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Novozvolený primátor Modry Mgr. Juraj Petrakovič
Na čelo mesta zasadne na obdobie rokov 2015 - 2018 opäť muž

V aktuálnych komunálnych voľbách 2014 si obyvatelia 
Modry, Kráľovej, Harmónie a Piesku volili svojich zástup-
cov, ktorí budú hájiť ich záujmy v novom volebnom obdo-
bí rokov 2015 – 2018. Spomedzi 8 kandidátov na primá-
tora získal dôveru občanov doterajší poslanec mestského 
zastupiteľstva Mgr. Juraj Petrakovič. S počtom hlasov 951 
sa stáva novým mužom na čele mesta Modry. Meno Juraj 
Petrakovič nie je neznáme, okrem komunálnej politiky je 
dlhoročným dobrovoľníkom a aktivistom vo viacerých ve-
rejnoprospešných projektoch. Nový primátor vystrieda na 
poste vedúcej funkcie Modry doterajšiu primátorku Hanu 
Hlubockú. Jej mandát sa skončí dňom zloženia sľubu no-
vého primátora a poslancov. 

Juraj Petrakovič má 45 rokov, je ženatý, má 
dve deti. Vzdelaním ekológ, v súčasnej dobe 
vedúci Odboru starostlivosti o životné prostre-
die Okresného úradu Senec. Známy občian-
sky aktivista v OZ Modranská Beseda, člen 
občianskej iniciatívy Lepšia Modra, je spo-
luorganizátor podujatí Slávnosť hliny, Roz-
právková Modra, Dni modranského sirotinca, 
spoluautor publikácií a kníh Slovenské hrady 
a zámky na starých pohľadniciach, Turistický 
sprievodca po Malých Karpatoch z roku 1935 
a Sprievodca letoviskom Harmónia. Nový pri-
mátor si popri gratuláciách našiel čas aj na roz-
hovor pre občanov a svojich voličov. 

Dovoľte, pán Petrakovič, aby sme sa pri-
dali ku gratulantom a popriali mnoho síl 
a správnych rozhodnutí v začínajúcom 
sa novom volebnom období. V komunál-
nej politike ste niekoľko rokov. Kedy a za 
akých okolností vzniklo rozhodnutie uchá-
dzať sa o post hlavy mesta?
Ďakujem Vám za gratuláciu. Ďakujem veľmi 
pekne každému občanovi, ktorý mne osobne 
a tiež kandidátom Lepšej Modry zveril svoj 
hlas. To, že naša občianska iniciatíva Lepšia 
Modra chce postaviť svojho kandidáta na po-
st primátora je vec stará asi rok a pol dozadu. 
O tom, že by som to mal byť ja, sme sa po spo-
ločných rozhovoroch a rokovaniach rozhodli 
kolektívne asi pred rokom. Toto rozhodnutie 
pramenilo aj zo záveru, keď sa nám nepodari-
lo prehovoriť nášho člena Jána Ziga, aby prá-
ve on kandidoval na post primátora za Lepšiu 
Modru.

Vy osobne spoločne s niekoľkými členmi 
Lepšej Modry ste doteraz zastávali funk-
cie poslancov modranského mestského par-
lamentu. Čo bolo dôvodom, prečo ste sa 
rozhodli, že chcete postaviť aj primátora 
a „poslancovanie už nestačí“?
Hlavným dôvodom a vlastne aj jediným dôvo-
dom bol fakt, že sa nám nepodarilo presadiť 
veci, ktoré sme mali už vo vtedajšom pred-
volebnom programe a boli zapracované do 

programového vyhlásenia pred štyrmi rokmi. 
To, že sa nepodarilo tieto body zrealizovať tak 
ako sme si predstavovali, to bol impulz k to-
mu, že musíme urobiť zásadné rozhodnutia aj 
v otázke postavenia kandidáta na primátora. 
Chceli sme, aby sa veci aj reálne robili a nie 
len plánovali a pripravovali. 

Niektorí kandidáti na primátora sa roz-
hodli nekandidovať zároveň aj za poslanca. 
U Vás to bolo opačne. Okrem funkcie pri-
mátora ste prejavili záujem aj o vykonáva-
nie funkcie poslanca MsZ. V celkovom sčíta-
ní ste sa umiestnili hneď na druhom mieste 
s počtom hlasov 1055 v tesnom závese za Já-
nom Zigom. Prečo toto rozhodnutie?
Pre naše mesto sme pracovali dávno predtým, 
než sme sa začali angažovať v komunálnej po-
litike. Ja osobne som chcel pracovať pre ľudí 
a pre toto mesto naďalej, ak nie ako primátor, 
tak ako poslanec. Tak som sa rozhodol a som 
tomu rád. Ak by som aj neuspel ako primátor, 
určite by som nahnevane nezložil všetky ostat-
né funkcie a neodišiel preč. Veľmi rád by som 
pracoval a budem pracovať pre toto mesto tak, 
aby sa veci pohli ďalej a v prospech občanov.

