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Odpočet za polčasom
Milí Staromešťania, rád by
som vám zrekapituloval svoje
pôsobenie v samospráve počas
uplynulých dvoch rokov.

Bratislavský Propeler zo začiatku 20. storočia

Letná Bratislava
zatiaľ bez Propelera
Začal sa čas dovoleniek a prázdnin. Začalo sa leto – ročné obdobie,
ktoré má väčšina z nás asi najradšej.

Aj ja patrím k tým, ktorí uprednostňujú leto
pred zimou. A mám rád aj letnú Bratislavu.
Vďaka dovolenkujúcim sa jej ulice a cesty vyprázdnia a, naopak, terasy kaviarní a reštaurácií sa príjemne zaplnia. A to nielen Bratislavčanmi, ale aj turistami, ktorých každý
rok pribúda. Myslím, že to nie je len môj pocit, hovoria o tom aj štatistiky, a ja sa teším
z toho, že sa aj naše hlavné mesto postupne
stáva atraktívnejšie pre ľudí zo zahraničia.

Tradícia bratislavského Propelera
má viac ako 120 rokov

V minuloročnom septembrovom čísle Staromešťana som hodnotil, aké bolo uplynulé
leto a písal som o pripravovanej linke Propelera na Dunaji. Veľmi som oceňoval a vítal
túto iniciatívu, do ktorej sa okrem Starého
Mesta zapojili aj mestské štvrte Petržalka
a Ružinov. Projekt vyzeral veľmi nádejne
a plavebná sezóna bola naplánovaná už na
toto leto. Bohužiaľ, na Propeleri sa zatiaľ
neodvezieme. Chápem, že ide o náročný
projekt, na prípravu ktorého je asi potrebný
dlhší čas, ako sa pôvodne predpokladalo.

otázka politikovi

Propeler sa má stať predovšetkým dopravnou
linkou, ktorá bude spájať obidva brehy Dunaja.
Mal by mať štyri zastávky – pri Sade Janka Kráľa, pri River parku, nákupnom centre Eurovea
a v centre mesta. Práve o staromestskom prístavisku sa stále vedú rokovania, pretože všetky vhodné sú už zabraté. Propeler bude mať
kapacitu 60 osôb a okrem odstávky asi 20 dní
v zime by mal premávať počas celého roka.
Tradícia bratislavského Propelera má viac
ako 120 rokov – premávať začal už v roku
1891 a skončil v roku 1994. Odvtedy linka
sporadicky fungovala a zasa sa rušila. Potešilo
by ma, keby projekt, na ktorom sa posledný
rok intenzívne pracuje, bol tentokrát úspešný.
Ak tomu tak bude, na Propeleri by sme sa
mohli previezť už budúce leto.

Na Propeleri by sme sa mohli
previezť už budúce leto

Aj keď zatiaľ bez nášho dunajského plavidla,
želám vám pekné leto, príjemné chvíle so
svojimi deťmi a vnúčatami a čo najviac slnečných dní, či už ich strávite na dovolenke alebo
doma, v Bratislave.

Počas tohto obdobia som sa s viacerými z vás
stretol a riešil množstvo menších i zásadných
problémov, ktoré sa dotýkali vášho života.
Niekoľko podnetov významne zasahovalo
nielen vás, Staromešťanov, ale širší okruh
Bratislavčanov. Rozhodol som sa týmito podnetmi aktívne zaoberať spoločne s príslušnými petičnými výbormi, kde som vystupoval
ako hovorca. Išlo napríklad o petíciu za zavedenie staronového názvu Most SNP, ďalšia
sa týkala navrátenia poliklinickej funkcie pre
budovu bývalej Nemocnice a polikliniky na
Bezručovej ulici, zapojil som sa aj do petície
proti zriadeniu bezdomoveckého centra na
Mýtnej ulici 33. Všetky tieto petície prispeli
k vyriešeniu daného problému alebo aspoň
ku kompromisnému návrhu riešenia – názov Most SNP máme už takmer rok, mestskí
poslanci schválili územný plán, ktorý zaručuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť na
Bezručovej ulici. O budúcej funkcii budovy
na Mýtnej 33 budú poslanci mestského zastupiteľstva rokovať na jeseň tohto roka.

