Kusý otvára v centre
Bratislavy park Jama

Župné voľby 2017
Politické strany vs. nezávislý kandidát
Pavol Frešo
Členstvo v politických
stranách:

ODS
DS
SDKÚ-DS

Milan Ftáčnik
Členstvo v politických
stranách:

KSČ
SDĽ
SDA
podpora Smer-SD
Juraj Droba

Členstvo v politických
stranách:

SaS
LIDO
NOVA
SaS

Rudolf Kusý
jediný nezávislý kandidát
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Politická minulosť

Spätý
s SDKÚ-DS

Vysoký
funkcionár KSČ

Rekordér vo
vo výmene strán

Pavol Frešo bol počas svojej politickej kariéry členom ODS, DS a SDKÚ-DS. V poslednej strane sa stal po
neúspešných voľbách v roku 2012,
keď stranu dobehla korupčná kauza Gorila, jej predsedom. V priebehu
štyroch rokov dostal túto politickú
stranu na absolútne dno a vo voľbách
v roku 2016 získala 0,26 % hlasov.

Milan Ftáčnik bol počas svojej politickej kariéry členom Komunistickej
strany Československa (KSČ), SDĽ,
SDA a vo viacerých voľbách ho podporila strana Smer-SD. Ftáčnik bol
ešte pred revolúciou členom Ústredného výboru KSS, takže je posledným
vysokým funkcionárom KSČ v slovenskej politike.

Juraj Droba bol počas svojej politickej kariéry členom strany SaS, LIDO,
NOVA a napokon sa vrátil do SaS.
Ako jediný politik v histórii dokázal
počas jedného volebného obdobia
(2012 – 2016) vystriedať tri politické
subjekty a napokon sa ešte vrátiť do
strany, ktorej bol kandidátom i opätovným kandidátom. V roku 2011 tiež

Členstvo v politických stranách:

Členstvo v politických stranách:

Členstvo v politických stranách:

V rámci politickej kariéry vystriedal takmer všetky funkcie, aké slovenský politický systém ponúka.
Okrem členstva v Ústrednom výbore
KSS bol poslancom Slovenskej národnej rady, neskôr Národnej rady
SR, ministrom školstva, starostom
mestskej časti a naposledy neúspešným kandidátom na funkciu primátora Bratislavy. Ak by sa stal županom, stal by sa prvým politikom,
ktorý vystriedal politické funkcie
na všetkých úrovniach politického
systému.

hlasoval za vyslovenie nedôvery vláde Ivete Radičovej.
V týchto voľbách kandiduje ako
spoločný kandidát širokospektrálnej koalície SaS-OĽaNO-KDH-NOVASMK-OKS-Zmena zdola. Predseda
KDH Alojz Hlina si síce vyhradil právo nepodporiť Drobu pre ich zásadné
ideologické rozdiely, no na tlačovej
konferencii, kde predstavovali kandidátov, sa zúčastnil šéf bratislavského KDH Dušan Pekár. Droba tak
bude v ťažkej situácii najmä pri podujatiach, ako je napríklad Gay pride,
ktoré pravidelne navštevuje.

ODS
DS
SDKÚ-DS

Počas pôsobenia na župe čelil viacerým podozreniam zo straníckeho
klientelizmu. Na vysokých pozíciách
zamestnal členov strany SDKÚ-DS
a médiá priniesli informácie o podozreniach, že súťaže na tzv. havárie,
na ktoré nebolo potrebné robiť verejné obstarávania, vyhrávali firmy
blízke SDKÚ-DS. Frešo je naďalej členom SDKÚ-DS, no v týchto voľbách
sa rozhodol kandidovať z pozície
nezávislého kandidáta.

