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ORGANIZAČNÉ POKYNY K PRIEBEHU USTANOVUJÚCEHO 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY 

(10.11 h) 

(Poznámka: skúška mikrofónov.) 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

…Ešte pred oficiálnou časťou – ak by som vás mohol 

poprosiť o pozornosť… Prejdem len rýchlo teda samotný 

priebeh. 

Ak ste náhodou nepozerali program, tak teda program 

spočíva v otvorení – samozrejme – zasadnutia, pani 

predsedníčka mestskej volebnej komisie prednesie správu, 

respektíve informáciu o výsledkoch volieb. Následne bude 

ďalším bodom zloženie sľubu pána primátora a nasleduje 

zloženie sľubu vás – budúcich poslankýň a poslancov. Pri 

tomto bode by som sa len zastavil – čisto iba organizačne, 

ak by som teda mohol vás poprosiť: Ten sľub spočíva… 

po prečítaní teda pani predsedníčky… to zloženie sľubu 

spočíva v tom, že teda na mikrofón, ktorý je pripravený po 

vašej pravici, sa vyslovíte teda do mikrofónu len jednoduchým 

slovom „sľubujem“. Následne pristúpite k stolíku, kde 

podpíšete tento sľub, a teda pristúpite o krok ešte do ľavej 

strany, kde už vás bude čakať pán primátor. A následne teda 

odchádzate si sadnúť štandardne na miesto. Čiže pekne 

z pravej strany – len mikrofón, podpis a teda gratulácia. 
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Myslím, že Jarka – ak vás tu niekde mám – že to je 

všetko, čo som vám chcel povedať… Ešte možnože jedna vec – 

že bude jedno hlasovanie dnes – alebo teda hlasovanie 

o jednom uznesení – bude sa hlasovať teda zdvihnutím rúk. 

Tak ak by som vás potom mohol poprosiť: Tým, že budeme vás 

riadne zrátavať, tak len tie ruky možnože trošku dlhšie potom 

držať zdvihnuté. 

Čiže za mňa asi takto a myslím, že sme pripravení tým 

pádom. Ďakujem. 

 

PROGRAM 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Informácia predsedu mestskej volebnej komisie 

o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy 

3. Zloženie sľubu novozvoleného primátora hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy 

4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy 

5. Voľba overovateľov a návrhovej komisie 

6. Návrh uznesenia 
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SLÁVNOSTNÁ ČASŤ 

ÚVOD 

(Za zvukov slávnostných fanfár vstupujú do Zrkadlovej siene 

Primaciálneho paláca doterajší – novozvolený primátor pán Ing. 

arch. Matúš Vallo s insigniami a predsedníčka mestskej volebnej 

komisie pani JUDr. Katarína Šustáková a zaujmú miesta za 

predsedníckym stolom. 

Všetci prítomní stoja. 

Zaznie hymna Slovenskej republiky. Prítomní stoja. 

Po odznení hymny si všetci prítomní sadnú a ustanovujúce 

zasadnutie Mestského zasadnutie zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy otvorí opätovne novozvolený 

primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pán Ing. 

arch. Matúš Vallo.)  

 

BOD 1 OTVORENIE ZASADNUTIA 

Ing. arch. Matúš Vallo, doterajší primátor hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

 

  

Vážené dámy, vážení páni, otváram ustanovujúce 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, na ktorom vítam 
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predsedníčku mestskej volebnej komisie hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy – pani JUDr. Katarínu 

Šustákovú, novozvolené poslankyne a novozvolených poslancov 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, starostky, starostov mestských častí hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorí boli zvolení 

v komunálnych voľbách konaných dňa 29. októbra 2022. To je 

stále súčasťou toho privítania. 

Taktiež vítam zástupcov masmédií, občanov Bratislavy a 

ostatných prítomných hostí. 

 

Vážené dámy, vážení páni, s výsledkami komunálnych 

volieb konaných dňa 29. októbra 2022 na primátora hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy a na poslancov 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy nás oboznámi pani JUDr. Katarína Šustáková, 

predsedníčka Mestskej volebnej komisie hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy. 

Pani predsedníčka, nech sa páči. 

(Poznámka: Predsedníčka mestskej volebnej komisie pani 

JUDr. Katarína Šustáková pristúpi k mikrofónu pri 

slávnostnom stole a prednesie informáciu o výsledkoch volieb 

do orgánov samosprávy hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy a ostáva naďalej pri mikrofóne.) 
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BOD 2 INFORMÁCIA PREDSEDU MESTSKEJ VOLEBNEJ 

KOMISIE O VÝSLEDKOCH VOLIEB DO ORGÁNOV 

SAMOSPRÁVY HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY 

JUDr. Katarína Šustáková, Predsedníčka mestskej volebnej 

komisie: 

Vážený pán primátor Matúš Vallo, vážené novozvolené 

pani poslankyne a páni poslanci, vážení hostia, vážení 

prítomní, dovoľte mi v tejto slávnostnej chvíli vás 

informovať o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré sa 

konali 29. októbra 2022. 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy 1290 z 23. júna 2022 bolo na 

území Bratislavy určených 17 volebných obvodov a počet 

poslancov v nich bol určený takto: 

• pre volebný obvod číslo 1 - Staré Mesto boli stanovení 

4 poslanci  

• pre volebný obvod číslo 2 - Podunajské Biskupice boli 

stanovení 2 poslanci   

• pre volebný obvod číslo 3 - Ružinov boli stanovení 

7 poslanci 

• pre volebný obvod číslo 4 - Vrakuňa boli stanovení 

2 poslanci   

• pre volebný obvod číslo 5 - Nové Mesto boli stanovení 

4 poslanci        
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• pre volebný obvod číslo 6 - Rača boli stanovení 

2 poslanci   

• pre volebný obvod číslo 7 - Vajnory bol stanovený 

1 poslanec        

• pre volebný obvod číslo 8 - Devín bol stanovený 

1 poslanec      

• pre volebný obvod číslo 9 - Devínska Nová Ves 

bol stanovený 1 poslanec 

• pre volebný obvod číslo 10 - Dúbravka boli stanovení 

3 poslanci        

• pre volebný obvod číslo 11 - Karlova Ves boli stanovení 

3 poslanci       

• pre volebný obvod číslo 12 - Lamač bol stanovený 

1 poslanec  

• pre volebný obvod číslo 13 - Záhorská Bystrica bol 

stanovený 1 poslanec       

• pre volebný obvod číslo 14 - Čunovo bol stanovený 

1 poslanec 

• pre volebný obvod číslo 15 - Jarovce bol stanovený 

1 poslanec 

• pre volebný obvod číslo 16 - Petržalka boli stanovení 

10 poslanci                            

• a pre volebný obvod číslo 17 - Rusovce bol stanovený 

1 poslanec 

                                      

V zmysle platnej právnej úpravy hranice volebných 

obvodov sú totožné s hranicami mestských častí hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy.  