Petície mali svoj význam
a prispeli k vyriešeniu problému

V súčasnosti som sa zapojil do petície za
sprístupnenie parkoviska pre verejnosť
pred budovou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na Špitálskej ulici. Rád by
som do úspešného konca dotiahol aj projekt
otvorenia školského dvora ZŠ Vazovova pre
mládež aj mimo vyučovania, na ktorom už
nejaký čas pracujem.
Veľa vašich podnetov a sťažností, ktoré som
dostal, sa týkali (ne)čistoty v uliciach Starého
Mesta. Ako som sa rozhodol riešiť tento problém, si môžete prečítať na nasledujúcej strane.
Zo svojich poslaneckých odmien som podporil aj niektoré kultúrne projekty Galérie
mesta Bratislavy, Mestského múzea a BKIS.
Milí Staromešťania, o svojich aktivitách komunálneho poslanca vás budem aj naďalej
informovať v ďalších vydaniach Staromešťana a na osobných stretnutiach s vami.

Pán Budaj, čo ste ako viceprimátor Bratislavy urobili doteraz pre záchranu PKO?

spravodajca Martina Borguľu, poslanca za Staré Mesto

Mes ts ká Č a s ť bratislava – staré me sto

Ulice v našej mestskej štvrti sú čistejšie
Po tom, čo som dostal od vás, obyvateľov Starého Mesta, niekoľko
rozhorčených listov, v ktorých sa sťažujete na narastajúcu nečistotu
v našich uliciach, rozhodol som sa konať.
To, ako vyzerá prostredie, v ktorom žijeme,
je predsa aj vec verejná. Každý z nás môže
urobiť niečo pre to, aby naše okolie bolo
krajšie. Nemusíme sa len nečinne prizerať
alebo čakať na pomoc od samosprávy.
Po prečítaní vašich podnetov som si povedal, že
budem aktívny a sám, s vlastnými prostriedkami urobím niečo pre to, aby naša mestská časť,
v ktorej aj ja žijem, vyzerala lepšie. Rozhodol
som sa, že svoje poslanecké odmeny venujem
na vec prospešnú verejnosti.
Mojou víziou sa stalo jarné upratovanie –
pozametanie ulíc a vyzberanie odpadkov zo
zelených plôch v Starom Meste. Ulice som,
samozrejme, nemohol zametať sám. Vedel
som, že musím vytvoriť skupinu „pracovníkov“, ktorá sa tejto úlohy ujme.

Každý z nás môže urobiť niečo
pre to, aby naše okolie bolo krajšie

Ale kde tých ľudí vziať? Majú to byť študenti,
dobrovoľníci…? A vtedy som dostal nápad!
Blízko miesta, kde bývam, má sídlo Justičný
palác. Viem, nie je to úplne štandardné, ale
prečo nevyužiť na upratovacie práce pracovnú silu mužov, ktorí si tam dočasne odpykávajú svoj trest? Samozrejme, mal som

na mysli odsúdených v prvej nápravnej skupine, s najľahším stupňom stráženia.
Oslovil som vedenie ústavu pre výkon trestu.
Nevedel som, ako na túto ideu zareaguje. A bol
som milo prekvapený – vedenie ústavu totiž
moju iniciatívu uvítalo a hneď sme sa dohodli
na spolupráci. Spoločne sme sa totiž zhodli na
tom, že táto akcia bude prospešná pre obidve
strany, ako pre našu mestskú štvrť, tak aj pre
odsúdených, ktorí môžu byť takýmto spôsobom prospešní pre našu spoločnosť.

