
Zvlášť odporúčaní do komunálnych volieb v Bratislave

Vo svojom predošlom článku som priniesol zoznam odporúčaných a neodporúčaných kandidátov v 

komunálnych voľbách v Bratislave, získaných na základe referencií. V tomto článku v krátkosti

spomeniem kandidátov, o ktorých som získal tie najlepšie referencie.

Začneme v Karlovej Vsi, kde sa vytvoril tím ľudí, ktorí už dlhšiu dobu stoja v opozícii voči 

miestnym straníckym záujmom. Za starostku treba jednoznačne voliť Danu Čahojovú, za jej 

dlhoročný prínos v boji za verejný záujem a podporu športu.  V Karlovej Vsi majú výborné 

referencie Jaromír Šíbl a Vladimír Dulla. (Obaja kandidujú do miestneho a mestského 

zastupiteľstva za Karlovu Ves.)

Najviac pozitívnych odporúčaní získala ombudsmanka stromov Katarína Šimončičová. (Kandiduje 

do miestneho a mestského zastupiteľstva za Ružinov.) Dlhé roky sa venuje ochrane zelene, obhajuje

verejný záujem proti  súkromným investorom, ale často aj proti verejnej správe.

V Petržalke už niekoľko rokov bojuje proti miestnym straníckym štruktúram Ján Hrčka (kandiduje 

za starostu). Veľmi dobré referencie má Elena Pätoprstá, napríklad za svoju aktívnu účasť pri 

ochrane verejných parkov a parkovísk v Chorvátskom ramene. (Kandiduje do miestneho a 

mestského  zastupiteľstva za Petržalku.)

V Novom meste sa má veľa pozitívnych referencií súčasný starosta Rudolf Kusý. Okolo neho sa 

vytvoril tím ľudí, ktorým môžu voliči dôverovať. Medzi nimi zvlášť Stanislav Winkler a Richard 

Mikulec. (Obaja kandidijú do miestneho a mestského zastupiteľstva za Nové Mesto.)

Veľa pozitívnych odporúčaní získal kandidát na starostu Rače Michal Drotován. (Napriek svojej 

straníckej príslušnosti k SDKÚ.)  Pozitívne odporúčania majú aj súčasní starostovia Ružinova 

Dušan Pekár, Devína Ľubica Kolková a Čunova Gabriela Ferenčáková. (Všetci opäť kandidujú za 

starostov.) To len dokazuje, že nie všetkých politikov treba hádzať do jedného vreca. Z predstavy, 

že všetci politici sú zlí, zo znechutenia z politiky ťažia najviac goriláci.

Z vlastnej skúsenosti odporúčam v komunálnej politike začínajúcu Beatu Novomeskú, ktorá si svoje

podpisy potrebné pre kandidatúru sama vyzbierala. Náročnou prácou s ľuďmi v uliciach. Takto od 

piky by mal začínať každý skutočne nezávislý kandidát.

http://www.blogovisko.sk/zoznam-odporucani-do-komunalnych-volieb-v-bratislave.html


Na webovej stránke Našej Bratislavy nájdete ďalšie mená ľudí, ktorým môžte zvážiť dať svoju 

podporu. Tieto odporúčania som získal prieskumom medzi ľuďmi, ktorým som dôveroval a ktorí sa 

v komunálnej politike dlhší čas pohybujú. Sami zvážte, či im dáte svoj hlas. Určite sa netreba riadiť

podľa straníckych kandidátok, bilbordov a miestnej tlače. Takto k zmene nikdy nedôjde. Treba sa o 

svojich zástupcov aktívne zaujímať a pýtať sa na ich prácu, hlasovania a dôveryhodnosť. 

http://nasa-bratislava.sk/ludia