V týchto 17 volebných obvodoch bolo vytvorených 

394 volebných okrskov a všetkých 394 volebných okrskových 

komisií odovzdalo mestskej volebnej komisii výsledky 
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hlasovania na primátora hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy a na poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

Vychádzajúc zo zápisnice Mestskej volebnej komisie 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – na území 

Bratislavy bolo v zozname zapísaných 407 992 voličov. 

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky s hlasovacími 

lístkami, bol 150 477. Počet odovzdaných obálok bol 150 164. 

To znamená, že celková účasť voličov vo voľbách do orgánov 

samosprávy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na 

území Bratislavy bola 36,88 %. 

 

Vážené dámy a vážení páni, počet platných hlasovacích 

lístkov odovzdaných pre voľbu primátora hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy bol spolu 144 486. Počet 

hlasovacích lístkov odovzdaných voličmi pre novozvoleného 

primátora bol spolu 86 981, čo predstavuje 60,20 % 

z celkového počtu platných hlasovacích lístkov odovzdaných 

pre voľbu primátora hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy. 

Novozvoleným primátorom hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy na volebné obdobie rokov 2022 - 2026 sa 

opätovne stal pán inžinier Matúš Vallo. 

(Poznámka: potlesk v sieni.) 
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Vážené dámy a vážení páni, počet platných hlasovacích 

lístkov odovzdaných pre voľby poslancov do Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy bol spolu 139 211.  

Dovoľte mi, aby som vám predstavila novozvolených 

poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy podľa jednotlivých volebných obvodov 

v poradí podľa najväčšieho počtu získaných platných 

voličských hlasov: 

Volebný obvod číslo 1 - Staré Mesto  

1. Ing. Matej Vagač     

2. Mgr. art. Dana Kleinert   

3. Mgr. art. Adam Berka    

4. Mgr. Martin Winkler    

 

Volebný obvod číslo 2 - Podunajské Biskupice 

1. Ing. Roman Lamoš             

2. PhDr. Alžbeta Ožvaldová   

 

Volebný obvod číslo 3 - Ružinov 

1. Ing. Martin Chren     

2. MUDr. Jakub Vallo    

3. Ing. Martin Patoprstý   

4. Ing. Monika Ďurajková   

5. Mgr. et Mgr. Marek Machata  

6. Ing. arch. Lucia Štasselová  

7. Mgr. Kamil Bodnár 
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Volebný obvod číslo 4 - Vrakuňa 

1. JUDr. Ing. Martin Kuruc    

2. Mgr.  Miroslav Macko    

 

Volebný obvod číslo 5 - Nové Mesto 

1. Mgr. Matúš Čupka    

2. Ing.  Katarína Augustinič  

3. Mgr. Martin Vlačiky, PhD.  

4. Ing. Jakub Mrva    

 

Volebný obvod číslo 6 - Rača 

1. Mgr. Lenka Antalová Plavuchová  

2. Ing. Róbert Pajdlhauser   

 

Volebný obvod číslo 7 - Vajnory 

1. Ing. Michal Vlček     

 

Volebný obvod číslo 8 - Devín 

1. JUDr. Jana Jakubkovič   

 

Volebný obvod číslo 9 - Devínska Nová Ves 

1. Dárius Krajčír     

 

Volebný obvod číslo 10 - Dúbravka 

1. Mgr. Zdenka Zaťovičová   

2. Ing. Juraj Káčer     

3. Bc. Dávid Dej     
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Volebný obvod číslo 11 - Karlova Ves 

1. MUDr. Dana Čahojová    

2. JUDr. Petra Hudáková    

3. JUDr. PhDr. Branislav Záhradník  

 

Volebný obvod číslo 12 - Lamač 

1. Igor Polakovič     

 

Volebný obvod číslo 13 - Záhorská Bystrica 

1. Ing. Jozef Krúpa     

 

Volebný obvod číslo 14 - Čunovo 

1. Gabriela Ferenčáková    

 

Volebný obvod číslo 15 - Jarovce 

1. JUDr. Mgr. Jozef Uhler    

 

Volebný obvod číslo 16 - Petržalka 

1. Mgr. Michal Sabo     

2. Ing. Tatiana Kratochvílová   

3. Ing. Ján Hrčka     

4. Mgr. Oskar Dvořák    

5. Ing. Ján Karman    

6. JUDr. Lucia Plaváková, PhD.  

7. Jakub Kuruc     

8. Mgr. Lenka Jakubčová   

9. doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD.      
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10. Bc. Adam Sarlós     

 

Volebný obvod číslo 17 - Rusovce 

1. Radovan Jenčík     

 

 

Vážené dámy a páni, dovoľte, aby som zablahoželala 

opätovne novozvolenému primátorovi inžinierovi Matúšovi 

Vallovi a novozvoleným poslancom Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k ich 

zvoleniu. Ďalej vám želám do vašej náročnej práce veľa 

zdravia a pracovného elánu a aby sa vám problémy mesta 

Bratislavy darilo riešiť v prospech jej obyvateľov. 

Ing. arch. Matúš Vallo, doterajší primátor hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pani JUDr. Kataríne Šustákovej, predsedníčke 

Mestskej volebnej komisie hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy za podanie informácie o výsledkoch 

volieb do orgánov samosprávy hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy. 
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BOD 3 ZLOŽENIE SĽUBU NOVOZVOLENÉHO PRIMÁTORA 

HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

Ing. arch. Matúš Vallo, doterajší primátor hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Vážené dámy, vážení páni, pristúpime k slávnostnému 

aktu zloženia sľubu novozvoleného primátora hlavného mesta 

Slovenskej republiky.  

Dovoľujem si požiadať pani doktorku Šustákovú, 

predsedníčku Mestskej volebnej komisie hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, aby prečítala sľub 

primátora. Súčasne prosím prítomných, aby vstali.  

(Poznámka: Primátor počas čítania „sľubu primátora“ 

predsedníčkou mestskej volebnej komisie stojí za 

predsedníckym stolom.) 

JUDr. Katarína Šustáková, predsedníčka mestskej volebnej 

komisie: 

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne 

plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy a Slovenskej republiky. 

Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony 

a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone 

svojej funkcie primátora hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia 

a svedomia.“ 
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(Poznámka: Po prečítaní sľubu pán primátor zišiel 

k mikrofónu pri slávnostnom stole a na mikrofón vyjadril 

sľub.) 

Ing. arch. Matúš Vallo, doterajší primátor hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

 Sľubujem. 

(Poznámka: Pán primátor Matúš Vallo si sadol za 

slávnostný stôl a podpísal sľub. Potom sa postavil a podal 

ruku predsedníčke mestskej volebnej komisie. Po tomto akte 

sa primátor Matúš Vallo obrátil k auditóriu a uklonil sa. 

