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ÚVODNÍK

Voľby 
 Župa, samosprávny kraj, vyšší 
územný celok. Tri názvy pre to isté. 
Keďže sa vo verejnosti neujal žiad-
ny z  týchto názvov, možno preto 
nám župa neprirástla k srdcu. A asi 
aj z  tohto dôvodu mávajú župné 
voľby nízku volebnú účasť. 
 Podľa názoru mnohých župy 
vznikli umelo a rozbíjajú prirodze-
né historické regióny. A majú prav-
du. Veď si len zoberme Záhorie, kto-
rého časť patrí do Bratislavského 
a  časť do Trnavského kraja. Ďalší 
pridávajú argument, že župy  sú 
zbytočným medzičlánkom medzi 
samosprávou a  ministerstvami. Tu 
ponúkam iný pohľad: na Slovensku 
máme osem samosprávnych kra-
jov, rozpočty ktorých predstavujú 
1,5 miliardy eur ročne. Je to viac 
ako rozpočet ministerstva školstva 
či zdravotníctva. Z týchto peňazí sú 
financované opravy ciest, prímest-
ská doprava, sociálne zariadenia, 
stredné školy, regionálne nemoc-
nice, knižnice, divadlá či turistický 
ruch. Všetko sú to dôležité súčasti 
našich životov a  tu sa končia aké-
koľvek pochybnosti o význame žúp. 
Preto by nám nemalo byť ľahostaj-
né, KTO a  AKO o  týchto peniazoch 
rozhoduje. 
 V  sobotu 4. novembra pôjdeme 
znovu do volebných miestností. Aj 
naše hlasy rozhodnú, kto bude župa-
nom a ktorí dvaja kandidáti nás budú 
zastupovať v župnom parlamente. 
 Každý jeden hlas je dôležitý. A ak 
by aj nezvíťazil práve ten váš kandi-
dát, budete mať plné právo si zafrf-
ľať - na rozdiel od tých, čo voliť nikdy 
neprídu, ale celý čas hundrú, že aj 
tak sa nič nezmení.  
 

Ľ. Pilzová

Získajte dotáciu z  rozpočtu mesta!
 Komisia pre kultúru a  cestovný 
ruch pri MsZ vyzýva všetky aktív-
ne občianske združenia, neziskové 
organizácie, združenia pri školách, 
škôlkach či iné inštitúcie s  dobrý-
mi nápadmi v  oblasti kultúry, aby 
si podali žiadosti o  poskytnutie do-
tácie z rozpočtu mesta na rok 2018. 
Príspevok môžu dostať na pravidel-

né aktivity, usporiadanie poduja-
tí, edičnú činnosť a  pod. Formulár 
na žiadosť nájdete na webe mesta 
www.malacky.sk, časť MESTO – 
DOTÁCIE A GRANTY. Žiadosti je tre-
ba podať do 30. novembra 2017. 

Komisia pre kultúru a cestovný 
ruch pri MsZ

Župné voľby už v sobotu 4. novembra
Kedy: sobota 4. november, 
7.00 – 22.00 h 
Ako: krúžkujeme na dvoch hlaso-
vacích lístkoch 
Prvý hlasovací lístok: krúžkujeme 
jedného kandidáta na predsedu 
BSK (župana)
Druhý hlasovací lístok: krúžkujeme 
dvoch kandidátov na poslancov 
Zastupiteľstva BSK 

POZOR! Okrsok číslo 7 má novú 
volebnú miestnosť: ZŠ Dr. J. Dére-
ra, Ul. gen. M. R. Štefánika 7, prí-
zemie, číslo dverí 60 (miestnosť 
presunutá z  bývalej budovy MsÚ 
na Radlinského).
Veľký volebný servis prinášame 
v  tomto vydaní Malackého hlasu 
na stranách 4 – 5. 

-red-

Záhorácky slovník vyprevadili 
do života na konferencii o Mackovi 
 Kniha, ktorá by nemala chýbať 
v žiadnej domácej knižnici na Záho-
rí, je na svete. Druhé vydanie Záho-
ráckeho slovníka, publikácie autora 
Konštantína Palkoviča, slávnostne 
pokrstili na 2. medzinárodnej kon-
ferencii o  Mackovi, ktorá sa  konala 
14. októbra v Kultúrním domečku. 
 Nové vydanie slovníka iniciovalo 
práve mesto Malacky. „Ako prirodzené 
centrum Záhoria sme považovali za svo-
ju povinnosť byť takto v reálnom i sym-
bolickom zmysle ochrancami nášho 
jazyka. Za túto možnosť a dôveru ďaku-
jeme predovšetkým dedičom autorských 
práv na toto dielo, ktorí nám ich nezištne 
poskytli,“ píše sa v predhovore.
 Pri krste dvestosedemdesiatstra-
novej publikácie sa na pódiu zišli pri-
mátor mesta Juraj Říha, richtár Spolku 

Záhorákov v  Bratislave Anton Gúth, 
editor Stano Bellan a  grafička Mária 
Mareková, aby slovníku zaželali krás-
nu budúcnosť a Záhorákom, aby si 
v  zmysle slov Nezapomeň reči svojej 
vždy hájili a vážili to svoje.
 Záhorácky slovník si môžete zakúpiť 

v Turisticko-informačnej kancelárii v Ma-
lackách (Mestské centrum kultúry, Záho-
rácka 1919), jeden výtlačok stojí 12 eur. 
 Viac informácií o  2. medzinárod-
nej konferencii o  Mackovi prinesieme 
v nasledujúcom čísle Malackého hlasu.

-is-  

Primátor predstavil návrh kultúrneho domu 
Malackám dlhodobo chýba priestor na organizovanie mestských podujatí či iných veľkých akcií v  interiéri. Vyzerá to tak, že veci sa pohnú: 
primátor Juraj Říha predstavil po dvojročnej príprave návrh kultúrneho domu, ktorý chce vedenie mesta spolu s poslancami venovať všetkým 
Malačanom. Prvými divákmi prezentácie boli malackí seniori počas slávnostného koncertu pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Prečo práve 
oni? Pretože práve s nimi primátor na začiatku svojho volebného obdobia začal diskusiu o kultúrnom dome v našom meste.  Návrh počíta s dôs-
tojným miestom pre všetky malacké seniorské združenia.

Mestský pozemok za bývalou bu-
dovou Nafty
Vedenie mesta spolu s Útvarom strate-
gického rozvoja MsÚ Malacky uvažuje 
o  kultúrnom stánku už dlhšie. Jeho 
príprava zabrala značný čas a teraz je už 
v takom štádiu, že sa mohol predstaviť 
verejnosti. Z viacerých rozpracovaných 
návrhov je najrealistickejším ten, podľa 

ktorého by kulturák mal vyrásť za bý-
valou budovou mestského úradu, teda 
za „Naftou“, ako ju nazýva väčšina Ma-
lačanov. „Nestačí vedieť ČO, ale aj AKO. 
Je to lokalita v  centre mesta a  predo-
všetkým na mestskom pozemku. Priestor 
vytvoríme tým, že zbúrame zadné garáže 
a bočnú kocku, ktorú Malačania poznali 
ako klientske centrum mestského úradu. 

