-
kého „Mýticky starý Prešporok“. Nie je od veci si v tejto knižke po rokoch zalistovať 
a prerozprávať staré príbehy.

Sága o marianskom oltári v dóme

Všetko, čo potrebujete 
vedieť o komunálnych 
voľbách 2022

(Dokončenie zo str. 1)

Podobne je to aj v kraji. 

Právo voliť vo voľbách do 

orgánov samosprávnych 

krajov má občan Sloven-

skej republiky a cudzinec, 

s trvalým pobytom v obci, 

ktorá patrí do územia sa-

mosprávneho kraja a naj-

neskôr v deň konania vo-

lieb dovŕši 18 rokov.

Kandidáti 
Za poslanca Mestského 

zastupiteľstva v Bratislave, 

v miestnej samospráve, či 

v župe môže byť zvolený 

obyvateľ mesta (kraja), 

ktorý má trvalý pobyt 

v Bratislave(kraji) a najne-

skôr v deň volieb dovŕši 
18 rokov veku.

Pri kandidátoch na staros-

tov, primátorov a predse-

dov VÚC je veková hrani-

ca vyššia. Do úradu môže 

byť zvolený obyvateľ mes-

ta, ktorý má trvalý pobyt 

v Bratislave a najneskôr 

v deň konania volieb do-
vŕši 25 rokov veku.

Kandidatúra vo voľbách do 

orgánov samosprávnych 

krajov nie je prekážkou pre 

kandidatúru vo voľbách do 

orgánov samosprávy obcí. 

Primátori miest, staros-

tovia mestských častí 

a obcí aj poslanci všetkých 

zastupiteľstiev sa volia na 

štyri roky. Pri županoch a 

poslancoch krajských za-

stupiteľstiev sa voľby pre-

biehajú každých päť rokov.

Vzdanie kandidatúry
Kandidáti, ktorí svoj pred-

volebný boj vzdajú tak 

môžu urobiť najneskôr 48 

hodín pred začatím volieb 

(najneskôr 27. októbra 
2022 do 7:00 h). 

Výmena stráží v úradoch 

by sa mala konať zložením 

sľubu novozvoleného kan-

didáta.

(jp, foto TASR)
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Poznáte Bmove?

Novinky

Bmove je užito ná 
aplikácia pre parko-
vanie v Bratislave.

Od januára 2022 pla-

tí v niektorých zónach v No-

vom Meste, Petržalke a Kras-

ňanoch parkovacia politika, 

ktorá spoplatňu-

je verejné parko-

vanie. V najbliž-

ších mesiacoch 

sa zóna v Novom 

Meste rozšíri až po Mlynské 

nivy, čím vznikne najväčšia 

neprerušená spoplatnená zó-

na v Bratislave. Pre Bratislav-

čanov to znamená, že si bu-

dú musieť vybaviť rezidentské 

a abonentské karty, alebo platiť 

hodinové tarify. Mesto sa roz-

hodlo nevyvíjať vlastnú parko-

vaciu aplikáciu, ale dalo pries-

Ford Bronco
V Amerike je Ford Bronco legendou, no do Európy pri-

chádza až teraz. Je jedným z posledných tvrdých off -

-roadov stojacich na rebrinovom ráme a tuhou ná-

pravou vzadu. Okrem toho ponúka aj možnosť odňať 

dvere a strechu.

Peugeot 408
Podľa vyhlásení samotnej 

automobilky nový Peu-

geot 408 búra zaužívané 

predstavy o autách. 

Karoséria štvordverové-

ho kupé, vyšší podvozok, 

moderný dizajn… Na výber budú benzínové motory, dve ver-

zie plug -in hybridného a čisto elektrický pohon.

Toyota Corolla 
Cross
Nie je len zvýšenou 

verziou úspešnej Corol-

ly, ale má celkom novú vlastnú karosériu, ktorá veľkosťou za-

padá medzi C -HR a RAV4. Na pohon slúži hybridný pohon 

s kombinovaným výkonom 197 koní. V ponuke bude predno-

kolka aj štvorkolka.

tor niekoľkým nezávislým 

aplikáciám. Vodiči si tak môžu 

vybrať tú, ktorá im vyhovuje 

najviac. Najpopulárnejšia ap-

likácia na úhradu parkovné-

ho v Bratislave je Bmove, kto-

rú vyvinula spoločnosť, Best 

in parking, ktorá 

pôsobí aj v Chor-

vátsku, Taliansku 

a Rakúsku. Apli-

kácia ponúka jed-

noduchý spôsob úhrady par-

kovného pomocou platobnej 

karty (čoskoro pribudne aj 

možnosť platby cez Apple Pay 

a Google Pay), upozorní vás 

pred vypršaním predplatené-

ho času a umožňuje platiť mi-

nimálne parkovné 30 minút. 

Stiahnite si aplikáciu Bmove 

a parkujte bez starostí.