Ako ste prežívali volebný deň a volebnú 
noc? V kom ste mali najväčšiu podporu, kto 
vám najviac fandil? 
Volebný deň a volebnú noc sme prežívali spo-
ločne v kruhu Lepšej Modry, kandidátov a čle-
nov iniciatívy, ako aj mnohých našich sympati-
zantov. Boli sme samozrejme plní očakávania 
výsledkov volieb. Volebný deň som začal s 
mojou rodinou návštevou volebnej miestnosti, 
kde sme spoločne odvolili. Ťažko jednoznač-
ne odpovedať na druhú časť otázky, kto nám 
najviac fandil. Myslím, že značný podiel na 
našom výsledku majú práve mladé rodiny 
s deťmi. Výsledok dosiahnutý vo voľbách je 
zásluhou práce celého tímu Lepšej Modry, nie-
len nás, ktorí sme kandidovali.

Občania vám odovzdali svoju dôveru ako 
primátorovi a zároveň boli úspešne zvolení 

aj všetci kandidáti na poslancov za Lepšiu 
Modru. Čakali ste v Lepšej Modre až taký-
to výsledok? 
Úprimne poviem, že až takýto pozitívny vý-
sledok sme určite nečakali. Aj počas predvo-
lebných mítingov zazneli skôr obavy z toho, 
že nás bude v novom zastupiteľstve už menej. 
Rozhodnutia občanov nášho mesta boli pre nás 
príjemným prekvapením. Očakávali sme, že 
by sa do zastupiteľstva mohli dostať minimál-
ne tí z nás, ktorí doteraz pracovali pre mesto 
ako poslanci.

Mesiac pred voľbami to nevyzeralo celkom 
ideálne. Neistota vládla u všetkých a to aj 
zásluhou predvolebnej kampani, ktorá sa 
v týchto voľbách niesla aj v znamení nega-
tivity a rôznych „zaručených“ informácií. 
Ako ste riešili situácie, keď sa objavovali in-
formácie, ktoré poškodzovali vo vašom prí-
pade iniciatívu aj OZ Modranská beseda, 
ktorého ste členom?
Kampaň v Modre možno v niektorých aspek-
toch predčila aj okresné mestá Pezinok či Se-
nec. Osobne si myslím, že práve intenzívna 
negatívna kampaň mohla pomôcť kandidá-
tom, ktorí v neboli predmetom tejto kampa-
ne. Modrania sa však v jednoznačnej väčšine 
ukázali ako ľudia, ktorí neberú podsunuté lži, 
polopravdy či osobné ohováranie. U nás bola 
reakcia jednoznačná, využili sme svoje práva 
a podali sme trestné oznámenie. 

A čo financovanie vašej volebnej kampa-
ne. Distribuovali ste volebné letáky, mali 
ste umiestnené veľkoplošné billboardy, pra-
videlne aktualizovanú web stránku a face-
bookový profil. Koľko toto všetko stálo pe-
ňazí a aký bol zdroj financovania?
Volebná kampaň nás doteraz stála približ-
ne 2 500 eur, z toho okolo 1 800 eur išlo cez 
transparentný účet založený v banke a 700 eur 
išlo ešte pred založením tohto účtu a to boli 
platby z osobných účtov mňa a ďalšieho člena 
našej iniciatívy. Náš transparentný účet, otvo-
rený 4. septembra, sa dá pozrieť na webovej 
stránke www.transparentneucty.sk. Predpo-
kladáme, že ešte asi 1000 eur pôjde do kam-
pane na doplatenie už zrealizovaných služieb. 
Celú volebnú kampaň sme si platili výhradne 
z vlastných zdrojov. Viac ako 80% financií išlo 
z vlastných zdrojov kandidátov na poslancov 
a primátora, so zvyškom nám pomohli ďalší 
naši sympatizanti. 