Lokalita sa tak prevzdušní a  bude mož-
nosť pekne revitalizovať aj priestor pred 
žltým bytovým domom na Radlinského. 
Počítame aj s  rozšírením možností par-
kovania pre obyvateľov tohto domu,“ 
vysvetľuje dôvody primátor a upresňu-
je ďalej: „Kultúrny dom nebude vysoký, 
práve naopak: vhodne doplní celú zónu. 
Vďaka odstráneniu garáží sa otvorí prie-

chod pre obyvateľov bytoviek z  Radlin-
ského na Zámockú. Za bývalou budovou 
mestského úradu tak vznikne malé útul-
né námestie, niečo ako oddychová zóna, 
ktorá by do budúcnosti bola vhodná aj 
na organizovanie príležitostných trhov. 
A  verím, že sa stane cen-
trom nového kultúrneho 
života v Malackách.“ Po
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Nevšímavý vodič 
poškodil cestu okolo 
dolného kostola 
 Viacerí Malačania si všimli ryhu 
na ceste, ktorá sa ťahá od Kauflandu 
okolo dolného kostola až na Ces-
tu mládeže. Spôsobilo to vozidlo 

spoločnosti First Farms, ktoré malo 
omylom spustenú radlicu. Žiaľ, vý-
sledkom je poškodená cesta. Mesto 
momentálne rokuje s FF o oprave.

Výstavba kanalizácie pokračuje, 
obmedzenia na Stupavskej 
 Bratislavská vodárenská spoloč-
nosť pokračuje v projekte Malacky – 
odkanalizovanie,  predĺženie trás. Vo 
štvrtok 19. októbra začala budovať 
kanalizáciu na pravej strane  Stupav-
skej ulice v smere do centra mesta. 

Hoci stavebné práce nezasahujú 
do vozovky, počas dňa platia kvôli 
nákladným autám určité dopravné 
obmedzenia. Premávka je presmero-

vaná do jedného jazdného pruhu 
a riadia ju prenosné semafory.

 Úsek, na ktorom sa buduje kana-
lizácia, meria približne 500 metrov. 
Práce potrvajú do apríla budúceho 
roka a hneď po Stupavskej sa začne 
budovať kanalizácia na Ulici J. Kubi-
nu a Pri mlyne. 

Stranu pripravili -lp-/-otano-.

Bezpečnejší pohyb okolo nového cintorína
 Prelom októbra a novembra kaž-
doročne znamená zvýšený pohyb 
v  blízkosti pohrebísk. Návštevníci 
nového cintorína – Malačania a ľudia 
z  blízka i  ďaleka budú mať k  dispo-
zícii komfortnejšie podmienky. Tam, 
kde ešte nedávno bolo zničené par-
kovisko plné jám, je dnes upravené 
a  vyznačené parkovanie (spredu 
i zboku), nové nástupište na autobus 
aj LED osvetlenie celého priestoru 
pred cintorínom. Vďaka oprave pri-
budlo 7 parkovacích miest. 
 Dva trávové ostrovčeky, umiest-
nené medzi parkovacími boxmi, sa 
mnohým našim obyvateľom zdajú 
zbytočné, ale nie je to tak: v jednom 

z nich je zabudovaná nádrž a ďalší  je 
pripravený na osadenie nového stĺ-
pu verejného osvetlenia.
 Chodci sa teraz bez problémov 
a  bezbariérovo dostanú z  chodní-
ka popri Ceste mládeže na cintorín. 
Bezpečnosť sa zvýšila aj vybudova-
ním nájazdových rámp na hlavný 
chodník smerujúci do areálu. Za 
úpravu okolia cintorína už mesto do-
stalo pochvalu od našej obyvateľky, 
odkázanej na vozík. Zlepšovanie 
podmienok pre pohyb zdravotne 
postihnutých či mamičiek s kočíkmi 
bude pokračovať, pretože súčasťou 
každého mestského projektu je bez-
bariérovosť. 

Ďalšia časť Cesty mládeže 
zrekonštruovaná
 Ak pôjdete z  mesta na nový 
cintorín, dostanete sa naň po 
kompletne zrekonštruovanej 
Ceste mládeže. Pred rokom sa 
na tejto mimoriadne vyťaženej 
komunikácii opravoval prvý úsek 
(od križovatky so Záhoráckou uli-
cou po Veľkomoravskú) a pred 
pár dňami bola odovzdaná do 

užívania druhá časť (od Veľkomo-
ravskej po nový cintorín). Na po-
škodenej ceste sa najskôr opra-
vili jamy a  natiahli sa dve vrstvy 
asfaltu. Po oboch stranách boli 
osadené obrubníky a  upravili sa 
vjazdy k  rodinným či bytovým 
domom. Pribudli aj nové priecho-
dy pre chodcov a vsakovacia ryha 

na odvádzanie dažďovej vody. 
 Cesta je napojená na zrekon-
štruované parkovisko pri novom 
cintoríne. Počas blížiacich sa  
sviatkov tak už návštevníci prídu 
k  hrobom svojich blízkych nie 
po tankodrome, ale po komfort-
nej novej rovnej ceste.
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Text: Ľ. Pilzová, vizualizácia: B. Škopek, Útvar strategického rozvoja MsÚ Malacky

(dokončenie zo str. 1)

Financovanie výstavby
Nepochybne pôjde o vysokú 
investíciu. K  slovu sa preto 
dostáva logická otázka, ako sa 
bude výstavba financovať. „Máme 
model, aby sme nemuseli hľadať 
úvery či iné externé zdroje. Výstavbu 
navrhujeme financovať z  predaja 
výškovej budovy bývalej Nafty. 
Oblúkom sa takto vraciame k téme, 
ktorá pred časom rezonovala: 
prečo sa sťahoval mestský úrad 
do Inkubátora. Budova na 
Radlinského je zastaraná a  jej 
obnova si vyžaduje státisíce 
eur. Presťahovaním úradu som 
uvoľnil ruky mestu a  mestskému 
zastupiteľstvu na prijatie ďalšieho 
rozhodnutia. A na obavy, ako bude 
vyzerať zrekonštruovaná budova 
Nafty, či na jej mieste nevyrastie 
trebárs mrakodrap alebo niečo 
nevhodné, verejne sľubujem: 
netreba sa báť. Mesto pripraví 
vizuál rekonštrukcie a  na odpredaj 
ponúkneme budovu aj s  jasnou 
predstavou,“ povedal primátor. Za 
týmto účelom už vedenie mesta 
rokovalo s  vedením Slovenskej 
komory architektov.