V sieni zaznel potlesk.) 

(JUDr. Katarína Šustáková, predsedníčka Mestskej 

volebnej komisie hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy sa obrátila na pána primátora Matúša Valla a na 

mikrofón vyslovila blahoželanie.)  

JUDr. Katarína Šustáková, predsedníčka Mestskej volebnej 

komisie: 

Vážený pán primátor, blahoželám Vám k Vášmu zvoleniu do 

funkcie primátora hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy a želám Vám  veľa úspechov v tejto náročnej 

a zodpovednej práci. 
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(Poznámka: Prvá protokolistka podala kyticu 

novozvolenému primátorovi pánovi Matúšovi Vallovi, ktorý ju 

následne odovzdal pani JUDr. Kataríne Šustákovej, 

predsedníčke mestskej volebnej komisie a poďakoval jej za 

vykonanú prácu počas volieb.) 

 

BOD 4 ZLOŽENIE SĽUBU POSLANCOV NOVOZVOLENÉHO 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY 

Ing. arch. Matúš Vallo, opätovne novozvolený primátor 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vážené dámy, vážení páni, pristúpime k slávnostnému 

aktu zloženia sľubu novozvolených poslancov a poslankýň 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy a k jeho podpísaniu. 

Dovoľujem si požiadať pani doktorku Šustákovú, 

predsedníčku Mestskej volebnej komisie hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, aby pristúpila k mikrofónu 

a prečítala sľub poslancov. Súčasne vás prosím, aby ste 

povstali. 

(Poznámka: Pri čítaní sľubu všetci prítomní stoja.) 

(Pani JUDr. Katarína Šustáková, predsedníčka mestskej 

volebnej komisie, podišla k mikrofónu a prečítala sľub 

poslancov.) 
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JUDr. Katarína Šustáková, predsedníčka mestskej volebnej 

komisie: 

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť 

svoje povinnosti, ochraňovať záujmy hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, 

ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne 

predpisy; a pri výkone svojej funkcie poslankyne, poslanca 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho 

vedomia a svedomia.“ 

Ing. arch. Matúš Vallo, opätovne novozvolený primátor 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani predsedníčka, ďakujem veľmi pekne. Môžete si 

sadnúť, ďakujem veľmi pekne. 

Vážené dámy, vážení páni, dovolím si požiadať magistra 

Tomáša Maleca, vedúceho oddelenia činnosti mestskej rady 

a mestského zastupiteľstva, aby postupne vyzýval jednotlivé 

panie poslankyne a pánov poslancov na zloženie sľubu a jeho 

podpísanie. 

(Poznámka: Pán primátor pristúpil k mikrofónu pri 

slávnostnom stole.) 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán primátor. 
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Ako bolo povedané, teda ja vás budem teraz jednotlivo 

vyzývať k zloženiu poslaneckého sľubu. A teda rovno začnem 

prvou budúcou pani poslankyňou – Lenka Antalová Plavuchová. 

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, poslankyňa MsZ: 

(Poznámka: Pani poslankyňa prichádza k miestu určenému 

na zloženie sľubu.) 

Sľubujem. 

(Poznámka: Pani poslankyňa potvrdila zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzala si osvedčenie o zvolení za 

poslankyňu mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podala si ruku s 

primátorom a uklonila sa auditóriu. V sieni zaznel potlesk.) 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

Ďakujem. Katarína Augustinič. 

Ing. Katarína Augustinič, poslankyňa MsZ: 

(Poznámka: Pani poslankyňa prichádza k miestu určenému 

na zloženie sľubu.) 

Sľubujem. 

(Poznámka: Pani poslankyňa potvrdila zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzala si osvedčenie o zvolení za 

poslankyňu mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podala si ruku s 

primátorom a uklonila sa auditóriu. V  sieni zaznel potlesk.) 
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Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

Adam Berka. 

Mgr. art. Adam Berka, poslanec MsZ: 

(Poznámka: Pán poslanec prichádza k miestu určenému na 

zloženie sľubu.) 

Sľubujem. 

(Poznámka: Pán poslanec potvrdil zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzal si osvedčenie o zvolení za 

poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podal si ruku s 

primátorom a uklonil sa auditóriu. V sieni zaznel potlesk.) 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

Kamil Bodnár. 

Mgr. Kamil Bodnár, poslanec MsZ: 

(Poznámka: Pán poslanec prichádza k miestu určenému na 

zloženie sľubu.) 

Sľubujem. 

(Poznámka: Pán poslanec potvrdil zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzal si osvedčenie o zvolení za 

poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podal si ruku s 

primátorom a uklonil sa auditóriu. V sieni zaznel potlesk.) 
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Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

Dana Čahojová. 

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ: 

(Poznámka: Pani poslankyňa prichádza k miestu určenému 

na zloženie sľubu.) 

Sľubujem. 

(Poznámka: Pani poslankyňa potvrdila zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzala si osvedčenie o zvolení za 

poslankyňu mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podala si ruku s 

primátorom a uklonila sa auditóriu. V sieni zaznel potlesk.) 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

Matúš Čupka. 

Mgr. Matúš Čupka, poslanec MsZ: 

(Poznámka: Pán poslanec prichádza k miestu určenému na 

zloženie sľubu.) 

Sľubujem. 

(Poznámka: Pán poslanec potvrdil zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzal si osvedčenie o zvolení za 

poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podal si ruku s 

primátorom a uklonil sa auditóriu. V sieni zaznel potlesk.) 
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Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

Dávid Dej. 

Bc. Dávid Dej, poslanec MsZ: 

(Poznámka: Pán poslanec prichádza k miestu určenému na 

zloženie sľubu.) 

Sľubujem. 

(Poznámka: Pán poslanec potvrdil zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzal si osvedčenie o zvolení za 

poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podal si ruku s 

primátorom a uklonil sa auditóriu. V sieni zaznel potlesk.) 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

Oskar Dvořák. 

Mgr. Oskar Dvořák, poslanec MsZ: 

(Poznámka: Pán poslanec prichádza k miestu určenému na 

zloženie sľubu.) 

Sľubujem. 

(Poznámka: Pán poslanec potvrdil zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzal si osvedčenie o zvolení za 

poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podal si ruku s 

primátorom a uklonil sa auditóriu. V sieni zaznel potlesk.) 
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Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

Monika Ďurajková. 

Ing. Monika Ďurajková, poslankyňa MsZ: 

(Poznámka: Pani poslankyňa prichádza k miestu určenému 

na zloženie sľubu.) 

Sľubujem. 

(Poznámka: Pani poslankyňa potvrdila zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzala si osvedčenie o zvolení za 

poslankyňu mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podala si ruku s 

primátorom a uklonila sa auditóriu. V sieni zaznel potlesk.) 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

Gabriela Ferenčáková. 