Táto akcia je prospešná pre našu
mestskú štvrť, aj pre odsúdených

O niekoľko dní som dostal k dispozícii šesť
mužov. Tí dostali oranžové pracovné vesty
a každý pracovný deň, pod dohľadom dozorcov, vychádzajú do ulíc a upratujú. Možno
ste ich aj vy videli.
Akcia trvá už viac ako dva mesiace a ešte stále
nie sme hotoví. Pýtate sa, ako sme na tom? Do
dnešného dňa bolo vyčistených 230 ulíc, pozametať nám zostáva ešte ďalších 90. Upratali
sme okolie príbytkov viac ako 1800 domácností z celkového počtu 22 000 v Starom
Meste. Odpadkov a nečistôt okolo nás je
naozaj veľa – doteraz sme vyzberali 9,5 tony

Upratovanie v uliciach Starého Mesta

odpadu, čo predstavuje priemerne 221 kg odpadu za deň!
O tom, že táto akcia má zmysel, svedčia aj ďakovné listy, ktoré od vás dostávam. Píšete, že
naša akcia je pre vás po rokoch, kedy bojujete proti nečistote na vašej ulici, zadosťučinením. Vyjadrujete svoju spokojnosť, že sme
sa rozhodli riešiť čistotu v uliciach takýmto
spôsobom. Úprimne sa z vašich pozitívnych
reakcií teším.
Na záver mi dovoľte malé osobné prianie –
veľmi by som si želal, keby táto akcia a moja
spolupráca s Justičným palácom, ktorá prispela k skrášleniu prostredia našej mestskej časti, nebola jednorazovou záležitosťou, ale stala
by sa príkladom a zárodkom ďalšej, možno
pravidelnej spolupráce so samosprávou na
podobných projektoch aj v budúcnosti.

Okienko do denných centier seniorov

Koncert Kytica pre mamu v MDPOH

Rok 2012 bol Európskym rokom
aktívneho starnutia a solidarity
medzi generáciami. Hoci sa už
skončil, pre mňa sa stal impulzom
a inšpiráciou pokračovať aj naďalej v činnosti, ktorej sa aktívne
venujem. Tou činnosťou je pomoc
klubom seniorov v denných centrách a členom Jednoty dôchod-

cov Slovenska predovšetkým
v mestskej časti Staré Mesto.
Pre našich seniorov a starších
spoluobčanov som doteraz zorganizoval niekoľko podujatí. Navštívil som ich v denných centrách,
ženám som zablahoželal a priniesol malé darčeky k sviatku MDŽ.
Pri príležitosti Dňa matiek som

spoločne s mojimi spolupracovníkmi zorganizoval v MDPOH
koncert pod názvom Kytica pre
mamu. Známi slovenskí umelci
a orchester Gustava Broma pod
vedením dirigenta Vlada Valoviča
pripravili pre takmer 400 seniorov silný umelecký zážitok s akcentom na dominantnú bytosť
v živote každého z nás – matku.
Pokračovali sme aj v tradícii organizovania poznávacích zájazdov. Účastníci jedného výletu
navštívili Žilinu, skanzen v Starej
Bystrici a horskú železničku vo
Vychylovke. Ďalšia skupina seniorov prejavila záujem o Včelárske múzeum v Jelke a vodný mlyn
na Malom Dunaji. Podľa slov
účastníkov – vďaka týmto zájazdom mali možnosť spoznať ďalšie krásne miesta na Slovensku.
V polovici júna sme zorgani-

zovali pre seniorov ešte jeden
koncert. Do Divadla Wüstenrot
v Istropolise sme pozvali vynikajúcu kapelu Violin Orchestra
Bratislava a operetnú speváčku
Máriu Eliášovú, ktorí spoločne
zahrali svetoznáme operetné
melódie. Dlhotrvajúci potlesk na
záver je pre mňa potvrdením, že
to bol výnimočný koncert, ktorý
priniesol všetkým divákom silný umelecký zážitok.
Milí seniori, dovoľte mi popriať
vám čo najviac psychickej aj
fyzickej pohody a príjemného oddychu počas leta. Som
presvedčený, že si to zaslúžite.
Verím, že sa po letných prázdninách budete opätovne venovať
svojim klubovým aktivitám a že
sa skoro stretneme na ďalších
spoločných podujatiach, ktoré
pre vás už teraz pripravujeme.