Zázemie nájdu seniori, mažoretky 
aj divadelníci 
Najväčší priestor v  kultúrnom 
dome zaberie sála s kapacitou vyše 
350 miest. Myslelo sa však aj na 

ostatných: svoje miesto tam budú 
mať mažoretky ELLA na tréningy 
a  zázemie bude vytvorené aj pre 
Divadlo na hambálku. Vypočuté 

budú aj dlhoročné žiadosti 
malackých seniorských združení 
na vyhovujúce priestory a  aj ony 
dostanú vlastné zázemie v podobe 
stálych klubovní.  Budova bude 
fungovať ako multifunkčný priestor, 
ktorý sa dá upraviť aj pre menšie 
podujatia, napríklad vernisáže. 
Juraj Říha: „Vnímam isté názory 
z  kultúrnej obce, ktoré hovoria, 
že nepotrebujeme veľký kulturák, 
ale stačí menší, komorný priestor. 
Preferujem však líniu väčšieho 
priestoru, lebo mesto nevyhnutne 
potrebuje veľkú sálu.“

Parkovanie 
Návrh parkovania má zatiaľ dva 
varianty, ktoré mesto aktuálne 
posudzuje s dopravnými inžiniermi. 

Obe alternatívy počítajú s dos-
tatočnou kapacitou pre kultúrny 
dom aj pre budovu bývalého 
mestského úradu, ktorá je určená na 
prestavbu. V  takto cennom území 
je samozrejmosťou, aby výstavba 
pokiaľ možno iba v  minimálnej 
miere zasiahla verejné priestory 
a  zeleň.  Záverečné rozhodnutie 
však bude závisieť aj od výsledkov 
finančných kalkulácií.

Malacky - mesto 3. tisícročia  
Malacky čakajú veľké a  zásadné 
projekty, ktoré zmenia tvár centra: 
kultúrny dom, podzemná garáž 
pod súčasným parkoviskom pri 
Inkubátore a prvé pešie námestie. 
Mesto o nich má svoju predstavu 
a  určitý ideový koncept, avšak 

ich finálna podoba vzíde 
z  architektonickej súťaže. Juraj 
Říha: „Kultúrny dom spolu s  peším 
námestím a  podzemnou garážou 
sú dôležité projekty, na ktorých 
naozaj zodpovedne pracujeme 
s poslancami. Je to dlhodobý 
proces. Preto sme presťahovali 
úrad do Inkubátora, preto sme 
rokovali s  komorou architektov. 
To nie sú veci, ktoré sa pripravia 
z  večera do rána. Vedenie mesta 
spolu s  poslancami mestského 
zastupiteľstva chce dať verejnosti do 
užívania stavby hodné 3. tisícročia. 
Preto si dovoľujem povedať, že 
všetky tri spomínané projekty 
môžu zásadne posunúť Malacky do 
pozície hrdého reprezentatívneho 
okresného mesta a centra regiónu.“

Primátor predstavil návrh kultúrneho domu 
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Zapisovateľky jednotlivých okrskových volebných komisií budú na uvedených mobilných číslach k dispozí-
cii v deň volieb, teda 4. novembra v čase od 7. do 22. hodiny. Môžete ich kontaktovať v prípade akejkoľvek 
otázky, súvisiacej s voľbami. 

Ako postupovať 
vo volebnej miestnosti 
1. po vstupe do volebnej miestnosti 
sa preukážete občianskym preuka-
zom alebo dokladom o  pobyte pre 
cudzinca, 

2. dostanete dva hlasovacie lístky 
a prázdnu obálku, čo potvrdíte vlast-
noručným podpisom, 

3. vybraného kandidáta volíte krúž-
kovaním: na predsedu BSK jedného, 

na poslancov BSK maximálne dvoch, 

4. oba hlasovacie lístky vložíte do 
spoločnej obálky, ktorú vhodíte 
do volebnej urny, 

5. nepoužité alebo nesprávne 
upravené hlasovacie lístky odloží-
te do určeného boxu (v opačnom 
prípade sa dopustíte priestupku 
s pokutou 33 €).    

Okrsok Adresa volebnej miestnosti zapisovateľka mobil

1 Základná škola, Štúrova 142/A, družina č. 1 Denisa Bebčáková 0948 183 675

2 Základná škola, Štúrova 142/A, družina č. 2 Zdenka Bordáčová 0948 183 676 

3 Základná škola Dr. J. Dérera, Ul. gen M. R. Štefánika 7, príz. č. dv. 41 Darina Melicharová 0948 183 677

4 Základná umelecká škola, Záhorácka 1918, prízemie č. dv. 1 Anna Kubinová 0948 183 678

5 Mestské centrum kultúry, Záhorácka 1919, vestibul Annamária Horváthová 0948 183 679

6 Sobášna sieň, Bernolákova 2954, vestibul Marta Slobodová 0948 183 680

7 Základná škola Dr. J. Dérera, Ul. gen M. R. Štefánika 7, príz. č. dv. 60 Barbora Ballová 0948 183 681

8 Základná škola, Záhorácka 1941/95, I. B  trieda Veronika Kamenistá 0948 183 682

9 Materská škola, Jána Kollára 896/2, trieda č. 2 Marie Jurdáková 0948 183 683

10 Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, 1. pavilón Anežka Kujanová 0948 183 684

11 H S F, s. r. o., Jesenského 50, vestibul Viera Baňovičová 0948 183 685

12 Malacký kaštieľ, prízemie vľavo, Zámocká 932/14 Jana Slobodová 0948 183 686

Župné voľby – 
fakty a čísla

Iba jedno oznámenie o voľbách 
do každej domácnosti 
 Mestský úrad doručil do kaž-
dej domácnosti JEDNO písomné 
oznámenie k  voľbám, na ktorom 
je uvedený čas ich konania, číslo 
volebného okrsku, adresa voleb-
nej miestnosti a  poučenie. Podľa 

starých pravidiel dostával toto 
oznámenie každý volič na svoje 
meno, avšak aktuálny volebný 
zákon ustanovuje povinnosť mes-
tám a obciam doručiť jedno ozná-
menie do domácnosti. 

Aby ste našli správnu volebnú miestnosť 
V župných voľbách možno voliť iba 
v mieste trvalého pobytu. Hlasova-
cie preukazy na hlasovanie v  inom 
volebnom okrsku nie je možné. Ak 
občan býva v  podnájme a  trvalé 
bydlisko má na inej adrese, musí ísť 
do volebnej miestnosti podľa svojho 
trvalého bydliska. Do domácnosti, 

kde aktuálne býva, síce dostal ozná-
menie o adrese volebnej miestnosti, 
ale tá sa vzťahuje na adresu konkrét-
neho bytu, kde bolo oznámenie do-
ručené. 