Jedným z prvkov negatívnej kampane boli 
aj informácie o dotáciách z mestského roz-
počtu pre OZ Modranská beseda, kde ste 
členom a kde je Ján Zigo predsedom. Sta-
li ste sa primátorom Modry, členovia Lep-
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šej Modry sú novými poslancami MsZ. Do 
budúcnosti si viete predstaviť, že budete 
naďalej členom OZ Modranská beseda a že 
sa toto združenie bude naďalej uchádzať 
o dotácie z mesta?
Som zakladajúcim členom Modranskej besedy 
a bude mi cťou pokiaľ budem členom aj na-
ďalej. Nevidím dôvod, prečo by som zo zdru-
ženia mal vystúpiť. Aj v minulosti som sa ako 
poslanec MsZ pri hlasovaniach o dotáciách pre 
OZ Modranská beseda vždy zdržal hlasovania. 
Nemyslím si, že by Beseda nemala dostávať 
dotácie tak, ako aj mnohé ďalšie združenia. 
Dotácie z mestského rozpočtu nikdy nečer-
páme na činnosť združenia, ale na konkrétne 
akcie, ktoré robíme v Modre a pre Modranov. 
Myslím si, že by bola škoda, keby Modra pri-
šla o podujatia ako Slávnosť hliny alebo Roz-
právková Modra. Za knihu Keramikársky maj-
ster Rudolf Barčík sme v týchto dňoch získali 
hlavnú cenu v kategórií Publikácie z ľudovej 
kultúry. Túto cenu udeľuje Národné osvetové 
centrum.

Spolu s vami boli občanmi zvolení aj všet-
ci kandidujúci členovia iniciatívy Lepšia 
Modra. Ako budete spolupracovať s ostat-
nými zvolenými poslancami? Keďže máte 
väčšinu, budete pracovať aj s ich názormi 
a návrhmi?
Z Lepšej Modry sa do zastupiteľstva dostali 
7 kandidáti, k tomu ešte ďalší dvaja, ktorých 
Lepšia Modra podporovala. Toto znamená, že 
budeme radi spolupracovať aj s ostatnými po-

slancami. Myslím, že vôľu spolupracovať sme 
ukázali aj počas uplynulých štyroch rokov, 
kedy sme spoločne pracovali pre toto mesto 
a myslím, že to nebude problém ani v budúc-
nosti.

Čo však v situácii, ak budete mať v Lepšej 
Modre medzi sebou iný názor na niektoré 
rozhodnutia v budúcnosti? Môže sa stať, že 
sa rozídete v názoroch ako tomu bolo v tom-
to období s primátorkou a mesto bude opäť 
v patovej situácii?
Vo výkone funkcie poslanca musí byť veľká 
miera slobody v rozhodovaní. V minulom ob-
dobí sme ako poslanci za Lepšiu Modru ne-
hlasovali vždy všetci rovnako. Samozrejme, 
v zásadných veciach by sme mali mať po spo-
ločných rokovaniach rovnaký názor, aby sa 
mesto neparalyzovalo. Nedá sa povedať nais-
to čo sa stane alebo nestane. Avšak opakujem, 
uplynulé štyri roky našej spolupráce sú pred-
pokladom spolupráce do nového obdobia. 

V najbližších dňoch by mala pani primá-
torka zvolať ustanovujúce zasadnutie mest-
ského zastupiteľstva, kde si odovzdáte kom-
petencie. Viete už presný termín?
Prvé ustanovujúce MsZ musí byť zo zákona 
zvolané do 30 dní od konania volieb. Dnes 
(pozn. red. - streda 19. 11. 2014) som dostal in-
formáciu zo sekretariátu pani primátorky s ter-
mínom stretnutia, na ktorom by sa mal termín 
ustanovujúceho MsZ ako aj odovzdania úradu 
dohodnúť. Modrania sa ho určite dozvedia aj 

z oficiálnych web stránok mesta Modry.

Čo znamená zvolenie za primátora pre Vás 
osobne, nakoľko ste zamestnaný človek? 
Musíte dať výpoveď v práci?
Nie, táto situácia sa nerieši výpoveďou, ale 
uvoľnením z práce a to z dôvodu výkonu funk-
cie primátora. Čiže ak o štyri roky bude existo-
vať pozícia, na ktorej pracujem a ja nebudem 
už primátorom, tak sa vrátim na svoje praco-
visko. 

V kampani ste hovorili o konkrétnych ve-
ciach. Počnúc územným plánom a končiac 
pletivom a chodníkom na školskom dvore 
Vajanského. Čo bude prvá vec, ktorou sa 
budete zaoberať po zložení sľubu a nástupe 
do funkcie? 
Pletivo a chodník na školskom dvore samo-
zrejme spravíme ako jednu z prvých drobných 
aktivít, sú však oveľa vážnejšie témy, do kto-
rých sa musíme pustiť. Jednou z priorít bude 
samotný mestský úrad, jeho nová štruktúra 
a vyjasnenie kompetencií v rámci úradu, ale aj 
vo vzťahu k mestským organizáciám. Začiat-
kom roka by sme radi riešili Zmeny a doplnky 
územného plánu. 
Ďakujeme za Váš čas a odpovede.

Zhovárala sa Jana KUCHTOVÁ, 
Modranské zvesti a Miriam FUŇOVÁ, 

Rádio Modra
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