KSČ
SDĽ
SDA
podpora Smer-SD

SaS
LIDO
NOVA
SaS
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kandidátov na župana
Rudolf Kusý ako jediný z kandidátov za župana
nebol nikdy členom žiadnej politickej strany. Svoj
prvý kontakt s politikou zažil vo Veľkej Británii,
kde ako asistent poslankyne parlamentu zažil na
vlastnej koži, čo je to starať sa o potreby ľudí počas
celého volebného obdobia.
Po návrate na Slovensko začal podľa vzoru
Rudolf Kusý nebol nikdy členom
britskej poslankyne
žiadnej politickej strany.
organizovať upratovacie brigády vo svojom
rodnom Novom Meste. Kusý tieto brigády organizuje dodnes aj ako starosta. V roku 2006 kandidoval
a uspel proti zjednotenej koalícii všetkých strán –
HZDS, SNS, KDH, SMER, SDKÚ. V roku 2009 bol
zvolený za jediného nezávislého poslanca v samosprávnom kraji. Všetky ostatné miesta obsadili
kandidáti politických strán. V roku 2010 ho ľudia
presvedčili, aby kandidoval za starostu mestskej
časti Nové Mesto a znovu úspešne, čím sa stal najmladším starostom v Bratislave, ktorým je dodnes.
Vo februári 2017 oznámil kandidatúru za župana
Bratislavského kraja a opäť kandiduje ako nezávislý kandidát.
Členst vo v pol i t ick ých st r a nách:

Jediný nezávislý
kandidát

Politológ: Nezávislí by teraz chceli byť všetci
S politológom
Dušanom
Štraussom sme sa
zhovárali o voľbách
bratislavského
župana.
O necelé dva mesiace, presne
4. novembra, sa uskutočnia
voľby do samosprávnych
krajov. Aký výsledok očakávate v Bratislavskom kraji?

Župné voľby budú tento rok
poznačené zmenou zákona,
ktorým sa z dvojkolových stanú jednokolové. Znamená to,
že pri vyššom množstve kandidátov, ako je tomu v Bratislavskom kraji, bude veľmi ťažké

hlasy. Kusý sa musí spoliehať
len na bežných ľudí.
Ale veď Ftáčnik aj Frešo
kandidujú ako nezávislí.

odhadnúť výsledky. Myslím
si však, že sa rozhodne medzi štvoricou Ftáčnik, Frešo,
Droba a Kusý.
Aké sú plusy a mínusy
jednotlivých kandidátov?

Ftáčnik, Frešo a Droba majú
oproti Kusému jednu veľkú
výhodu – či skryte alebo
otvorene za nimi stoja politické strany a tie im dodajú

Dnes politicky marketing velí
„Kandiduj ako nezávislý!”,
tak to robia. V ich prípade je
to dobre spočítané, no trochu
smiešne.
Je členstvo v strane výhoda?

Je, aj nie je. V župných voľbách
býva tradične nízka účasť voličov a okrem starších ľudí sú
pravidelnými voličmi práve
členovia politických strán
a ich rodinní príslušníci. Ak
teda Milan Ftáčnik zmobilizuje členov Smeru, Pavol Fre-

šo členov SDKÚ-DS a Juraj
Droba členov SaS, môže to byť
pre nich čiastočná výhoda. Ale
ľudia dnes začínajú hľadať kandidátov, ktorí už niečo dokázali
a to je šanca pre Kusého.
Koho z tejto štvorice teda
favorizujete?

Papierovým favoritom je asi
pán Ftáčnik, uvidíme, či mu
ľudia doprajú vyskúšať si na
politický dôchodok aj funkciu
župana. Frešo vie veľa sľúbiť
a Droba sa skryje pod značku
SaS. Za čierneho koňa považujem Rudolfa Kusého. Ak sa
potvrdí trend, že ľudia uprednostňujú nezávislých a žiadajú
výsledky, môže vyhrať.

Rudo Kusý vytrel kocúra všetkým developerom a...

Postavil v centre mesta

unikátny park!

Už od 25. septembra si budú môcť Bratislavčania oddýchnuť či zašportovať
v unikátnom parku Jama. Ide o najväčší projekt zeleného priestranstva
v Bratislave od vzniku samostatnej Slovenskej republiky.
Športoviská,
kaviarne, mólo
Na ploche 17 655 štvorcových metrov
bude cyklistická a inline-dráha, bežecká dráha, tenisové kurty, multifunkčné
ihrisko, prírodný amfiteáter, ale aj kaviareň s toaletami či jazierka. Súčasťou
parku bude aj mólo. „Vstup do parku
bude bezplatný,“ hovorí Rudolf Kusý.