Gabriela Ferenčáková, poslankyňa MsZ: 

(Poznámka: Pani poslankyňa prichádza k miestu určenému 

na zloženie sľubu.) 

Sľubujem. 

(Poznámka: Pani poslankyňa potvrdila zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzala si osvedčenie o zvolení za 

poslankyňu mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podala si ruku s 

primátorom a uklonila sa auditóriu. V sieni zaznel potlesk.) 
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Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

Ján Hrčka. 

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ: 

(Poznámka: Pán poslanec prichádza k miestu určenému na 

zloženie sľubu.) 

Sľubujem. 

(Poznámka: Pán poslanec potvrdil zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzal si osvedčenie o zvolení za 

poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podal si ruku s 

primátorom a uklonil sa auditóriu. V sieni zaznel potlesk.) 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

Petra Hudáková. 

JUDr. Petra Hudáková, poslankyňa MsZ: 

(Poznámka: Pani poslankyňa prichádza k miestu určenému 

na zloženie sľubu.) 

Sľubujem. 

(Poznámka: Pani poslankyňa potvrdila zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzala si osvedčenie o zvolení za 

poslankyňu mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podala si ruku s 

primátorom a uklonila sa auditóriu. V sieni zaznel potlesk.) 
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Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

Martin Chren. 

Ing. Martin Chren, poslanec MsZ: 

(Poznámka: Pán poslanec prichádza k miestu určenému na 

zloženie sľubu.) 

Sľubujem. 

(Poznámka: Pán poslanec potvrdil zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzal si osvedčenie o zvolení za 

poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podal si ruku s 

primátorom a uklonil sa auditóriu. V sieni zaznel potlesk.) 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

Lenka Jakubčová. 

Mgr. Lenka Jakubčová, poslankyňa MsZ: 

(Poznámka: Pani poslankyňa prichádza k miestu určenému 

na zloženie sľubu.) 

Sľubujem. 

(Poznámka: Pani poslankyňa potvrdila zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzala si osvedčenie o zvolení za 

poslankyňu mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podala si ruku s 

primátorom a uklonila sa auditóriu. V sieni zaznel potlesk.) 
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Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

Jana Jakubkovič. 

JUDr. Jana Jakubkovič, poslankyňa MsZ: 

(Poznámka: Pani poslankyňa prichádza k miestu určenému 

na zloženie sľubu.) 

Sľubujem. 

(Poznámka: Pani poslankyňa potvrdila zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzala si osvedčenie o zvolení za 

poslankyňu mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podala si ruku s 

primátorom a uklonila sa auditóriu. V sieni zaznel potlesk.) 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

Radovan Jenčík. 

Radovan Jenčík, poslanec MsZ: 

(Poznámka: Pán poslanec prichádza k miestu určenému na 

zloženie sľubu.) 

Sľubujem. 

(Poznámka: Pán poslanec potvrdil zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzal si osvedčenie o zvolení za 

poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podal si ruku s 

primátorom a uklonil sa auditóriu. V sieni zaznel potlesk.) 
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Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

Juraj Káčer. 

Ing. Juraj Káčer, poslanec MsZ:  

(Poznámka: Pán poslanec prichádza k miestu určenému na 

zloženie sľubu.) 

Sľubujem. 

(Poznámka: Pán poslanec potvrdil zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzal si osvedčenie o zvolení za 

poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podal si ruku s 

primátorom a uklonil sa auditóriu. V sieni zaznel potlesk.) 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

Ján Karman. 

Ing. Ján Karman, poslanec MsZ:  

(Poznámka: Pán poslanec prichádza k miestu určenému na 

zloženie sľubu.) 

Sľubujem. 

(Poznámka: Pán poslanec potvrdil zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzal si osvedčenie o zvolení za 

poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podal si ruku s 

primátorom a uklonil sa auditóriu. V sieni zaznel potlesk.) 



Zápisnica ustanovujúceho Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 15. novembra 2022 

 

 

27 

 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

Dana Kleinert. 

Mgr. art. Dana Kleinert, poslankyňa MsZ:  

(Poznámka: Pani poslankyňa prichádza k miestu určenému 

na zloženie sľubu.) 

Sľubujem. 

(Poznámka: Pani poslankyňa potvrdila zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzala si osvedčenie o zvolení za 

poslankyňu mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podala si ruku s 

primátorom a uklonila sa auditóriu. V sieni zaznel potlesk.) 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

Daniel Klimovský. 

Doc., PhDr. Daniel Klimovský, PhD., poslanec MsZ:  

(Poznámka: Pán poslanec prichádza k miestu určenému na 

zloženie sľubu.) 

Sľubujem. 

(Poznámka: Pán poslanec potvrdil zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzal si osvedčenie o zvolení za 

poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podal si ruku s 

primátorom a uklonil sa auditóriu. V sieni zaznel potlesk.) 
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Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

Dárius Krajčír. 

Dárius Krajčír, poslanec MsZ:  

(Poznámka: Pán poslanec prichádza k miestu určenému na 

zloženie sľubu.) 

Sľubujem. 

(Poznámka: Pán poslanec potvrdil zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzal si osvedčenie o zvolení za 

poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podal si ruku s 

primátorom a uklonil sa auditóriu. V sieni zaznel potlesk.) 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

Tatiana Kratochvílová. 

Ing. Tatiana Kratochvílová, poslankyňa MsZ:  

(Poznámka: Pani poslankyňa prichádza k miestu určenému 

na zloženie sľubu.) 

Sľubujem. 

(Poznámka: Pani poslankyňa potvrdila zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzala si osvedčenie o zvolení za 

poslankyňu mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podala si ruku s 

primátorom a uklonila sa auditóriu. V sieni zaznel potlesk.) 
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Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

Jakub Kuruc. 

Jakub Kuruc, poslanec MsZ:  

(Poznámka: Pán poslanec prichádza k miestu určenému na 

zloženie sľubu.) 

Sľubujem. 

(Poznámka: Pán poslanec potvrdil zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzal si osvedčenie o zvolení za 

poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podal si ruku s 

primátorom a uklonil sa auditóriu. V sieni zaznel potlesk.) 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

Martin Kuruc. 

JUDr. Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ:  

(Poznámka: Pán poslanec prichádza k miestu určenému na 

zloženie sľubu.) 

Sľubujem. 

(Poznámka: pán poslanec potvrdil zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzal si osvedčenie o zvolení za 

poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podal si ruku s 

primátorom a uklonil sa auditóriu. V sieni zaznel potlesk.) 
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Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

Roman Lamoš. 

Ing. Roman Lamoš, poslanec MsZ:  

(Poznámka: Pán poslanec prichádza k miestu určenému na 

zloženie sľubu.) 

Sľubujem. 