spravodajca Martina Borguľu, poslanca za Staré Mesto

Me sto bratislava

Most SNP by si zaslúžil dôstojné označenie
Pred rokom, presnejšie
v auguste 2012, získal
Nový most späť svoje
pôvodné pomenovanie
Most SNP. Na moste však
chýba jeho viditeľný názov.
Preto som napísal primátorovi
Bratislavy otvorený list.
Most SNP nesie svoje meno po historickej
udalosti, ktorá je, bez zbytočného politizovania, medzníkom v novodobých dejinách Slovenska. Na moste sa nachádza tabuľa, ktorá
prináša stručnú informáciu o Slovenskom
národnom povstaní. Chýba však viditeľný
názov mosta, napríklad v podobe veľkorozmerných písmen „MOST SNP“.

Na Moste SNP chýba jeho
viditeľné označenie

Na tabuli sú ďalej uvedení architekti a spoločnosť, ktorá most stavala, nenachádzajú sa tam
však žiadne informácie o jeho technických
parametroch. Pritom ide o jedinečné architektonické dielo, ktoré získalo od svojho vzniku
niekoľko ocenení. V roku 2001 bol na Slovensku práve Most SNP vyhlásený za stavbu

storočia v kategórii Mostné stavby. A od roku
1972, kedy bol postavený, mu až doteraz patrí
svetové prvenstvo v kategórii zavesených
mostov s jedným pylónom. Vo svete je bežné,
že významné stavby sú adekvátne označené,
prečo by tomu nemohlo byť tak aj u nás?

Most SNP predstavuje jedinečné
architektonické dielo

Rozhodol som sa, že túto drobnú, ale nie nezanedbateľnú chybu napravím. Napísal som
primátorovi Bratislavy, pánovi Ftáčnikovi list,
v ktorom som ho požiadal o prípravu a na-

inštalovanie riadneho názvu mosta a o doplnenie zaujímavých informácií o stavbe.
Navrhol som mu tiež, aby boli informácie
dvojjazyčné, v slovenskom i anglickom jazyku, veď v našom hlavnom meste už žije aj
veľa cudzincov a ďalší každoročne prichádzajú
ako turisti. Zároveň som pánovi primátorovi
ponúkol svoju pomoc pri finančnom zabezpečení tohto zámeru.
Dúfam, že pán primátor môj návrh podporí
a že sa nám spoločne s magistrátom podarí „akciu“ zrealizovať. Nový názov by mohol
byť na most umiestnený už teraz v auguste
pri príležitosti 1. výročia zavedenia pôvodného mena Most SNP.

Na zimnom štadióne budú nové skyboxy
Mestskí poslanci po dlhej rozprave odsúhlasili výstavbu nových skyboxov na štadióne Ondreja Nepelu.
Spoločnosť HC SLOVAN Bratislava, a. s., predložila na júnové
zasadnutie mestského zastupiteľstva návrh na realizáciu výstavby ôsmich nových skyboxov
a požiadala zastupiteľstvo o súhlas s touto dostavbou. Urobila
tak prostredníctvom Magistrátu
hlavného mesta SR Bratislavy,
ktorý je vlastníkom a správcom

Realizáciou výstavby prvej etapy získa štadión 80 nových VIP
miest. Výstavba bude financovaná výlučne športovým klubom
a mestu bude klub za ich prevádzkovanie platiť ročný poplatok 35 000 eur bez DPH. Slovan
tiež ponúkol mestu k dispozícii
jeden skybox s kapacitou desať
miest na sedenie.

zimného štadióna. Investičný
zámer tzv. „vstavby“ skyboxov je
rozdelený do dvoch etáp. V prvej
etape by spoločnosť chcela vybudovať spomínaných osem
skyboxov pozdĺž Trnavskej ulice,
druhá etapa by potom zahŕňala
skyboxy na protiľahlej strane.

