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PREDVOLEBNÉ SĽUBY A POVOLEBNÁ REALITA
Od ostatných komunálnych volieb uplynulo už polroka. Máme nového
primátora aj nového staromestského starostu. Ako v reálnom živote dopadli
ich predvolebné sľuby? Čo sa podarilo a čo zostalo len sľubmi?

PRIMÁTOROV VOLEBNÝ PROGRAM
ZATIAĽ NENAPLNENÝ
Už hodnotenie výsledkov práce primátora po
100 dňoch v úrade nedopadlo pre neho najlepšie.
Poslanci, mnohí novinári aj tí, ktorí sa o komunálnu politiku zaujímajú, považujú jeho
doterajšie pôsobenie vo funkcii prinajmenšom
za rozpačité. Jeho volebný program zostáva zatiaľ nenaplnený - práce na Štúrovej ulici a Starom
moste sa nepohli, zmluvu s investorom na rekonštrukciu Hlavnej stanice nevypovedal, hoci práve
to považoval za jediné možné riešenie tohto dlhotrvajúceho problému. Rozpočtové provizórium

Doterajšie pôsobenie primátora
je viac ako rozpačité
Bratislavy trvalo dlhšie ako kedykoľvek v minulosti. Primátorom predložený rozpočet totiž
obsahoval toľko zásadných chýb a významných
škrtov pre oblasť dopravy, čistoty, poriadku, ale
aj športu a kultúry, že by jeho prijatie predstavovalo vážne ohrozenie fungovania týchto oblastí.  
Primátor Ivo Nesrovnal vstupoval do volieb
s veľkými plánmi na zásadné zmeny vo fungovaní Bratislavy a jej priblíženie k prekvitajúcim európskym metropolám. Jeho Program pre
Bratislavu bol plný suverénnych výziev k radikálnym zmenám v doprave, v oblasti čistoty,
bezpečnosti, vizuálneho smogu, hospodárenia
mesta. A tiež plný odhodlaných odkazov developerom a sľubov mladým rodinám či seniorom.
Aká je realita po šiestich mesiacoch vo funkcii?

POSLANECKÉ PRIORITY NAKONIEC
ZAHRNUTÉ DO ROZPOČTU
Jednou z mnohých výhrad k rozpočtu bola tá, že
primátor do neho zahrnul svoje vlastné priority vo
výške 700 000 eur, ale nezobral do úvahy priority
poslancov. Len na vysvetlenie – v minulom volebnom období bola schválená klauzula, ktorá umožňovala poslancom zadefinovať si určitú finančnú
čiastku na riešenie konkrétneho problému v mestskej časti, ktorú zastupujú, a táto čiastka bola za-

členená do rozpočtu mesta ako tzv. poslanecká
priorita. Mne sa napríklad vďaka tomu v minulom období podarilo získať 60 000 eur na obnovu chodníkov v Medickej záhrade a 186 000 eur
na rekonštrukciu Záhradníckej ulice. Škoda len,
že pani Tatiana Kratochvílová, v súčasnoti hlav-

Mojou poslaneckou
prioritou je rekonštrukcia
Amerického námestia
ná dopravná inžinierka mesta, nezvládla verejné
obstarávanie a výsledkom je, že v Medickej sa
nenachádza špeciálny povrch nazývaný mlat, ale
len obyčajný štrk. Bohužiaľ, štrk je dosť nešťastné riešenie nielen pre bežcov, ale aj napríklad pre
mamičky s kočíkmi.
Do tohtoročného rozpočtu boli nakoniec aspoň
niektoré priority zahrnuté až po nátlaku viacerých
poslancov a poslaneckých klubov. Ja som požiadal o vyčlenenie financií na rekonštrukciu
Amerického námestia, konkrétne na výmenu
asfaltového povrchu ciest a chodníkov a opravu obrubníkov.
Činnosť primátora doteraz teda nepriniesla pre
naše hlavné mesto žiadne zásadné zmeny. Ani
komunikačne sa mu príliš nedarí - nemá záujem
stretávať sa a diskutovať so svojimi poslancami.
Pokiaľ ide o staromestského starostu, pán Števčík
je otvorený akejkoľvek diskusii, snaží sa aktívne
a iniciatívne riešiť problémy Starého Mesta. Ja
držím obidvom pánom palce, aby sa im podarilo
naplniť svoje volebné programy čo najlepšie. Ako
staromestský a mestský poslanec som zároveň
pripravený im v tomto úsilí pomôcť. Cieľ máme
predsa spoločný – dobre fungujúce mesto.