(Poznámka: Pán poslanec potvrdil zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzal si osvedčenie o zvolení za 

poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podal si ruku s 

primátorom a uklonil sa auditóriu. V sieni zaznel potlesk.) 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

Miroslav Macko. 

Mgr. Miroslav Macko, poslanec MsZ:  

(Poznámka: Pán poslanec prichádza k miestu určenému na 

zloženie sľubu.) 

Sľubujem. 

(Poznámka: Pán poslanec potvrdil zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzal si osvedčenie o zvolení za 

poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podal si ruku s 

primátorom a uklonil sa auditóriu. V sieni zaznel potlesk.) 
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Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

Marek Machata. 

Mgr. et. Marek Machata, poslanec MsZ:  

(Poznámka: Pán poslanec prichádza k miestu určenému na 

zloženie sľubu.) 

Sľubujem. 

(Poznámka: Pán poslanec potvrdil zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzal si osvedčenie o zvolení za 

poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podal si ruku s 

primátorom a uklonil sa auditóriu. V sieni zaznel potlesk.) 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

Jakub Mrva. 

Ing. Jakub Mrva, poslanec MsZ:  

(Poznámka: Pán poslanec prichádza k miestu určenému na 

zloženie sľubu.) 

Sľubujem. 

(Poznámka: Pán poslanec potvrdil zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzal si osvedčenie o zvolení za 

poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podal si ruku s 

primátorom a uklonil sa auditóriu. V sieni zaznel potlesk.) 
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Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

Alžbeta Ožvaldová. 

PhDr. Alžbeta Ožvaldová, poslankyňa MsZ:  

(Poznámka: Pani poslankyňa prichádza k miestu určenému 

na zloženie sľubu.) 

Sľubujem. 

(Poznámka: Pani poslankyňa potvrdila zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzala si osvedčenie o zvolení za 

poslankyňu mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podala si ruku s 

primátorom a uklonila sa auditóriu. V sieni zaznel potlesk.) 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

Róbert Pajdlhauser. 

Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MsZ:  

(Poznámka: Pán poslanec prichádza k miestu určenému na 

zloženie sľubu.) 

Sľubujem. 

(Poznámka: Pán poslanec potvrdil zloženie sľubu podpisom pod 

text sľubu, prevzal si osvedčenie o zvolení za poslanca 

mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a 

podpísaný sľub poslanca, podal si ruku s primátorom a uklonil 

sa auditóriu. V sieni zaznel potlesk.) 
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Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

Martin Patoprstý. 

Ing. Martin Patoprstý, poslanec MsZ:  

(Poznámka: Pán poslanec prichádza k miestu určenému na 

zloženie sľubu.) 

Sľubujem. 

(Poznámka: Pán poslanec potvrdil zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzal si osvedčenie o zvolení za 

poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podal si ruku s 

primátorom a uklonil sa auditóriu. V sieni zaznel potlesk.) 

(Poznámka: Počas podpisovania sľubu výkrik z miestnosti 

pre verejnosť: „Zastavme extrémistov, kým nebude neskoro!“) 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

Lucia Plaváková. 

JUDr. Lucia Plaváková, PhD., poslankyňa MsZ:  

(Poznámka: Pani poslankyňa prichádza k miestu určenému 

na zloženie sľubu.) 

Sľubujem. 

(Poznámka: Pani poslankyňa potvrdila zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzala si osvedčenie o zvolení za 

poslankyňu mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
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Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podala si ruku s 

primátorom a uklonila sa auditóriu. V sieni zaznel potlesk.) 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

Igor Polakovič. 

Igor Polakovič, poslanec MsZ:  

(Poznámka: Pán poslanec prichádza k miestu určenému na 

zloženie sľubu.) 

Sľubujem. 

(Poznámka: Pán poslanec potvrdil zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzal si osvedčenie o zvolení za 

poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podal si ruku s 

primátorom a uklonil sa auditóriu. V sieni zaznel potlesk.) 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

Michal Sabo. 

Mgr. Michal Sabo, poslanec MsZ:  

(Poznámka: Pán poslanec prichádza k miestu určenému na 

zloženie sľubu.) 

Sľubujem. 

(Poznámka: Pán poslanec potvrdil zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzal si osvedčenie o zvolení za 
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poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podal si ruku s 

primátorom a uklonil sa auditóriu. V sieni zaznel potlesk.) 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

Adam Sarlós. 

Bc. Adam Sarlós, poslanec MsZ:  

(Poznámka: Pán poslanec prichádza k miestu určenému na 

zloženie sľubu.) 

Sľubujem. 

(Poznámka: Pán poslanec potvrdil zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzal si osvedčenie o zvolení za 

poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podal si ruku s 

primátorom a uklonil sa auditóriu. V sieni zaznel potlesk.) 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

Lucia Štasselová. 

Ing. arch. Lucia Štasselová, poslankyňa MsZ:  

(Poznámka: Pani poslankyňa prichádza k miestu určenému 

na zloženie sľubu.) 

Sľubujem. 
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(Poznámka: Pani poslankyňa potvrdila zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzala si osvedčenie o zvolení za 

poslankyňu mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podala si ruku s 

primátorom a uklonila sa auditóriu. V sieni zaznel potlesk.) 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

Jozef Uhler. 

JUDr., Mgr. Jozef Uhler, poslanec MsZ:  

(Poznámka: Pán poslanec prichádza k miestu určenému na 

zloženie sľubu.) 

Sľubujem. 

(Poznámka: Pán poslanec potvrdil zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzal si osvedčenie o zvolení za 

poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podal si ruku s 

primátorom a uklonil sa auditóriu. V sieni zaznel potlesk.) 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

Matej Vagač. 

Ing. Matej Vagač, poslanec MsZ:  

(Poznámka: Pán poslanec prichádza k miestu určenému na 

zloženie sľubu.) 

Sľubujem. 
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(Poznámka: Pán poslanec potvrdil zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzal si osvedčenie o zvolení za 

poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podal si ruku s 

primátorom a uklonil sa auditóriu. V sieni zaznel potlesk.) 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

Jakub Vallo. 

MUDr. Jakub Vallo, MPH, poslanec MsZ:  

(Poznámka: Pán poslanec prichádza k miestu určenému na 

zloženie sľubu.) 

Sľubujem. 

(Poznámka: Pán poslanec potvrdil zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzal si osvedčenie o zvolení za 

poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podal si ruku s 

primátorom a uklonil sa auditóriu. V sieni zaznel potlesk.) 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

Martin Vlačiky. 

Mgr. Martin Vlačiky, poslanec MsZ:            

(Poznámka: Pán poslanec prichádza k miestu určenému na 

zloženie sľubu.) 