Príklad: občan XY býva v  prenaja-
tom byte na Juhu na Ulici F. Malova-

ného, avšak trvalé bydlisko má na 
Sasinkovej. Do bytu, kde býva, prí-
de oznámenie o volebnej miestnosti 
v ZŠ Štúrova. To sa však vzťahuje na 
adresu Ulica F. Malovaného. Občan 
XY musí ísť podľa svojho trvalého 
bydliska voliť do Centra voľného 
času na Ulici M. Rázusa.

Voľby v Malackách budú 
s viacerými novinkami 

Termín volieb do orgánov samosprávnych krajov (župných volieb) na 4. novembra vyhlásil predseda Ná-
rodnej rady SR rozhodnutím, zverejneným v Zbierke zákonov. Za priebeh volieb v Malackách organizačne 
zodpovedá mestský úrad. V tejto súvislosti sme požiadali o rozhovor prednostku Ľubicu Čikošovú. 

Župné voľby sa konajú znovu po 
4 rokoch. Prinášajú pre Malačanov 
nejaké novinky? 
Máme jednu dôležitú zmenu. Okrsok 
číslo 7, ktorý mal dlhé roky volebnú 
miestnosť v bývalej budove MsÚ na 
Radlinského ulici, je na novej adrese: 
Základná škola Dr. Jozefa Dérera, prí-
zemie, číslo dverí 60. Nová volebná 
miestnosť sa týka voličov s adresami 
Bernolákova 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 32, 34, 36, 38 
a Veľkomoravská 1, 1B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 
37, 39, 39 A, 39 B, 39 C, 39 D.

Aké ďalšie novinky čakajú na voličov?
Dôležitou zmenou je to, že župné 
voľby sú po prvýkrát jednokolové. 

Podľa doterajších pravidiel dvaja 
kandidáti na župana s  najvyšším 
počtom hlasov postúpili do druhého 
kola. Teraz bude platiť, že kandidát, 
ktorý získa najviac hlasov 4. novem-
bra, bude županom.  
Ďalšími – verím, že príjemnými – 
zmenami sú nové zástavy a  plenty, 
ktoré mestský úrad zakúpil do voleb-
ných miestností. Bežný človek si ich 
možno ani nevšimne, avšak nám zá-
leží na tom, aby sa voľby konali v kul-
tivovaných a dôstojných priestoroch.
 
Obyvatelia sa nás pýtajú, prečo do 
svojich schránok dostali iba jedno 
oznámenie o  konaní volieb, čiže nie 
na meno, ako to bývalo v minulosti.
Áno, voliči boli doteraz zvyknutí, že 
pred akýmikoľvek voľbami dostali 

písomné oznámenie každý na svoje 
meno. Ak napríklad v jednej domác-
nosti žili 4 ľudia nad 18 rokov, každý 
z nich dostal oznámenie. Po novom 
je to tak, že každá domácnosť dosta-
ne iba jedno. Takto to definuje nový 
volebný zákon, ktorým sa prvýkrát 
riadili minuloročné parlamentné voľ-
by. Podľa týchto pravidiel ideme po 
druhýkrát a je celkom pochopiteľné, 
že ľudia si na to ešte úplne nezvykli. 
Opakujem teda, nie je to žiadna chy-
ba mestského úradu, ako sa niektorí 
mylne domnievajú. My iba plníme 
ustanovenia zákona. 

V  deň, keď vychádza toto vydanie 
Malackého hlasu, zostáva do volieb 
10 dní. Čo všetko ešte musíte so 
svojimi kolegami z MsÚ stihnúť?  
V týchto dňoch prebiehajú školenia 
zapisovateliek a predsedov okrs-
kových volebných komisií, ktoré 
organizujeme v spolupráci s Okres-
ným úradom v Malackách. Zároveň 
kontrolujeme a  tlačíme voličské 
zoznamy. Čaká nás tiež príprava 
jednotlivých volebných miestností 
tak, aby boli označené a  vyzdobe-
né podľa zákonných predpisov. Ok-
rem toho zabezpečujeme aj jedlo a 
občerstvenie pre všetkých členov 
okrskových volebných komisií – 
pre niekoho možno nepodstatná 
záležitosť, ale pre nás je prioritou, 
aby mali všetci vytvorené príjemné 
podmienky na prácu. Všetky voleb-
né miestnosti osobne s predstihom 
skontrolujem a v deň volieb samoz-
rejme pôjdem do každej ešte raz. 
Na voľby sa tešíme, hoci to bude 
znamenať viac ako 24 hodín bez 
spánku. Za bezproblémový priebeh 
volieb v Malackách to ale stojí.

prvovolič, ktorý má 
v deň volieb 18 rokov

15
17
12

1
kandidátov na poslancov BSK, 
volíme dvoch

kandidátov na predsedu BSK, 
volíme jedného

volebných okrskov v meste

15 361
1* 264 prvovoličov

* 345 cudzincov, ktorí môžu
                voliť v Malackách

2

oprávnených voličov, z toho: 
98 rokov majú dvaja najstarší 

zapísaní voliči (ročník 
narodenia 1919)

1

2

3

4

5
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Pôjdete voliť 
v župných voľbách? 

Podľa čoho 
sa budete rozhodovať?
Andrea, 35 rokov
Určite pôjdem voliť, ale ešte nie 
som rozhodnutá, komu dám hlas. 
U mňa zavážia skúsenosti, vzdela-
nie a kvalifikácia jednotlivých kan-
didátov, pretože sľubujú všetci. 

Marta, 55 rokov 
Budem voliť, ale rozhodnem sa 
podľa zoznamu kandidátov a  ich 
plánov s  Malackami. Kto bude 
chcieť spraviť pre naše mesto naj-
lepšie, podľa toho si vyberiem. 

Peter, 41 rokov
Uvidím, či pôjdem voliť, ale asi 
áno. Rozhodnem sa až tesne pred 
voľbami podľa letákov. 

Viera, 40 rokov 
(fotografovanie odmietla)
Voliť nepôjdem, pretože som zo-
stala skeptická po tom, čo sa po 
každých voľbách nič v krajine ne-
zmenilo. 

Stanislav, 26 rokov, a Eva, 32 
rokov
Určite budeme voliť, ale ešte nie 
sme rozhodnutí, koho. Keďže pat-
ríme k mladšej generácii, určite sa 
budeme rozhodovať podľa veku 
kandidátov. Prezrieme si i  letáky, 
ale zaváži predvolebný prístup 
kandidátov v  kampani. Sme pô-
vodom z Oravy, čiže môžeme po-
vedať, 
že tunajší kandidáti sa viac venu-
jú občanom pred voľbami. Sú tu 
mítingy, ktoré na Orave chýbajú. 
Panuje tu osobnejší prístup. 