Renault Megane je 
k dispozícii už iba 
s elektrickým po-

honom.

Na Slovensku, kde au-

to predstavuje slobodu 

a voľnosť bez obmedzení, 

kde máme na mape množ-

stvo čiernych dier bez verej-

ných nabíjačiek, kde prak-

ticky neexistuje žiadna 

podpora na kúpu elektrické-

ho auta to nebude mať ľah-

ké, no je veľmi dobre prip-

ravený a my mu želáme veľa 

šťastia. Má nekontroverzný 

dizajn, mimoriadne príjem-

ný tichý podvozok, elek-

tromotor vyvinie 160 kW 

(220 k) a na jedno nabitie 

prejde v reálnych podmien-

kach plus -mínus 400 km. To 

už bez toho, aby ste sa obme-

dzovali. V režime WLTP je 

dojazd 427 – 454 km. Zaují-

mavosťou je extra tenký aku-

mulátor s výškou iba 11 cm 

a to, že v rámci elektromo-

bilov je Megane E -Tech jed-

ným z najľahších. Táto kom-

binácia mu prepožičiava 

výborné jazdné vlastnosti. 

Dajte mu šancu!

Nový smerŠkoda Vision S7 
predstavuje no-
vú éru zna ky, kto-

rá zah a nový dizajnový 
jazyk, nové logo…

Samozrejme, je to elek-

tromobil s akumulátorom 

v podlahe – podobne ako 

Enyaq iV. Na rozdiel od ne-

ho je však sedemmiestne. 

Na dĺžku meria 5 016 mm 

a rázvor náprav dosahuje až 

3 075 mm. Elektromotory 

majú výkon 200 kW (272 k) 

a akumulátor s kapacitou 

89 kWh dáva predpoklad 

na dojazd v kombinovaných 

podmienkach WLTP viac 

ako 600 km. Aby ste pri dlh-

ších cestách ušetrili čas, mô-

žete ho nabíjať výkonom až 

200 kW.

Vision 7S je štúdia, no je-

ho dizajnové prvky sa už čo-

skoro objavia na sériových 

modeloch. Zaujímavosťou 

je oranžový pás na pred-

nom aj zadnom nárazníku. 

Slúžia pre záchranné zložky, 

aby nimi odpojili akumulátor 

od zvyšku auta. Ďalšou zaují-

mavosťou sú lišty v spodných 

častiach 

dverí, ktoré efektívne 

odvádzajú teplo od akumu-

látora. Samotné dvere sa ot-

várajú proti sebe, karoséria 

nemá klasické B -stĺpiky. Mi-

mochodom, predné aj zadné 

svetlá majú tvar T, typické 

„céčka“ teda idú do zabud-

nutia. A do zabudnutia ide aj 

historické logo v tvare okríd-

leného šípu. Namiesto ne-

ho sa častejšie bude používať 

nápis Škoda. Aby toho nebo-

lo málo, s iným písmom.

V Interiéri dominuje ver-

tikálny displej v štýle Tesly 

uprostred, ktorý sa ale v reži-

me zábava vie otočiť do ho-

rizontálnej polohy, aby ste 

na ňom vedeli sledovať tre-

bárs YouTube v klasickom 

formáte 16:9. Škoda záro-

veň vypočula modlitby ľudí 

a vracia sa k fyzickým tlačid-

lám. Zaujmú aj samostatné 

sedadlá vpredu, resp. v dru-

hom rade a celkom v strede 

kabíny detská sedačka otoče-

ná do protismeru jazdy. Cel-

kom v strede znamená, že je 

na najbezpečnejšom mieste. 

Navyše rodič sediaci v dru-

hom rade má dieťa neustále 

Hlavou proti múru?

na očiach. Keď pôjde iba je-

den rodič a teda logicky bude 

sedieť za volantom, tak môže 

svoje dieťa sledovať prostred-

níctvom kamery v strope. 

Obraz sa premieta na displej 

infotainmentu. Vzadu, v tre-

ťom rade, je dvojmiestna la-

vica, takže vozidlo je sedem-

miestne, ale s tým že siedme 

miesto je spomínaná detská 

sedačka.

VEĽKÁ PREDPLATITEĽSKÁ SÚŤAŽ

Objednaj si Auto magazín a hraj o zaujímavé ceny!!

10
ČÍSEL LEN ZA35 €

Všetkých, ktorí si do 31. 12. 2022 objednajú a zaplatia predplatné 
nášho časopisu na rok 2023 na www.automagazin.sk, v spoločnosti 
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., alebo na Slovenskej pošte 
zaradíme do žrebovania o atraktívne ceny.

Rubriku pripravuje AUTO MAGAZÍN, najčítanejší motoristický časopis na Slovensku

facebook | automagazin.sk instagram | automagazin.skyoutube | Auto magazínautomagazin.sk