Moderná vodná oáza
Jedinečný park hodný 21. storočia bude
zároveň aj vodnou oázou. Všetku daž-

ďovú povrchovú vodu zo spevnených,
ale aj zo zelených plôch, bude zbierať
systém drenážnych trubiek do novovybudovaného jazierka. „Spôsobom, akým
park hospodári s vodou, ide o unikátny
projekt v rámci celého Slovenska,“ konštatuje Kusý.

Financovanie
z nórskych fondov
Pôvodne sa na vybudovanie parku podarilo získať z takzvaných Nórskych fondov
500-tisíc eur. „V priebehu prípravných
prác sa nám napokon podarilo získať

Park Jama v číslach

180

1 350

13 000

455

vzrastlých
stromov

rôznych
kríkov

trvaliek

vodných
rastlín

z Nórskych fondov viac než 1 milión
eur,“ doplnil nezávislý starosta Kusý.

Najväčší park za
posledných 30 rokov
Park Jama sa nachádza na mieste bývalého cykloštadióna medzi Národným
tenisovým centrom, zimným štadiónom
a kúpaliskom v lokalite Tehelné pole.
„Tento stavebný pozemok sa nám podarilo zachrániť pre ľudí a stane sa z neho
najväčší projekt zeleného priestranstva
v Bratislave za posledných 30 rokov,“
dodal Kusý.

Upraví sa
aj okolie
Kusý verí, že sa z parku Jama stane príjemné miesto na oddych, šport
a prechádzky. Postaviť park na mieste
stavebných pozemkov je podľa viacerých odborníkov takmer neuveriteľné
a výnimočné. Po otvorení chce Kusý pokračovať v skrášľovaní bezprostredného
okolia parku. Vynoví okolité chodníky,
aj stromoradie.

slúžim ľuďom |
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Ľudia chcú v Parku športu a oddychu
najmä šport, zeleň a detské ihriská
V hlasovaní o tom, čo by
ľudia chceli mať na 90 000
metroch štvorcových na
pozemku v Petržalke, sa
jednoznačnými víťazmi
stali prírodné a športové
plochy.
Rozľahlý pozemok patriaci bratislavskej
župe, ktorý leží už 9 rokov nedotknutý,
čaká pekná budúcnosť. Kandidát na
župana Rudolf Kusý tu chce vybudovať
Park športu a oddychu, ktorý bude prístupný širokej verejnosti. Nechcel však
o jeho podobe rozhodnúť od zeleného
stola, preto v lete spustil anketu a pýtal sa ľudí, čo by na jeho území chceli
mať. Na výber mali medzi športom,
oddychom, deťmi, seniormi a zeleňou.
K funkčnému rozdeleniu tohto územia sa vyjadrilo viac ako tisíc ľudí a ich
odkaz je jasný: chceme tam vidieť najmä zeleň a šport. Za obe z týchto možností hlasovala približne tretina ľudí,
s miernym odstupom boli oddychové
prvky a priestor pre deti. V parku budú
mať svoj priestor aj seniori. Konečný

pomer zón teda bude: 4 šport, 3 zeleň,
1 deti, 1 oddych a 1 seniori.
Budúci projekt Parku športu a oddychu prechádza do druhej fázy. Na stránke www.parksportu.sk si môžete sami

vyklikať, ktoré konkrétne ihriská, typy
zelene, oddychové prvky a „vychytávky“
pre deti a seniorov v parku chcete mať.
Zahrajte sa na staviteľa parku! :)

www.parksportu.sk
Konečný pomer
zón teda bude:
4 šport, 3 zeleň,
1 deti, 1 oddych
a 1 seniori.

Rudolf Kusý: Nedajme si ukradnúť 90 000 m2!
Prečo ste sa rozhodli pustiť
sa do projektu Parku športu
a oddychu?

Toto územie pri Petržalke je
najväčší župný pozemok. Je
výnimočný, lebo je určený
na šport, v blízkosti sú všetky
siete, dve zastávky autobusu,
neďaleko hrádza. Nemohol
som sa pozerať na to, ako
tam 9 rokov rástla burina
a nijako sme ho nevyužívali.
Ten pozemok by mal slúžiť
ľuďom a práve ľudia by mali
rozhodnúť, čo by na ňom
malo byť. A som rád, že sa
v takom hojnom počte zapo-

jili v prvej fáze a zapájajú aj
v druhej fáze.
Pred pár týždňami ale na tento
pozemok vypísal súťaž aj úradujúci župan Pavol Frešo. Nebije sa to s vašim projektom?