Kandidáti do zastupiteľstva Bratislavského 
samosprávneho kraja, obvod č. 12 
(Malacky, Studienka, Závod, vojenský obvod Záhorie)

Oskar Dobrovodský 
46, strojár 
Malacky 
SME RODINA - Boris Kollár 

Peter Hallon 
30, člen predstavenstva 
Malacky 
nezávislý kandidát 

Marián Haramia, MUDr. 
58, lekár - chirurg 
Malacky 
nezávislý kandidát 

Stanislav Haramia, Ing. 
52, poľnohospodársky inžinier 
Malacky 
Slovenská národná strana 

Peter Kováč 
37, invalidný dôchodca 
Malacky 
Kotleba – Ľudová strana Naše Slo-
vensko 

Ján Kubinec 
34, vedúci kvality 
Malacky 
Slovenská národná strana 

Martin Macejka, Mgr. 
35, učiteľ – historik 
Malacky 
Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽU-
DIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), 
Kresťanskodemokratické hnutie, 
Strana maďarskej komunity - Magy-
ar Közösség Pártja, NOVA, Občianska 
konzervatívna strana, Zmena zdola, 
Demokratická únia Slovenska 

Jozef Mračna, Ing. 
62, prednosta okresného úradu 
Malacky 
MOST - HÍD, SMER - sociálna demok-
racia, SKOK - Európski liberálni de-
mokrati, Strana zelených, SDKÚ - DS 
- Slovenská demokratická a kresťan-
ská únia - Demokratická strana, STA-
ROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 

Marian Novota, Ing., PhD. 
49, procesný manažér, poslanec 
mestského zastupiteľstva 
Malacky 
Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽU-
DIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), 
Kresťanskodemokratické hnutie, 
Strana maďarskej komunity - Magy-
ar Közösség Pártja, NOVA, Občianska 
konzervatívna strana, Zmena zdola, 
Demokratická únia Slovenska 

Anton Pašteka, Mgr. 
68, učiteľ 
Malacky 
MOST - HÍD, SMER - sociálna demok-
racia, SKOK - Európski liberálni de-
mokrati, Strana zelených, SDKÚ - DS 
- Slovenská demokratická a kresťan-
ská únia - Demokratická strana, STA-
ROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 

Vladimír Petráš, Mgr. 
37, auditor, Malacky 
SME RODINA - Boris Kollár 

Juraj Říha, JUDr., Ing., PhD. 
32, primátor Malaciek 
Malacky 
nezávislý kandidát 

Peter Stanek 
23, riaditeľ 
Závod 
nezávislý kandidát 

Vavrinec Studenič 
46, bezpečnostný pracovník 
Závod 
Kotleba – Ľudová strana Naše Slo-
vensko 

Lucia Vidanová, PhDr., Ing. 
36, projektová manažérka Vstúpte, n.o. 
Malacky 
nezávislá kandidátka

Kandidáti na predsedu 
Bratislavského samosprávneho kraja
Rastislav Blaško, PhDr., Mgr. 
46, publicista, fotoreportér, repre-
zentant Slovenska vo futbalgolfe 
Pezinok 
nezávislý kandidát 

Jozef Danko, JUDr. 
45, podnikateľ 
Bratislava-Staré Mesto 
nezávislý kandidát 

Juraj Droba, Mgr., MA, MBA 
46, poslanec NR SR (SaS), manažér 
Bratislava-Ružinov 
Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽU-
DIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), 
Strana maďarskej komunity - Magy-
ar Közösség Pártja, NOVA, Občianska 
konzervatívna strana, Zmena zdola, 
Demokratická únia Slovenska 

Pavol Frešo, Ing. 
48, predseda Bratislavského samo-
správneho kraja 
Bratislava-Staré Mesto 
nezávislý kandidát  

Milan Ftáčnik, doc., RNDr., CSc. 
61, vysokoškolský učiteľ 
Bratislava-Staré Mesto 
nezávislý kandidát  

Natália Hanulíková, Mgr. 
28, psychologička, predsedníčka 
Strany zelených Slovenska 
Bratislava-Karlova Ves 
Strana zelených Slovenska 

Ľubomír Huďo, PhDr. 
54, novinár 
Bratislava-Dúbravka 
nezávislý kandidát 

Martin Jakubec, PhDr., PhD. 
33, manažment riadenia, generálny 
manažér, pedagóg, podnikateľ 
Bratislava-Nové Mesto 
nezávislý kandidát 

Daniel Krajcer, Mgr. 
48, publicista, Bratislava-Staré Mesto 
MOST - HÍD, SKOK - Európski liberálni 
demokrati, Strana zelených 

Rudolf Kusý, Mgr. 
41, starosta mestskej časti Bratislava 
- Nové Mesto 
Bratislava-Nové Mesto 
nezávislý kandidát 

Marián Leinerovič, Mgr. 
67, pedagóg 
Stupava 
NOVÝ PARLAMENT 

Milan Lopašovský, PharmDr. 
54, farmaceut 
Bratislava-Staré Mesto 
STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA 
(SMS) 

Ján Mrva, Ing. 
48, starosta Bratislava-Vajnory 
Bratislava-Vajnory 
nezávislý kandidát  

Lukáš Parízek, Mgr. 
31, štátny tajomník MZVaEZ SR 
Bratislava-Vajnory 
Slovenská národná strana  

Jalal Suleiman, Ing., PhD. 
51, prekladateľ 
Pezinok 
Komunistická strana Slovenska  

Andrej Trnovec, RNDr. 
54, kultúrno-osvetový pracovník 
Bratislava-Staré Mesto 
Slovenská ľudová strana Andreja 
Hlinku  

Jozef Uhler, JUDr., Mgr. 
41, IT špecialista 
Bratislava-Jarovce 
nezávislý kandidát

Kandidát Ľubomír Kolárik odstúpil.

Stranu pripravila redakcia Malackého hlasu.

Ste zapísaní v zozname voličov? 
Občania (voliči) majú možnosť overiť si, či sú zapísaní v stálom zozname voličov a či sú údaje o nich úplné a pravdi-
vé. Do zoznamu je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Malackách (Bernolákova 5188/1A, budova Inkubátora) 
v úradných hodinách. Kontaktujte naše kolegyne Martu Ferenčákovú a Andreu Baťkovú. 

