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Mgr. ONDREJ DOSTÁL
KANDIDÁT NA POSLANCA BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

November 1989 som prežil ako študent sociológie a jedným z mojich pedagógov bola v tom čase 
Iveta Radičová. 
V roku 1991 som spolu s Danielom Lipšicom a ďalšími priateľmi zakladal pravicovú mládežnícku 
organizáciu – Občiansko-demokratickú mládež. 
V rokoch 1993 – 1998 som pôsobil ako vnútropolitický komentátor v denníku SME, ktorému 
šéfoval Karol Ježík. 
V rokoch 1998 – 2001 som pracoval na tlačovom a politickom oddelení Demokratickej strany 
vedenej Jánom Langošom. 
Od roku 2001 som riaditeľom mimovládnej organizácie Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika. 
Od roku 2002 som poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
za OKS. 
Podieľal som sa na viacerých občianskych aktivitách na miestnej i celoštátnej úrovni. 
Som členom  iniciatívy proti výstavbe výškovej budovy na Šancovej. Súdnou cestou som zvrátil 
protizákonné zúženie pamiatkovej zóny v Starom Meste. 
Vždy som presadzoval transparentné a efektívne nakladanie s majetkom mesta a poukazoval 
na to, keď sa tak nedialo. Či už išlo o nevýhodnú zmluvu s parkovacou spoločnosťou, prideľovanie 
mestských bytov bez pravidiel alebo predaj mestského majetku pod cenu. Presadil som výrazné 
rozšírenie informácií o činnosti samosprávy na jej webstránke. 

Nebáť sa a nekradnúť

Môj postoj k verejným aktivitám najlepšie vyjadruje masarykovské „Nebáť 
sa a nekradnúť.“ Slušní ľudia sa nesmú báť ozvať, keď sa dejú neprávosti. 
Nesmú ustupovať ľuďom, ktorí si z verejnej funkcie robia privátny biznis, 
porušujú zákony a myslia si, že sa nemusia nikomu zodpovedať. Nech už sa to 
deje na úrovni obce, regiónu alebo celého štátu. 
Preto budem presadzovať také opatrenia, aby sa župa dostala pod verejnú 
kontrolu:
    jasné a kontrolovateľné pravidlá nakladania s majetkom, elektronické 

súťaže pri verejnom obstarávaní, predajoch i prenájmoch majetku župy, 
    zverejňovanie zmlúv, ich dodatkov a ďalších informácií týkajúcich sa naklada-

nia s majetkom župy a používania verejných zdrojov na webstránke župy,
    zverejňovanie informácií o fungovaní a činnosti župy na webstránke župy 

aj nad rámec povinností vyplývajúcich zo zákona o slobodnom prístupe 
k informáciám,

    zjednodušenie komunikácie občanov s úradom, presun čo najväčšieho 
množstva agendy župy na elektronickú bázu.
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