Od pána Freša je veľmi nešťastné, že pár týždňov pred
voľbami sa zobudil a chce tento
pozemok prenajať nejakému súkromníkovi na akýsi lunapark.
Neviem či ide len o predvolebnú kampaň, alebo o posledný
veľký kšeft, ale keď sa o tento
pozemok nezaujímal 8 rokov,
počas ktorých bol županom,
teraz by ho už mal nechať na

pokoji. Nedovolím, aby bolo
obyvateľom Bratislavského
kraja ukradnutých 90 000 m2.
Kedy sa ľudia budú môcť prvýkrát pozrieť do Parku športu
a oddychu?

Svojim spôsobom sa do neho
môžu pozrieť už dnes, dokonca
si ho môžu na stránke www.
parksportu.sk vybudovať aj
sami. S tým ako hlasovanie
ľudí dopadne potom pôjdem
do volieb a ak si ma ľudia zvolia za župana, začnem okamžite stavať a do niekoľkých rokov
Park športu a oddychu spolu
s ľuďmi otvorím.
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Čo som urobil ako

starosta

Samospráva má slúžiť ľuďom. Pre mňa to znamená postupné rekonštruovanie škôl a škôlok,
parkov, športovísk, klubov dôchodcov, ciest a chodníkov. Viem, že je to len otázka cieľov
a priorít, ktoré si človek dá. A záujmu o ľudí a ich potreby.

16 zrekonštruovaných škôl a škôlok

Ako starosta som za jeden a pol funkčného obdobia zrekonštruoval
16 základných a materských škôl. Tri škôlky sme rozšírili, tri školy
a škôlky sme nadstavili, dve nové škôlky vytvorili. V auguste sme
získali budovu, ktorú po úpravách premeníme na tretiu novú škôlku.
Zároveň pripravujeme vybudovanie štvrtej novej škôlky. Povolenia
už máme.

17 parkov a športovísk
Ako starosta som zrekonštruoval 15 ihrísk, športovísk a parkov.
Vytvoril som dva nové parky – park Gaštanica na Kolibe a park
Jama na území bývalého cyklistického štadióna. Podarilo sa mi
zachrániť športový areál kedysi známy ako BCT, ktorý sa nachádza pri jazere Kuchajda. O tieto lukratívne stavebné pozemky malo
záujem J&T. Namiesto nových bytoviek tam hrá viac než 300 detí
a mladých futbal v rámci Novomestského futbalového klubu BCT.

Najtransparentnejšie v celom kraji je
bratislavské Nové Mesto
Bratislavské Nové Mesto je najtransparentnejšou samosprávou v kraji.
Riadime sa zásadou čo nie je tajné, je verejné a zverejníme to. Chceme,
aby ľudia vedeli, čo úrad, starosta a poslanci robia a plánujú a mali možnosť to ovplyvniť. Na základe auditu transparentnosti sme vypracovali
80 úloh, ktoré postupne napĺňame. Od férového prideľovania bytov, cez
všetky predaje, prijímania nových pracovníkov, prenájmy, nákupy. Všetko
je verejne prístupné a pod dohľadom verejnosti. A tak to bude aj v kraji.

Oprava výtlkov a budovanie
obecnej firmy, ktorá slúži ľuďom
V Rakúsku si samospráva (mesto, či obec) robí čo najviac vecí
sama. Je to lacnejšie a máte väčší dohľad nad kvalitou.Na
Slovensku je to ako obvykle naopak. Väčšina prác sa dáva súkromným firmám. V bratislavskom Novom Meste sme sa rozhodli ísť rakúskou cestou. Sami si čistíme komunikácie, odvážame odpad, sadíme stromy, natierame zábradlia, opravujeme
výtlky, ekologicky odstraňujeme burinu. Sami si opravujeme
detské ihriská, orezávame stromy, opravujeme lavičky, čistíme vpuste... Tak je to správne. A tak to budem robiť aj v kraji.