Predstavenie KLUBU PRE BRATISLAVU
Po posledných komunálnych voľbách vzniklo na pôde Mestského zastupiteľstva päť poslaneckých klubov. Rád by
som vám predstavil jeden z nich, KLUB PRE BRATISLAVU, ktorého som sa stal predsedom.

KLUB PRE BRATISLAVU má desať členov, väčšinu tvoria nezávislí
poslanci. Hlavným kritériom pri vzniku klubu nebola stranícka príslušnosť, ale odbornosť a skúsenosti. Som rád, že členmi klubu sa stali ľudia,
ktorí majú dlhoročné skúsenosti s pôsobením v komunálnej politike.

Keďže moja činnosť v mestskom zastupiteľstve je teraz úzko previazaná
s činnosťou klubu, chcel by som vám jednotlivých členov krátko predstaviť:
– Martin Borguľa, predseda KLUBU PRE BRATISLAVU, trojnásobný
staromestský a dvojnásobný mestský poslanec, bývalý kandidát na starostu Starého Mesta, odborník na financie

– Vladimír Bajan, najdlhšie pôsobiaci starosta na území Bratislavy, odborník na samosprávu a vplyvný člen Združenia miest a obcí Slovenska,
bývalý bratislavský župan
– Marta Černá, dlhoročná ochrankyňa práv spotrebiteľov, poslankyňa
mesta, ktorá začína už svoje piate volebné obdobie
– Slavomír Drozd, bývalý starosta Ružinova, dlhoročný mestský poslanec, odborník na územné plánovanie
– Ľudmila Farkašovská, mestská poslankyňa tretie volebné obdobie,
odborníčka na kultúru a verejný poriadok
pokračovanie na 2. strane
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pokračovanie z 1. strany

– Iveta Hanulíková, bývalá dvojnásobná starostka Karlovej Vsi
– Peter Hanulík, štvornásobný miestny a mestský poslanec, odborník na
životné prostredie a šport
– Martin Kuruc, starosta Vrakune
– Radoslav Olekšák, miestny poslanec mestskej časti Lamač štvrté volebné obdobie, bývalý kandidát na starostu Lamača, odborník na financie

– Roman Weinštuk, miestny poslanec v Záhorskej Bystrici, bývalý zástupca starostu tejto mestskej časti
Cieľom KLUBU PRE BRATISLAVU je presadzovať na pôde zastupiteľstva záujmy občanov, aktívne prispievať k riešeniu závažných problémov mesta predovšetkým v oblasti čistoty a poriadku, dopravy a parkovania, ako aj v oblasti rozvoja športu a kultúry. Každý z poslancov
zároveň zastáva aj záujmy mestskej časti, ktorú zastupuje.

NAJLEPŠIE RIEŠENIE PRE PKO
Budúcnosť Parku kultúry a oddychu – už niekoľko rokov citlivá téma, ktorá rozdeľuje Bratislavčanov na dva tábory.
Zachovať, alebo zbúrať PKO? Odpoveď som hľadal u odborníkov aj bežných občanov.

celú situáciu pozrieť reálne, nechať sentiment
minulosti a posunúť sa dopredu.