* MARTA FERENČÁKOVÁ - Klientske centrum, evidencia obyvateľstva, prízemie MsÚ 
pevná linka: 034 / 79 66 141, mail: marta.ferencakova@malacky.sk 

* ANDREA BAŤKOVÁ - sekretariát prednostky, 3. poschodie MsÚ
mobil: 0944 712 596, pevná linka: 034 / 79 66 111,  mail: andrea.batkova@malacky.sk

Prenosná volebná urna 
Ak chcete zo závažných zdravotných dôvodov požiadať o  hlasovanie mimo volebnej miestnosti (tzv. prenosná 
volebná urna), kontaktujte Andreu Baťkovú zo sekretariátu prednostky MsÚ (3. poschodie).
Mobil: 0944 712 596 , pevná linka: 034 / 79 66 111, mail: andrea.batkova@malacky.sk

Ďalšie informácie: 
www.malacky.sk

www. volbyvuc2017.malacky.sk 

www.minv.sk

Posilnené 
hliadky MsP

 Na bezproblémový priebeh 
volieb bude dohliadať aj mestská 
polícia. V sobotu 4. novembra 
budú v  službe posilnené hliadky, 
ktoré sa budú pohybovať predo-
všetkým v  okolí volebných miest-
ností.  Príslušníci MsP sa zamerajú 
na prípadné narušenia verejného 
poriadku.
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Milan Ftáčnik: Chcem využiť svoje skúsenosti 
pre lepší život v Bratislavskom kraji

Kandiduje na post župana Bratislavského kraja. Ponúka svoje skúsenosti ako bývalý starosta, primátor a poslanec kraja. Stavia na serióznosti a slušnosti, bez ktorých si nevie pred-
staviť svoje pôsobenie v politike. Kandiduje ako nezávislý, bez podpory politických strán. Rozprávali sme sa s Milanom Ftáčnikom.

Jeden sľubuje dopravu zadarmo, 
druhý park pre rodiny v Petržalke. 
Čím chcete voličov osloviť vy? 
Nedávam prísľuby, ktoré znejú lá-
kavo, ale viem, že sa nedajú splniť. 
Verím v  slušnú a  serióznu politi-
ku pre ľudí. Preto som sa stretol 
s každým starostom a primátorom 
v našom kraji, preto sa stretávam 
s ľuďmi, aby som vedel, čo čakajú 
od kraja najbližších 5 rokov. Toto 
všetko som premietol do svojho 
volebného programu, v  ktorom 
navrhujem kroky pre lepšie fun-
gujúcu verejnú dopravu, vytvá-
ranie dobrých podmienok pre 
našich seniorov aj  pre sociálne 
odkázaných, dostupnú a  kvalitnú 
zdravotnú starostlivosť. V  prog-
rame myslím na človeka, pretože 
politika je pre mňa v prvom rade 
služba ľuďom. 

Máte skúsenosti z funkcie starostu 
Petržalky aj primátora Bratislavy. 
Ako ich vo funkcii predsedu kraja 
chcete využiť pre zlepšenie života 
v Malackách?
Nejdem sa do funkcie predsedu 
kraja učiť. Pôsobil som 8 rokov aj 
ako poslanec krajského zastupi-
teľstva, takže od začiatku chcem 
začať s  plnením svojho volebné-

ho programu. Som veľmi rád, že 
v Malackách sa spustila mestská 
hromadná doprava, ktorú zabez-
pečujú autobusy kraja – to bu-
dem určite podporovať. Budem 
spolu s  mestom presadzovať, aby 
sa využila diaľnica ako obchvat 
Malaciek vybudovaním ďalšie-
ho zjazdu D2 Studienka, čo bude 
znamenať menej prechádzajúcich 
áut v meste. Navštívil som ministra 
zdravotníctva Tomáša Druckera 
s  požiadavkou zaradiť urgentný 
príjem v  nemocnici v  Malackách 
do novej siete urgentných príj-
mov, aby obyvatelia okresu nemu-
seli cestovať do Bratislavy. Minister 
prisľúbil, že sa touto požiadavkou 
bude vážne zaoberať. Ak budem 
zvolený, urobím poriadok s po-
platkami v  nemocnici a  budem 
vyžadovať, aby sa v  nej zvýšila 
úroveň zdravotnej starostlivos-
ti. Budem aktívne spolupracovať 
s predstaviteľmi mesta pri ďalšom 
zlepšovaní života v Malackách.  
 
V krajských voľbách chodí voliť 
málo ľudí. Prečo by mali prísť a vo-
liť práve vás?
Možno sa to nezdá, ale vo voľ-
bách rozhodujeme aj o  sebe 
a  o svojom živote. Mňa ľudia poz-

najú, vedia, že som finančne dal do 
poriadku zadlženú Bratislavu, získal 
som eurofondy na rekonštrukciu 
Starého mosta, na nové električky 
a  nové trolejbusy, že som reálne 
zvýšil transparentnosť Bratislavy. 

Kandidujem ako nezávislý kandi-
dát, bez podpory politických strán. 
Na mňa sa môžete spoľahnúť, ro-
zumiem problémom kraja a chcem 
využiť svoje skúsenosti na ich rieše-
nie. Pre lepší život jeho obyvateľov. 

Objednávateľ: doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., 

Kúpeľná 8, 811 02  Bratislava

Dodávateľ: MAYER/McCann-ERICKSON 

s.r.o., Dúbravská cesta 2, 841 05  Bratislava, 

IČO: 31374093
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MUDr. Marián Haramia /lekár, chirurg/
Nezávislý kandidát / Volby do VÚC 2017
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Objednávateľ: MUDr. Marián Haramia, Ulica P. Blahu 1223/10, 901 01 Malacky

Dodávateľ: Mestský úrad Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky, IČO: 00304913

Martin Macejka: Politika nie 
je cieľom, ale prostriedkom
 
Mgr. Martin Macejka, mestský a krajský poslanec, kronikár a historik, sa rozhodol opäť 
kandidovať do Zastupiteľstva BSK. Porozprávali sme sa o úspechoch a plánoch.

Na konci volebného obdobia sa predkladá 
odpočet. Čo sa vám ako poslancovi podarilo?
Zvýrazním to najzásadnejšie. Dofinancovanie 
malackej pohotovosti - podarilo sa presved-
čiť zastupiteľstvo, aby župa pohotovosť doto-
vala. Aj vďaka našej pracovnej skupine.  
Nadjazd nad železnicou bol v havarijnom 
stave a vďaka oprave za 900 tisíc eur je opäť 
bezpečný a funkčný. Vďaka podpore dotač-
nej schémy, ktorú sme uviedli do života, sa 
zvýšila podpora dobrých projektov v našom 
regióne. Malacké gymnázium sa umiestnilo 
na prvom mieste v rebríčku zostavenom BSK. 
Aj to je pekná vizitka. Podarilo sa zlepšiť pod-
poru turistického ruchu a propagáciu našich 
pamiatok. Nedávno vyšiel magazín o kraji, na 
ktorého príprave som sa podieľal. 
 