Starostlivosť o seniorov
a sociálny program
Bratislavské Nové Mesto má najvyšší počet klubov dôchodcov v kraji
– 8. Všetky sme zrekonštruovali. Vytvorili sme sociálnu výdajňu, teda
miesto, kde ľudia, ktorí celý život pracovali a rozhodujú sa medzi tým,
či urobia nákup, zaplatia za lieky, alebo za nájom dostanú potraviny
bezplatne. Dôchodcovia s nízkym príjmom dostávajú vianočný príspevok a v prípade mimoriadnych situácii zas jednorázovú pomoc. Aby
naši starkí neboli tak jednoducho klamaní, vytvorili sme bezplatnú
právnu poradňu. Zo zdevastovanej budovy, kde malo byť kasíno sme
vytvorili komunitné centrum.

Čo urobím ako

župan

moja vízia |
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Župa môže lepšie slúžiť ľuďom. Ako župan budem pokračovať v tom, čo som robil ako starosta – budem chrániť seniorov a deti a mladých, budem rekonštruovať školy, cesty, parky,
športoviská. Zavediem transparentné hospodárenie kraja. Vytvorím priestor pre spolurozhodovanie ľudí. Ide to. Je to len otázka záujmu o ľudí.

Škôlky, stredné a odborné školstvo

Pred voľbami kandidáti na župana sľubovali zrekonštruovanie a rozvoj
stredných škôl. Ako príklad uvádzali polygrafickú školu na Račianskej ulici. Školy a školské dvory boli a sú zdevastované. Naviac kraj niekoľko stredných škôl zatvoril. V lepšom prípade sa prenajali, v horšom sa o ne kraj prestal
starať a krúžia okolo nich developeri. Ja školy opravím. Ako župan zrekonštruujem všetky stredné školy ktoré sú v dezolátnom stave a podporím odborné školstvo, ktorému hrozí zánik. Ako župan podporím vznik a rozširovanie škôlok tak, aby vzniklo minimálne 500 nových miest pre deti v kraji.

Parky, športoviská a školské dvory

Bratislavský samosprávny kraj nevybudoval jediný športový areál, nevenoval
pozornosť verejným parkom. Kraj neurobil 9 rokov nič s 90 000 m2 pozemkom
v Petržalke. Teraz, dva mesiace pred voľbami, ho chce dať súkromnému podnikateľovi, aby na ňom zarábal. Ja parky a športoviská postavím. Ako župan
vytvorím kvalitný športový areál v každom okrese. Nedovolím, aby na našom
pozemku v Petržalke zarábal podnikateľ spriaznený s politikmi. Naopak vytvorím tam verejný park so športoviskami a miestom na oddych a rekreáciu.

Z nášho kraja urobím najtransparentnejší
kraj na Slovensku

Namiesto potrebných opráv ciest, budovania škôlok, opráv škôl a zariadení pre
seniorov samosprávny kraj míňa niekoľko miliónov eur ročne na podporu rôznych slávností, hodov, na propagáciu a reklamu. Viaceré verejné obstarávania
a súťaže sú pochybné. O kraji nevieme prakticky nič. Z Bratislavského samosprávneho kraja urobím najtransparentnejší kraj na Slovensku. Zverejňovanie
čo najširšieho množstva informácii nie len snahou o informovanie ľudí. Pre
mňa osobne, ako pre človeka, ktorý bol vždy nezávislý a teda nebol a nie je
spriaznený s politikmi, je to spôsob ako odolať vonkajším tlakom. Dohľad verejnosti znamená znižovanie korupcie, lepšie hospodárenie a lepšie výsledky.

Lepšia doprava v kraji

V oblasti dopravy kraj neurobil za niekoľko rokov prakticky nič. Naviac opravy
ciest sa robia tak nekvalitne, že na niektorých úsekoch sa tá istá diera pláta 2x
ročne! Doprava musí slúžiť ľuďom. Preto vybudujem odstavné parkoviská pri
vstupoch do Bratislavy, kde budú môcť ľudia pohodlne a bezpečne odložiť svoje
auto. V Bratislave sa musíme orientovať na budovanie nových električkových tratí
a zároveň využiť vlaky. Vlaky musia chodiť častejšie a budú súčasťou dopravy
mesta. Vytvorím systém zdieľania bicyklov a áut, ktoré znižujú počty automobilov
na uliciach. Vybudujem cyklotrasy. Nielen pre rekreačné účely, ale ako dopravné
komunikácie, ktoré ľudia využívajú na ceste do práce, na nákup. Samozrejmosťou je obchvat Modra – Pezinok, či rekonštrukcia cesty Rohožník – Malacky.