Mesto nemá na rekonštrukciu
PKO peniaze
Aj ja sa prikláňam k tomuto názoru. Vedú
ma k tomu dva hlavné argumenty. Ten prvý
je spomenutý finančný – mesto skutočne
nemá na rekonštrukciu PKO peniaze, aj preto je dnes už idea jeho zachovania nereálna.
Druhým dôvodom je, že by som raz rád videl Bratislavu ako modernú metropolu, ktorá
môže konkurovať iným európskym mestám.
Nie som kultúrny barbar, ale nechcel by som,
aby sme zakonzervovali vzhľad mesta v minulosti len preto, že nás k niektorým miestam
viažu nostalgické spomienky.

Ako pri každej citlivej a kontroverznej téme, aj
tu platí, že jednoduché a rýchle riešenie neexistuje. Na druhej strane platí aj to, že nerozhodnosť
a prešľapovanie na mieste je tým najhorším možným riešením. Znamená totiž len jediné – PKO
a celý priestor okolo zostáva už roky hanbou Bratislavy – zanedbaným a nevyužitým miestom,
kam rozhodne nepôjdete stráviť sobotné popoludnie s rodinou. Dokedy ešte?
Rozhodol som sa ponoriť do tejto problematiky hlbšie, porozumieť často protichodným
argumentom a po zvážení všetkých pre a proti
dospieť k objektívnemu záveru, čo je teda najlepším riešením pre PKO. Hovoril som s architektmi, urbanistami, mestskými poslancami aj občanmi.
SENTIMENT A NOSTALGIA
Práve v rozhovoroch s Bratislavčanmi, predovšetkým s tými staršími, som pochopil, čo pre
nich PKO znamená. Tu sa konala ich stužková

či prvý ples, tu stretli svoju prvú lásku, sem prišli
s partiou kamarátov na koncert a tajne si dali svoje prvé pivo☺ PKO má jednoducho pre mnohých
z nich čaro reminiscencií ich mladosti. Spomienky a nostalgia - to je pre jednu či dve generácie
Bratislavčanov skutočná hodnota PKO.

Skutočná hodnota PKO spočíva
v spomienkach a nostalgii
Pohľad odborníkov je trochu odlišný. Podľa
nich PKO nemá reálnu architektonickú ani pamiatkovú hodnotu. To potvrdil aj pamiatkový
úrad. Bohužiaľ, dnes je to už len chátrajúca budova, ktorá má problémy so statikou a ktorá sa
rozpadáva. V oknách sa už dávno nenachádzajú pôvodné vitráže Janka Alexyho, okná boli
vymenené za plastové. Na záchranu súčasného stavu a obnovu PKO by boli potrebné
milióny, ktoré mesto nemá. Treba sa preto na