Som veľký priaznivec hokeja
a nadšený fanúšik Slovana. Som
pravidelný návštevník hokejových zápasov na zimnom štadióne. Lístky na zápasy si vždy riadne zaplatím, nevyužívam žiadne
zľavy a ponuky na lístky zdarma.
Vstup Slovana do Kontinentál-

Realizáciou výstavby prvej etapy skyboxov
získa štadión 80 nových VIP miest

nej hokejovej ligy vnímam ako
obrovský úspech a významnú
udalosť pre slovenský vrcholový
hokej. Viem, že výchova vlastných
kádrov z radov juniorov stojí klub
nemalé peniaze. Úlohou funkcionárov klubu je teda hľadať stále
nové finančné zdroje, veď otázka
výšky dotácie klubu môže byť
kľúčová pre talentované deti,
a teda pre našich budúcich nádejných hráčov. Skyboxy sú jed-

ným z významných finančných
zdrojov klubu.
Som preto rád, že sa mestskí
poslanci, aj keď po dlhej a náročnej diskusii, rozhodli návrh
Slovana podporiť a výstavbu nových skyboxov odsúhlasili. Z ich
prevádzky má klub možnosť
získať ďalšie finančné zdroje,
ktoré môže venovať na rozvoj
mládežníckej základne ľadového hokeja v Bratislave.

spravodajca Martina Borguľu, poslanca za Staré Mesto

b r atis lav ský samosprávny kraj

Je deklarovaná otvorenosť Úradu
BSK voči občanovi pravdivá?
Nestáva sa často, aby obvodný úrad vyšetroval priestupok
za neplnenie si povinností aktívneho zverejňovania podľa
Infozákona. Proti Úradu BSK takéto vyšetrovanie práve prebieha.
Zdá sa, že údajná transparentnosť konania
predsedu Bratislavského samosprávneho
kraja má svoje medze. Momentálne je proti
jeho úradu vedené vyšetrovanie zamerané na
zatajovanie, resp. pozdržanie informácií o skutočnom priebehu rokovaní Zastupiteľstva BSK.
Priestupok sa mal stať nezverejnením zápisníc
zo zasadnutí zastupiteľstva v prvej polovici
roka 2013. Konkrétne zápisnica z 19. apríla 2013, ktorá mala byť vyhotovená a zverejnená na webstránke BSK do 14 dní, nebola ani
po upozornení „vyvesená“. Stalo sa tak až po
podaní návrhu na vyšetrenie tohto priestupku.
Nestalo sa to prvýkrát. Už zápisnica zo zasadnutia v polovici februára bola umiestnená na
webstránke až dva mesiace po termíne, aj to
až na výzvu občianskeho združenia, ktoré sa
zaujímalo o istý bod v rokovaní zastupiteľstva.
Pre vyšetrujúci odbor Obvodného úradu
v Bratislave predložil predseda kraja argumenty, ktoré popierajú akékoľvek zásady zastupiteľskej demokracie. Vo vyjadrení Úra-

du BSK sa tvrdí, že samosprávny kraj nemá
zákonnú povinnosť vypracovať, a tým ani
zverejniť doslovnú a kompletnú zápisnicu
alebo aspoň doslovný záznam verbálnych
vystúpení z rokovania zastupiteľstva! A ďalej
– ak zastupiteľstvo aj určilo postup a lehoty
na vypracovanie a zverejnenie takéhoto dokumentu, ide vraj len o interný predpis BSK.
Údajne teda kvôli jeho neplneniu nemožno
úrad postihnúť externou kontrolou.

Úrad BSK nezverejňuje zápisnice
v zákonne stanovenej lehote

Predseda BSK sa však veľmi mýli. Len na
pripomenutie – povinnosť vyhotoviť a zverejniť v stanovenej lehote doslovný záznam
zo zasadnutia zastupiteľstva je určená v Rokovacom poriadku Zastupiteľstva BSK, ktorý
bol ustanovený poslancami kraja v súlade so
Zákonom o samosprávnych krajoch.