Akým témam sa chcete venovať ďalej na 
úrovni BSK?
Otázka pohotovosti sa vráti na stôl. Ak štát 
nezmení postoj, pohotovosť zachráni iba župa. 
Chcem opäť spraviť všetko preto, aby v Malac-
kách zostala. Treba dotiahnuť zateplenie ne-
mocnice. Rekonštrukciu potrebuje most nad 
Malinou pri diaľnici, rovnako viaceré cesty. Je 
potrebné ďalej posunúť obchvat Malaciek, 
podporovať cyklotrasy v meste i mimo neho. Aj 
v tomto môže župa pomôcť. Vzhľadom na rast 
počtu detí je reálne pripraviť vytvorenie stred-

nej odbornej školy v meste. Popri tom považu-
jem za samozrejmú podporu gymnázia - potre-
buje zatepliť a modernizovať kúrenie.  
Mojou srdcovou témou je identita Malaciek, 
nášho regiónu. Naše hodnoty, pamiatky 
a nadväzujúci cestovný ruch. V tomto smere 
sme v kraji na chvoste, ale vidím príležitosti 
na posun vpred.
Objednávateľ: Sloboda a solidarita, Priemyselná 8, 

821 09 Bratislava

Dodávateľ: Mestský úrad Malacky, Bernolákova 5188/1A, 

901 01 Malacky, IČO 00304913

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

25. októbra  sme 
si pripomenuli 2. výročie 
úmrtia nášho  drahého 
manžela, otca a dedka 
Stanislava Danihela.

S láskou v srdci spomínajú 
manželka, deti s rodinami 

a ostatná rodina.

Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku.

Dotĺklo srdce, ktoré sme tak 
milovali, 

klesli ruky, čo pre nás pracovali, 
zhasli oči, stíchol hlas, 

vďaka Ti, mama, za všetkých nás.

27. októbra si pripomíname 
nedožitých 90 rokov našej 
mamy a starenky Ruženy 

Smolinskej z Malaciek.
S láskou spomínajú dcéra 
Darina, zať Peter a vnučky 
Miriam a Petra s rodinami.

Kto ste ju poznali, venujte jej 
tichú spomienku.

28. októbra uplynie 
6 rokov, čo nás navždy 

opustil náš manžel, otec 
a dedko Ladislav Hrčka. 

Dnes len kytičku kvetov 
na hrob mu môžeme dať, 

ticho sa modliť, s úctou 
a láskou spomínať.

Manželka Angela, deti, 
nevesty, vnúčatá a celá rodina.

2. novembra si 
pripomenieme 8. výročie, 

čo nás navždy opustila naša 
drahá manželka, mamička 

a babka Darinka Šabíková 
z Malaciek. 

S láskou a úctou spomínajú 
manžel Jaroslav, syn Jaroslav 

s rodinou, dcéra Renátka 
s rodinou, vnúčatá Jaro-

slav, Alex, Karolínka, Nikolaj 
a ostatná rodina. Kto ste ju 

poznali, venujte jej tichú 
spomienku. Ďakujeme.

SPOMIENKY

Dožiť sa radosti kvitnúceho rána je zázrak milosti, najkrajší dar Pána.
Aj my dnes želáme dobrého zdravíčka pre našu babičku 
od Pána z nebíčka. Nech jej dá dar zdravia, v ňom je žitia sila, 
aby tu radostne a šťastne ešte žila. 

Pani Angele Hrčkovej ku krásnym 86. narodeninám blahoželajú deti, 
nevesty, vnúčatá a pravnúčik Jojko.

BLAHOŽELANIE

Objednávatelia: Lucia Vidanová, Svätoplukova 27, 901 01 Malacky, Juraj Říha, Agátová 4, 901 01 Malacky. 
Dodávateľ: Mestský úrad Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky, IČO 00304913

Najbližšie číslo Malackého 
hlasu vychádza v stredu 8. 
novembra 2017. 

Želáme vám pokojné prežitie 
Sviatku Všetkých svätých 
a Pamiatky zosnulých.

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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„Vlaková stanica vo Svätom Jure je vo veľkej miere využívaná na dopravu vla-
kom do centra Bratislavy. Dopravný terminál tak bude posledný prestupný bod 
vlakovej, autobusovej, osobnej a cyklodopravy pred vstupom do Bratislavy.  
Z eurofondov plánujeme aj vybudovanie ďalších troch dopravných terminálov  
v Šenkviciach, Bernolákove, Plaveckom Štvrtku a nové veľké parkovisko  
v Malackách. Týmto spôsobom sa vytvorí v okolí Bratislavy potrebná  
infraštruktúra pre dopravu vlakom do mesta, zníži sa počet aut na cestách a pod-
porí sa integrovaná doprava. V najbližšej dobre sa v kraji a Bratislave plánuje  
z eurofondov realizácia ďalších 18 cyklotrás,“ predstavil hlavné projekty predseda 
Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Realizáciou týchto projektov sa komplexne rieši verejná osobná doprava  
v Bratislavskom kraji. Na každej železničnej vetve smerujúcej do Bratislavy budú 
vybudované dopravné prestupné terminály spájajúce vlak, autobus, auto a bicy-
kel, doplnené o cyklotrasy smerujúce k týmto bodom. Na Záhorí sú to prestupné 
terminály v Malackách a Plaveckom Štvrtku, v Malokarpatsku Svätý Jur, Pezinok, 
Šenkvice, v Podunajsku Bernolákovo a Senec.

Vo Svätom Jure sa vybuduje nový prestupný dopravný terminál, parkovisko pre 
68 áut a prístrešok pre bicykle. Mesto má schválený projekt vo výške 691 732 EUR. 
Realizácia bude zahájená na jar budúceho roka. Terminálom prechádza cyklotrasa 
JURAVA, financovaná z Operačného programu Bratislavský kraj (OPBK), ktorá spá-
ja okolité obce. Pre vysoký dopyt po doprave vlakom sa pre obsluhu obcí Slovenský 
a Chorvátsky Grob plánuje  využiť aj shuttle bus, ktorý bude zvážať ľudí priamo na 
terminál.

Združenie obcí JURAVA rozširuje cyklotrasy v malokarpatskej a podunajskej  

oblasti. Projekt v sume 570 000 EUR rieši cyklotrasu v obci Chorvátsky Grob.  
Vybuduje sa nová cyklistická komunikácia v dĺžke 2,3 km, osadia sa cyklostojany, 
prístrešky, dopravné a informačné tabule.  

Obec Most pri Bratislave novou cyklotrasou v dĺžke 1,8 km spojí centrum obce  
s časťou Studené. Celkové výdavky na projekt sú vo výške 459 356,75 EUR. Okrem 
komunikácie sa v trase osadí dopravné značenie, lavičky, stojany na bicykle, smetný  
kôš. Zaujímavým prvkom bude doplnková cyklistická infraštruktúra - chránené  
parkoviská pre bicykle, nabíjacie stanice pre elektrobicykle, systémy automatickej 
požičovne bicyklov, hygienické zariadenia a pod.)

V súčasnosti Most pri Bratislave a Studené spája len hlavná cesta, ktorá patrí  
k najfrekventovanejším prístupovým cestám tranzitnej dopravy do Bratislavy so 
sústavnými dopravnými zápchami, čo vylučuje cyklistickú dopravu miestnych  
obyvateľov. Po vybudovaní novej cyklocesty obyvatelia získajú prístup k miestnym 
zamestnávateľom, škole, obecným verejným a komerčným službám a voľnočasovým  
aktivitám.