Sľubujem. 
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(Poznámka: Pán poslanec potvrdil zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzal si osvedčenie o zvolení za 

poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podal si ruku s 

primátorom a uklonil sa auditóriu. V sieni zaznel potlesk.) 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

Martin Winkler. 

Mgr. Martin Winkler, poslanec MsZ:  

(Poznámka: Pán poslanec prichádza k miestu určenému na 

zloženie sľubu.) 

Sľubujem. 

(Poznámka: Pán poslanec potvrdil zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzal si osvedčenie o zvolení za 

poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podal si ruku s 

primátorom a uklonil sa auditóriu. V sieni zaznel potlesk.) 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

Zdenka Zaťovičová. 

Mgr. Zdenka Zaťovičová, poslankyňa MsZ:  

(Poznámka: Pani poslankyňa prichádza k miestu určenému 

na zloženie sľubu.) 

Sľubujem. 
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(Poznámka: Pani poslankyňa potvrdila zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzala si osvedčenie o zvolení za 

poslankyňu mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podala si ruku s 

primátorom a uklonila sa auditóriu. V sieni zaznel potlesk.) 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 

A Branislav Zahradník. 

JUDr., PhDr. Branislav Zahradník, poslanec MsZ:  

(Poznámka: Pán poslanec prichádza k miestu určenému na 

zloženie sľubu.) 

Sľubujem. 

(Poznámka: Pán poslanec potvrdil zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzal si osvedčenie o zvolení za 

poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podal si ruku s 

primátorom a uklonil sa auditóriu. V sieni zaznel potlesk.) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem pekne všetkým. 

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 

dovoľujem si vám zablahoželať k vášmu zvoleniu za poslankyne 

a poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a následne k slávnostnému zloženiu sľubu. Želám 

vám veľa úspechov pri napĺňaní vašich poslaneckých mandátov 
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v prospech obyvateľov Bratislavy a aby Bratislava ako 

metropola Slovenska pod vašou taktovkou v tomto volebnom 

období bola dôstojným reprezentantom všetkých jej občanov. 

Teraz mi dovoľte, vážené pani poslankyne, vážení páni 

poslanci, aby som vám predstavil novozvolených starostov 

mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy. 

V mestskej časti Bratislava-Staré Mesto bol zvolený za 

starostu Matej Vagač 

(Poznámka: potlesk) 

V mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice bol  

zvolený za starostu Roman Lamoš. 

(Poznámka: potlesk) 

V mestskej časti Bratislava-Ružinov bol opätovne 

zvolený za starostu Martin Chren. 

(Poznámka: potlesk) 

V mestskej časti Bratislava-Vrakuňa bol zvolený opätovne za 

starostu Martin Kuruc. 

(Poznámka: potlesk) 
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V mestskej časti Bratislava-Nové Mesto bol zvolený za 

starostu Matúš Čupka. 

(Poznámka: potlesk) 

V mestskej časti Bratislava-Rača bol opätovne zvolený 

za starostu Michal Drotován. 

(Poznámka: potlesk) 

V mestskej časti Bratislava-Vajnory bol opätovne 

zvolený za starostu Michal Vlček, ktorý sa ospravedlnil. 

(Poznámka: potlesk) 

V mestskej časti Bratislava-Devín bola zvolená za 

starostku Jana Jakubkovič. 

(Poznámka: potlesk) 

V mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves bol 

opätovne zvolený za starostu Dárius Krajčír. 

(Poznámka: potlesk) 

V mestskej časti Bratislava-Dúbravka bol opätovne 

zvolený za starostu Martin Zaťovič. 

(Poznámka: potlesk) 
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V mestskej časti Bratislava-Karlova Ves bola opätovne 

zvolená za starostku Dana Čahojová. 

(Poznámka: potlesk) 

V mestskej časti Bratislava-Lamač bol zvolený za 

starostu Igor Polakovič. 

(Poznámka: potlesk) 

V mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica bol 

opätovne zvolený za starostu Jozef Krúpa. 

(Poznámka: potlesk) 

V mestskej časti Bratislava-Čunovo bola opätovne 

zvolená za starostku Gabriela Ferenčáková. 

(Poznámka: potlesk) 

V mestskej časti Bratislava-Jarovce bol opätovne 

zvolený za starostu Jozef Uhler. 

(Poznámka: potlesk) 

V mestskej časti Bratislava-Petržalka bol opätovne 

zvolený za starostu Ján Hrčka. 

(Poznámka: potlesk) 
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V mestskej časti Bratislava-Rusovce bol zvolený za 

starostu Radovan Jenčík.  

(Poznámka: potlesk) 

 

BOD 5 VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE A NÁVRHOVEJ KOMISIE 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, dovoľte mi vzhľadom 

k tomu, že je potrebné, aby ste prijali návrh uznesenia, 

ktorým zoberiete v prvej časti na vedomie správu prednesenú 

predsedníčkou volebnej komisie hlavného mesta SR Bratislavy 

pani JUDr. Katarínou Šustákovou a konštatačnú časť 

uznesenia, že primátor hlavného mesta SR Bratislavy zložil 

zákonom predpísaný sľub a takisto, že sľub v súlade so 

zákonom ste zložili i vy, nové panie poslankyne a noví páni 

poslanci mestského zastupiteľstva. K prijatiu tohto 

uznesenia je potrebné, aby ste si zvolili troch členov 

návrhovej komisie; a takisto je potrebné, aby ste zvolili 

dvoch overovateľov zápisnice z dnešného slávnostného 

zasadnutia mestského zastupiteľstva. Sčítane aklamačného 

hlasovania zdvihnutím ruky vykonajú zamestnankyne oddelenia 

činnosti mestskej rady a mestského zastupiteľstva. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, v prvom rade za 

overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia mestského 

zastupiteľstva odporúčam zvoliť pána starostu Kuruca a pani 

starostku Čahojovú. 
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Ak nemá niekto iný návrh, dávam hlasovať o predloženom 

návrhu. Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Ďakujem pekne. Návrh bol prijatý. Prítomných je 43 

poslancov. Za bolo 43 poslancov. Nikto sa nezdržal, nikto 

nebol proti.  

Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo zvolilo 

overovateľov zápisnice podľa predloženého návrhu. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, do návrhovej 

komisie na prípravu uznesení odporúčam zvoliť poslancov 

Petru Hudákovú, Daniela Klimovského a Gabrielu Ferenčákovú.  

Ak nemá niekto iný návrh, tak prosím, hlasujte o tomto 

návrhu.  

Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Myslím si, že môžeme konštatovať, že z prítomných 

poslancov je 43 za to. Nikto sa nezdržal, nikto nebol proti.  

Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo zvolilo návrhovú 

komisiu podľa predloženého návrhu. 
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BOD 6 NÁVRH UZNESENIA 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Teraz poprosím návrhovú komisiu, aby zasadla na 

vyhradené miesta. A pani predsedníčku JUDr. Petru Hudákovú, 

aby prečítala návrh uznesenia.  