Predseda Pavol Frešo ďalej tvrdí, že neexistuje zákonná lehota na zverejnenie povinne
zverejňovaných informácií. Toto tvrdenie
znie neuveriteľne od lídra Ľudovej platformy,
ktorý sa pokladá za ochrancu demokracie
a transparentnosti. Účelovosť je zjavná – ak
sú predsa informácie, ktoré majú byť zverejnené, k dispozícii, zverejnia sa bez zbytočného odkladu. Pokiaľ ide o „miesto“ a spôsob
zverejňovania, NR SR, mestá a vyššie územné
celky sú povinné zverejňovať informácie na
svojich internetových stránkach.
V súvislosti s práve sa končiacim vyšetrovaním priestupku je zaujímavé aj to, že video-audio záznam zo zasadnutí zastupiteľstva realizuje Úrad BSK vlastnými silami,
údajne kvôli šetreniu financiami. Výsledkom
však je, že nemôžete získať včas informácie
o zasadnutí a v niekoľkohodinovom audiozázname nie ste schopní vyhľadať podľa času
úsek, ktorý vás zaujíma. A už vôbec nie podľa
prejednávaného bodu tak, ako je to štandardné pre záznamy z minulých rokov (a z iných
mestských a krajských samospráv).
Duplicitné zverejňovanie písaného textu a autentického záznamu je významným nástrojom
verejnej kontroly smerom k funkcionárom samosprávy. Existujú už indície, že v oneskorene
zverejnených zápisniciach sa nenachádzajú
niektoré časti zasadania, čoho dôkazom má
byť práve videozáznam. A tak vyšetrovanie
priestupkov na Úrade BSK proti Infozákonu
bude zrejme pokračovať...

Zvýhodňovanie na základe straníckej príslušnosti?

Bratislavský župan Pavol Frešo podpísal v máji tohto roka dodatok k nájomnej zmluve
so spoločnosťou Poliklinika Šustekova, s. r. o., ktorým predĺžil nájom v rovnomennej poliklinike na
ďalších 27 rokov. Zaujímavé je, že konateľkou tejto spoločnosti je jeho stranícka kolegyňa a poslankyňa
Bratislavského samosprávneho kraja. Požiadal som župana o vysvetlenie.

Poliklinika Šustekova v Petržalke

Pôvodná nájomná zmluva bola
totiž platná do roku 2015 a podľa
môjho názoru neexistoval žiadny
relevantný dôvod, aby sa zmluva
„otvárala“ dva roky pred jej regulárnym vypršaním. Jedine, že by
išlo o politické dôvody pred blížiacimi sa jesennými voľbami do
vyšších územných celkov...

Ako som už napísal v úvode, vo
vedení spoločnosti, ktorá prevádzkuje polikliniku na Šustekovej ulici v Petržalke, stojí
spoločne s ďalšími vlastníkmi aj
poslankyňa BSK za SDKÚ-DS Iveta Plšeková. Podpísaním nového
dodatku získala jej spoločnosť
neodvolateľné predĺženie nájmu

v poliklinike až do roku 2040
a zároveň zníženie nájomného
z pôvodných 16,76 eur na 10 eur
za m2. Inak povedané, svoje podnikanie má teraz zabezpečené
na dlhé obdobie dopredu.
Zarážajúce je, že na zasadnutí
Zastupiteľstva BSK v decembri
2012 sa spoločne s touto zmluvou
prerokovávali aj zmluvy s ďalšími
dvoma spoločnosťami, ktoré prevádzkujú zdravotnícke zariadenia
v Petržalke (Záporožská a Zrkadlový háj), tie však nezískali ani
zďaleka také výhodné podmienky
predĺženia nájmu a zníženia nájomného ako poliklinika na Šustekovej. Tieto dva dodatky ani neboli doteraz podpísané – ako uviedli
riaditelia spomínaných polikliník,
podmienky, ktoré im ponúkol
kraj, boli pre nich likvidačné.

Podpísaním nového
dodatku získala
Poliklinika Šustekova
predĺženie nájmu do
roku 2040 a výrazné
zníženie nájomného

Prečo nedostali všetky polikliniky od krajskej samosprávy,
ktorá je ich zriaďovateľom, rovnaké podmienky? Zvýhodňovať
jeden podnikateľský subjekt na
úkor druhých na základe straníckej príslušnosti pokladám
za diskriminačné. Preto som
predsedu Freša požiadal o bezodkladné vysvetlenie svojho
konania. Do dnešného dňa som
ho však nedostal...