Dôstojný život pre seniorov
a lepšia zdravotná starostlivosť

Kraj nevybudoval žiadne nové zariadenie pre dôchodcov. Rekonštrukcie existujúcich sú slabé. Dokazuje to aj v auguste odletená strecha na sociálnom zariadení
v Rači. Kraj sa o dôchodcov reálne nezaujíma. Ja zlepším život seniorom. Ako
župan vybudujem dve nové zariadenia pre dôchodcov a pustím sa do rekonštrukcie jestvujúcich. Seniori dostanú svojho ochrancu (ombudsmana). Vytvorím
program ochrany pred podvodníkmi a šmejdami, ktorí sa zameriavajú práve na
okrádanie dôchodcov. Dozriem na to, aby seniori neplatili vymyslené poplatky
u lekárov. A aby sa skrátilo niekoľkohodinové čakanie u lekára.

Usmejme sa,

urobíme lepší kraj

Po cibuľky tulipánov si môžete prísť od 16.30 – 17.45 alebo
v čase uvedenom pri mieste
25. 9. Po	DNV – križovatka Eisnerova/M. Marčeka
26. 9. Ut

Nečakáme na voľby. Robíme
už teraz náš kraj krajším!
Milí priatelia,
už šiestu jeseň som pre Vás pripravil 50 000 cibuliek tulipánov, ktoré si
môžete vysadiť v predzáhradke, alebo na balkóne.
Kvety v našom okolí majú zmysel. Cítime sa príjemnejšie, lebo naše okolie je farebné a upravené. Popri skrášľovaní sa zároveň spoznávame so
susedmi a odrazu je okolo nás aj bezpečnejšie. Mnohé mestá v zahraničí
sú preto plné kvetov.
Zažil som to aj vo Veľkej Británii. Ľudia si robili brigády a upratovali si
svoje okolie. Sadili si kvety a popritom sa aj zoznámili a porozprávali.
Preto, keď som sa pred rokmi vrátil z Londýna na Slovensko, začal som
práve s brigádami a so skrášľovaním okolia. Teraz už máme každý rok
desať-dvanásť brigád, na jar rozdáme tisíce letničiek a na jeseň desaťtisíce cibuliek tulipánov. Spolu so susedmi meníme naše byty a domy na
domovy. Pridajte sa aj vy!

Urobíme spolu leps í kraj.
rudolfkusy.sk
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Lamač – Malokarpatské nám.

27. 9.	Str Dúbravka – OD Saratov
28. 9. Štv	Karlova Ves – Nám. Sv.
Františka
29. 9. Pia Dlhé Diely – Nám. Pred Billou
2. 10. Po

Záhorská Bystrica – Nám. Rodiny

3. 10. Ut	Stupava – Hlavná ulica
(oproti COOP Jednota)
4. 10.	Str Malacky – Kláštorné nám.
5. 10. Štv	Kramáre – Dom Kultúry
(11.00 – 12.30)
6. 10. Pia	Nové Mesto – Račianske
Mýto (9.30 – 10.30)
9. 10. PO	Svätý Jur – Prostredná ul.
(pri Studni)
10. 10.Ut Pezinok – DK Holubyho ul.
11. 10.	Str Modra – Štúrova ul.
12. 10.Štv Rača – Nám. A. Hlinku
13. 10.Pia Vajnory – Pod Lipami
16. 10.Po Ružinov – Park A. Hlinku
17. 10.Ut	Vrakuňa – Poľnohospodárska ul. (pred poštou)
18. 10.	Str Senec – Nám. 1. Mája
19. 10.Štv	Staré Mesto – Medická
záhrada
20. 10.Pia	Rusovce – Balkánska ul.
(pred Ternom)
23. 10.Ut	Petržalka – Vlastenecké
námestie
24.10. Str	Petržalka –
Trh Mlynarovičova
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