Predsedníčka návrhovej komisie: JUDr. Petra Hudáková, 

poslankyňa MsZ:  

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

berie na vedomie správu predsedníčky Mestskej volebnej 

komisie hlavného mesta SR Bratislavy pani JUDr. Kataríny 

Šustákovej, že za primátora hlavného mesta SR Bratislavy na 

volebné obdobie 2022 – 2026 bol zvolený Ing. arch. Matúš 

Vallo; že za poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy na volebné obdobie 2022 – 2026 boli 

zvolení poslanci a poslankyne tak, ako boli predstavení 

v správe predsedníčky Mestskej volebnej komisie hlavného 

mesta SR Bratislavy. 

Nech sa páči, pán primátor, dajte hlasovať o uznesení. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Prosím, hlasujte o danom návrhu. 

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 
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Ďakujem pekne. Môžem konštatovať, že zo 43 prítomných 

poslankýň a poslancov 43 hlasovalo za. Nikto sa nezdržal 

hlasovania a nikto nebol ani proti.  

Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo schválilo návrh 

uznesenia zo slávnostného ustanovujúceho zasadnutia 

mestského zastupiteľstva. 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Uznesenie 1/2022 

zo dňa 15.11.2022 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

A. berie na vedomie 

1. správu predsedníčky Mestskej volebnej komisie hlavného 

mesta Slovenskej republiky pani JUDr. Kataríny Šustákovej; 

2. že za primátora hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy na volebné obdobie 2022 – 2026 bol zvolený Ing. 

arch. Matúš Vallo; 

3. že za poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy na volebné obdobie 2022 – 

2026 boli zvolení: 

vo volebnom obvode č. 1 – Staré Mesto 
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1. Ing. Matej Vagač, za koalíciu Team Bratislava, Progresívne 

Slovensko, Sloboda a Solidarita, 

2. Mgr. art. Dana Kleinert, za koalíciu Team Bratislava, 

Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita, 

3. Mgr. art. Adam Berka, za koalíciu Team Bratislava, 

Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita, 

4. Mgr. Martin Winkler, za koalíciu Team Bratislava, 

Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita, 

vo volebnom obvode č. 2 – Podunajské Biskupice 

1. Ing. Roman Lamoš, za koalíciu Team Bratislava, Progresívne 

Slovensko, Sloboda a Solidarita, 

2. PhDr. Alžbeta Ožvaldová, STAROSTOVIA A NEZAVISLÍ 

KANDIDÁTI, 

vo volebnom obvode č. 3 – Ružinov 

1. Ing. Martin Chren, TÍM RUŽINOV, 

2. MUDr. Jakub Vallo, MPH, za koalíciu Team Bratislava, 

Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita, 

3. Ing. Martin Patoprstý, TÍM RUŽINOV, 

4. Ing. Monika Ďurajková, za koalíciu Team Bratislava, 

Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita, 
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5. Mgr. et Mgr. Marek Machata, za koalíciu Team Bratislava, 

Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita, 

6. Ing. arch. Lucia Štasselová, za koalíciu Team Bratislava, 

Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita,                                                                                                                                             

7. Mgr. Kamil Bodnár, za koalíciu Team Bratislava, 

Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita, 

vo volebnom obvode č. 4 – Vrakuňa 

1. JUDr. Ing. Martin Kuruc, za koalíciu Team Bratislava, 

Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita, 

2. Mgr. Miroslav Macko, za koalíciu Team Bratislava, 

Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita, 

vo volebnom obvode č. 5 – Nové Mesto 

1. Mgr. Matúš Čupka, za koalíciu Team Bratislava, Progresívne 

Slovensko, Sloboda a Solidarita, 

2. Ing. Katarína Augustinič, za koalíciu Team Bratislava, 

Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita, 

3. Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D., za koalíciu Team Bratislava, 

Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita, 

4. Ing. Jakub Mrva, za koalíciu Team Bratislava, Progresívne 

Slovensko, Sloboda a Solidarita, 

vo volebnom obvode č. 6 – Rača 
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1. Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, za koalíciu Team 

Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita, 

2. Ing. Róbert Pajdlhauser, za koalíciu SME RODINA, 

Kresťanskodemokratické hnutie, ZA ĽUDÍ, DOBRÁ VOĽBA a 

Umiernení, SZÖVETSÉG – Magyarok. Nemzetiségek. Región. / 

ALIANCIA – Maďari. Národnosti. Regióny, 

vo volebnom obvode č. 7 – Vajnory 

1. Ing. Michal Vlček, nezávislý kandidát, 

vo volebnom obvode č. 8 – Devín 

1. JUDr. Jana Jakubkovič, nezávislá kandidátka, 

vo volebnom obvode č. 9 – Devínska Nová Ves 

1. Dárius Krajčír, Strana obcí a miest – SOM SLOVENSKO, 

vo volebnom obvode č. 10 – Dúbravka 

1. Mgr. Zdenka Zaťovičová, Strana obcí a miest – SOM 

SLOVENSKO, 

2. Ing. Juraj Káčer, Strana obcí a miest – SOM SLOVENSKO, 

3. Bc. Dávid Dej, za koalíciu Team Bratislava, Progresívne 

Slovensko, Sloboda a Solidarita, 

vo volebnom obvode č. 11 – Karlova Ves 

1. MUDr. Dana Čahojová, STAROSTOVIA A NEZAVISLÍ KANDIDÁTI, 
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2. JUDr. Petra Hudáková, za koalíciu Team Bratislava, 

Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita, 

3. JUDr. PhDr. Branislav Záhradník, STAROSTOVIA A NEZAVISLÍ 

KANDIDÁTI, 

vo volebnom obvode č. 12 – Lamač 

1. Igor Polakovič, za koalíciu Team Bratislava, Progresívne 

Slovensko, Sloboda a Solidarita, 

vo volebnom obvode č. 13 – Záhorská Bystrica 

1. Ing. Jozef Krúpa, Strana obcí a miest – SOM SLOVENSKO, 

vo volebnom obvode č. 14 – Čunovo 

1. Gabriela Ferenčáková, Strana obcí a miest – SOM SLOVENSKO, 

vo volebnom obvode č. 15 – Jarovce 

1. JUDr. Mgr. Jozef Uhler, nezávislý kandidát, 

vo volebnom obvode č. 16 – Petržalka 

1. Mgr. Michal Sabo, za koalíciu Team Bratislava, Progresívne 

Slovensko, Sloboda a Solidarita, 

2. Ing. Tatiana Kratochvílová, za koalíciu Team Bratislava, 

Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita, 

3. Ing. Ján Hrčka, nezávislý kandidát, 



Zápisnica ustanovujúceho Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 15. novembra 2022 

 

 

51 

 

4. Mgr. Oskar Dvořák, za koalíciu Team Bratislava, 

Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita, 

5. Ing. Ján Karman, za koalíciu Team Bratislava, Progresívne 

Slovensko, Sloboda a Solidarita, 

6. JUDr. Lucia Plaváková, PhD., za koalíciu Team Bratislava, 

Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita, 

7. Jakub Kuruc, za koalíciu Team Bratislava, Progresívne 

Slovensko, Sloboda a Solidarita, 

8. Mgr. Lenka Jakubčová, za koalíciu Team Bratislava, 

Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita, 

9. doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD., za koalíciu Team 

Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita, 

10. Bc. Adam Sarlós, za koalíciu Team Bratislava, Progresívne 

Slovensko, Sloboda a Solidarita, 

vo volebnom obvode č. 17 – Rusovce 

1. Radovan Jenčík, nezávislý kandidát; 

4. vystúpenie novozvoleného primátora hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy Ing. arch. Matúša Valla. 