Mestu Svätý Jur a združeniu JURAVA už BSK predbežne skontroloval súťažné  
podklady na verejné obstarávanie, následne môžu byť vyhlásené súťaže na  
zhotoviteľov. Aj pri týchto projektoch bude pomoc, kontrola pri financovaní  
a monitorovanie zabezpečovať sprostredkovateľský orgán zriadený na BSK. 
V minulosti BSK spolu s mestami a obcami z OPBK vybudovali tri dopravné  
terminály v Malackách, Pezinku a Senci, 7 cyklotrás, ktoré spĺňajú svoj účel. Prijímate-
lia získali nenávratný finančný prostriedok z IROP vo výške 95% (z toho 50% zo stra-
ny Európskej únie, 45% zo štátneho rozpočtu) a výška spoluúčasti prijímateľa je 5%.

V KRAJI SA ZAČÍNAJÚ BUDOVAŤ NOVÉ 
DOPRAVNÉ TERMINÁLY A CYKLOTRASY
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR začiatkom roka vyhlásilo  
z Integrovaného regionálneho operačného programu výzvy na oblasť dopravy.  
V Bratislavskom kraji bolo úspešných viacero žiadateľov. Predseda BSK  
Pavol Frešo podpísal s Mestom Svätý Jur, obcou Most pri Bratislave a združením  
JURAVA prvé zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na  
dopravný terminál a cyklotrasy financované z Integrovaného regionálneho  
operačného programu (IROP).

„

Jozef Uhler: Chcem, aby v župe vyhrali najlepšie riešenia
Jozef Uhler žije so svojou manželkou a dvomi synmi v Jarovciach. Po škole si so spolužiakmi z MatFyzu založil IT firmu, ktorá úspešne funguje dodnes. Časom vyštudoval aj právo 
a postupne sa začal zaujímať o verejné veci. Od roku 2010 je poslancom bratislavského mestského zastupiteľstva, kde je zároveň aj predsedom komisie dopravy. Za župana kandiduje 
ako nezávislý s číslom 18.

Kedy a prečo ste sa rozhodli kan-
didovať?
Myslím, že vtedy, keď som už asi po 
tisíci raz uviazol v dopravnej zápche. 
Mnoho ľudí z  regiónu dochádza 
denne do Bratislavy. Na dopravu 
využívajú najmä autá, ktorými stoja 
v zápchach a ťažko hľadajú parkova-
cie miesto. Doprava kolabuje a cesta 
do práce či do školy sa stále predlžuje. 
Ľudia z okolia Bratislavy však dnes ne-
majú na výber, lebo nedostali kvalit-
nú ponuku verejnej dopravy. Riešenie 
tejto situácie je pritom práve v kom-
petencii župana, ktorý sa posledných 
8 rokov zaoberal viac svojou sebapre-
zentáciou než skutočnými riešenia-
mi. Doprave v Bratislave sa venujem 
7 rokov. Mám jasnú predstavu, ako do-
pravnú situáciu riešiť, a rozhodol som 
sa svoju ponuku predstaviť voličom.

Do volieb ostáva pár dní, ako to 
vidíte?
Stále pracujem na tom, aby ma po-
znalo čo najviac ľudí, aby vedeli, aké 
konkrétne riešenia pre lepšiu do-
pravu ponúkam. Viem, kde nás tlačí 
päta, a  viem, čo s tým. Som veľmi 
rád, že sa mi podarilo presadiť, aby 
kampaň bola o  doprave. Pri tejto 
téme je totiž najlepšie vidieť, kto 
tomu aspoň trochu rozumie, kto sta-
vil na populistické a škodlivé sľuby 
o riešeniach „zadarmo“ a kto k tejto 

téme zaryto mlčí, lebo skrátka nemá 
čo povedať.

Čo by ste v župe spravili ako prvé?
Za najväčší neriešený problém po-
važujem dopravu, tam by som, sa-
mozrejme, aj začal. Prvé veci sú jed-
noduché – lepšie napojenie spojov, 
taktová doprava, posilnenie najvyťa-
ženejších liniek tak, aby ich prevádz-
ka dávala zmysel, bola pohodlná 
a praktická. Ďalšia vec je prebratie 
väčšej zodpovednosti zo strany žup-
nej firmy Bratislavská integrovaná 
doprava (BID). Záchytné parkoviská 
majú byť jej agendou, pretože sa 
priamo týkajú ľudí z kraja. Keď bude 
jedna firma manažovať aj záchytné 
parkoviská, aj integrovanú dopravu, 
bude to fungovať výrazne lepšie. 

Myslíte aj na ľudí s autami?
O ničom sa viac nekecalo a v ničom 
sa menej nespravilo ako pri cestách. 
V susednom Česku sa stavajú nielen 
diaľnice, ale aj nové cesty prvej triedy. 
U nás je problém cesty čo i len udržia-
vať. Tu sa už celé roky rieši jedna ro-
hožnícka cesta, ktorá už mala byť dáv-
no hotová. Podľa mňa je to absurdné. 
Už dávno mal byť zmenený aj územný 
plán kraja, aby sa mohlo pokračovať 
v  projektoch diaľničných križovatiek 
pri Malackách tak, aby Malacky neboli 
zaťažované tranzitnou dopravou a ľu-

dia zo severnej časti okresu mali pria-
me napojenie na diaľnicu D2. 

Ako vyzerá ideálna doprava v kraji?
Predstavte si, že cestujete z ľubo-
voľnej obce v kraji. Bicyklom, autom 
alebo regionálnym autobusom, 
ktorý bude fungovať ako kyvadlová 
doprava, sa prepravíte k  najbližším 
koľajam. Auto alebo bicykel nechá-
te na záchytnom parkovisku a  po 
koľajach prídete až do centra mesta, 

kde s rovnakým lístkom prestúpite 
na MHD. Bez čakania a pohodlne. 
Funguje to na Morave, môže to fun-
govať aj v Malackách alebo Zohore. 

Ako bude vyzerať záver kampane?
Regionálne voľby majú vždy nízku 
účasť a víťazi sú často prekvapením. 
Chcem preto presvedčiť čo najviac 
ľudí, aby sa na to nevykašľali, preto-
že župa sa za dve volebné obdobia 
veľmi nepohla. A nemusia voliť pod-

ľa straníckych tričiek – v tomto úrade 
to nie je dôležité. Dôležitá je odbor-
nosť, chuť a odhodlanie riešiť prob-
lémy, a to ja rozhodne mám.

Objednávateľ: 
JUDr. Mgr. Jozef Uhler, Zeleninová 25, 
851 10 Bratislava
Dodávateľ: Mestský úrad Malacky, 
Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky, 
IČO 00304913
Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.