B. konštatuje, že 

1. novozvolený primátor hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy Ing. arch. Matúš Vallo zložil zákonom predpísaný 
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sľub primátora hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy,  

2. novozvolení poslanci Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy zložili zákonom 

predpísaný sľub poslanca okrem poslanca Jozefa Krúpu a 

Michala Vlčka, ktorí boli ospravedlnení z dnešného rokovania 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy. 

koniec poznámky) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dovoľte mi, aby som pri tejto príležitosti povedal zopár 

slov povedal aj ja.  

Ale ešte predtým by som chcel odovzdať kyticu našej 

kolegyni, ktorá končí po tridsiatich rokoch v práci pre naše 

mesto. Pani Furgaláková, takže dovoľte, aby som Vám 

poďakoval. 

Poprosím kyticu… už ide kytica.  

(Poznámka: dlhotrvajúci potlesk). 

Ďakujem veľmi pekne ešte raz. Úžasných tridsať rokov 

práce aj pre mestské zastupiteľstvo, ale najmä pre naše 

mesto.  

Nebudem vás nijakým spôsobom zdržovať dlhým príhovorom. 

Ešte na to bude viacero príležitostí. Chcem iba povedať jednu 
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vec, ktorá je veľmi dôležitá. Budeme… ja budem určite 

pokračovať s maximálnou energiou v dialógu a v hľadaní 

partnerstiev a dialógu s každým z vás. Či ste poslankyne, 

poslanci, starostovia, starostky. Viete, že to pre mňa je 

dôležité. A viete, že to pre mňa ostáva naďalej jedna 

z priorít. Myslím si, že 4 roky, ktoré máme za sebou, boli 

poznačené veľmi dobrou spoluprácou na úrovni mestského 

zastupiteľstva a vedenia mesta. A odzrkadlilo sa to, môžem 

povedať, aj v mojom výsledku, za ktorý môžete všetci tí, 

ktorí podporili v ťažkých časoch a komplikovaných situáciách 

svojím hlasovaním ďalšie smerovanie Bratislavy. Akokoľvek to 

bude, sú tu nové tváre, sú tu skúsení poslanci a poslankyne, 

sú tu starostovia v omnoho väčšom pomere ako predtým, čo mňa 

osobne veľmi teší.  

Tiež druhá vec, ktorá sa nikdy nezmení a nikdy by sa 

nemala zmeniť pri každom z nás alebo v mentalite každého 

z nás. Sme tu pre to, aby sme Bratislavu urobili ešte lepším. 

Môžeme diskutovať, môžeme sa hádať. To k tomu patrí. Môžeme 

spolu nesúhlasiť, môžeme sa podporovať. To je veľmi dôležité. 

Môžeme donekonečna hľadať to najlepšie riešenie. Vždy budem 

pripravený, vždy budem mať čas, trpezlivosť a energiu, 

pokiaľ budem vedieť, že na konci hľadáme lepšie riešenie pre 

naše mesto. Ja som sa za posledné štyri roky do Bratislavy 

zamiloval ešte viac, ako som bol predtým. Môže za to to 

najvzácnejšie, čo naše mesto má. A to sú jeho obyvatelia. 

Povedal som to viackrát. Opakujem to opäť. Máme skvelých, 

skvelých obyvateľov. Nesklamme ich. Dali nám dôveru.  

Urobme všetko pre to, aby sme nasledujúci rok 

a nasledujúce roky, ktoré podľa všetkých ukazovateľov nebudú 

patriť do kategórie jednoduché, spoločne zvládli. Ja viem 
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podľa mojej štvorročnej skúsenosti, že ich zvládneme iba keď 

budeme všetci spolupracovať. A myslím si, že zostáva pre nás 

dôležité, aby sme vždy mali na konci na zreteli to, pre koho 

to robíme a pre čo to robíme. Väčšina z vás ste tu ľudia, od 

ktorých som sa veľmi veľa naučil, ktorí mi tú spoluprácu 

umožnili. Som za to nesmierne vďačný. Ja si to nesmierne 

vážim a urobím všetko pre to, aby sme mohli takisto 

v rovnakom režime pokračovať ďalej. Takže ďakujem všetkým 

tým, ktorí boli 4 roky v zastupiteľstve pretým. Ďakujem 

všetkým tým starostom, s ktorými som mal výborný a otvorený 

dialóg a budeme v tom pokračovať. Niekedy komplikovaný, ale 

vždycky, vždycky pre Bratislavu. To je zásadná vec. Chcem 

dopredu poďakovať sa za otvorenú myseľ, ale aj srdce všetkým 

novozvoleným poslancom. U mňa budete mať vždy dvere 

otvorené. To je dôležité.  

Na konci možno by som chcel poďakovať Zdenke 

Zaťovičovej. Kde je Zdenka? Tu je, predo mnou. Ďakujem veľmi 

pekne. Kyticu som už odovzdal mimo zastupiteľstva. Aby ste 

si nemysleli, že som zabudol na kyticu. Máme za sebou skvelú 

spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne.  

To je z môjho… z mojej strany všetko. Určite o mne ešte 

budete počuť. Teraz si vás dovoľujem pozvať do zeleného 

salóniku na slávnostný prípitok a malé občerstvenie. Ďakujem 

pekne.  

(Poznámka: potlesk) 

(Poznámka: ustanovujúce zasadnutie sa skončilo o 11.00 h.) 
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Magistrátu hlavného mesta SR            hlavného mesta SR 

        Bratislavy              Bratislavy 

 

Overovatelia 

 

 

 

........................      .......................... 

  MUDr. Dana Čahojová       JUDr. Ing. Martin Kuruc      

      poslankyňa          poslanec 

Mestského zastupiteľstva          Mestského zastupiteľstva 

     hlavného mesta SR       hlavného mesta SR 

        Bratislavy        Bratislavy 
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