ADEKVÁTNA NÁHRADA ZA PKO
Priestor Podhradia a PKO má obrovský a stále nevyužitý mestotvorný potenciál. Územie
od Nového mosta po Botanickú záhradu by sa
malo stať centrom rozvoja západnej časti mesta s cieľom prepojiť historické centrum s mestskými časťami Karlova Ves a Dúbravka. Túto
predstavu by mal naplniť multifunkčný komplex, ktorý bude kombináciou rezidentského
bývania, občianskej vybavenosti a kultúrneho
stánku doplnených o zelené plochy a atraktívny priestor nábrežnej promenády. Dominantou celého komplexu by mala byť práve kultúrna mestská hala s rozsiahlym verejným
priestranstvom v podobe námestia a rozšíreného nábrežia. Mestská hala by svojou
kultúrnou funkciou a poslaním v prospech
všetkých Bratislavčanov nadväzovala na
tradíciu PKO, a tá by teda zostala v tomto
priestore zachovaná.
Verím a dúfam, že čas nám dá za pravdu, a keď
bude na mieste dnešného PKO o päť rokov stáť
moderný komplex s novou mestskou promenádou, kam budú Bratislavčania chodiť či už za
kultúrou, alebo za športom, povieme si: škoda, že
tu takéto niečo nestálo už skôr.
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Kompletná rekonštrukcia
Justičného paláca začala
Všimli ste si, že pred niekoľkými týždňami začala
rekonštrukcia Justičného paláca? Možno ani nie. Vedenie
Ústavu na výkon väzby a trestu sa snaží viesť stavebné
a rekonštrukčné práce s maximálnym ohľadom na
obyvateľov z okolia. O priebehu rekonštrukcie som
sa rozprával s plukovníkom Miroslavom Smolekom,
riaditeľom ústavu.
Prečo ste sa pre rekonštrukciu rozhodli práve teraz? Bola už taká
potrebná?
Plk. Smolek: Rekonštrukcia bola nevyhnutná. Budova Ústavu pre výkon
trestu bola postavená v rokoch 1934 – 1936, odvtedy sú všetky jeho objekty
v nepretržitej prevádzke a za celý tento čas neprebehla žiadna výraznejšia
rekonštrukcia. Technický stav mnohých objektov je dlhodobo nepriaznivý,
ubytovacie podmienky nevyhovujúce, rozvody energií zastarané.
Obnovovať takýto rozsiahly komplex budov musí byť náročné z organizačného a logistického hľadiska. Ako bude rekonštrukcia prebiehať?
Plk. Smolek: Máte pravdu, je to mimoriadne náročné, hlavne ak si uvedomíte, že celá rekonštrukcia bude prebiehať za skoro plnej, neprerušenej prevádzky. Dnes má ústav takmer 400 príslušníkov a zamestnancov a priemerne
500 väznených osôb, sú to všetko osoby vo výkone väzby alebo vo výkone
trestu odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia. Rekonštrukcia prebieha postupne, po jednotlivých blokoch, pretože chod ústavu musí zostať
riadne zachovaný.

Obyvateľov Starého Mesta asi najviac zaujíma, ako dlho bude rekonštrukcia trvať a čo bude jej výsledkom?
Plk. Smolek: Práce začali v marci 2015 a sú naplánované na 39 mesiacov.
Výsledkom by mala byť kompletná obnova všetkých objektov po technickej stránke, zlepšenie ubytovacích a hygienických podmienok, ako aj nové
priestory pre pohyb a aktivity väznených osôb, kompletná výmena všetkých
rozvodov energií, zateplenie budov, modernizácia signálno – bezpečnostného systému, ako aj nadstavba vychádzkových dvorcov na strechách budov.
Ja sám bývam v blízkosti Justičného paláca. Doteraz som žiadny stavebný ruch nepostrehol, čo je chvályhodné. Ako však hovoríte - rekonštrukcia bude trvať viac ako tri roky. Majú sa obyvatelia okolitých ulíc
obávať zvýšeného hluku a neporiadku?
Plk. Smolek: Snažíme sa, aby o rekonštrukcii obyvatelia z okolia ani nevedeli. Vo februári, pred začiatkom prác som sa osobne stretol so Staromešťanmi
a celý postup prác im vysvetlil. Určite sa budeme po celý čas rekonštrukcie
snažiť minimalizovať jej dôsledky na okolie, pretože nám záleží na tom, aby
sme nenarušili pokojný život prevažne starších obyvateľov v tejto lokalite.

Okienko do denných centier seniorov
Sú stretnutia, ktoré budem mať vždy rád. Ako návštevy blízkej rodiny, kde na vás
vždy čakajú milí ľudia, príjemné prostredie a pohoda.
Takto vnímam aj moje stretnutia v staromestských denných centrách seniorov. Chodím do
nich rád a zaujímam sa o ich činnosť. Tento rok
som denné centrá navštívil už v januári s novoročnými prianiami, tak ako každý rok nasledovali marcové stretnutia pri príležitosti sviatku
MDŽ aj blahoželanie ku Dňu učiteľov v profesijne orientovanom klube na Kýčerského ulici.

Teší ma, že sa seniori zaujímajú o chod mesta a našej mestskej časti. Moje stretnutia v denných
centrách nie sú len obyčajnými zdvorilostnými návštevami, sú to konštruktívne rozhovory
k rôznym otázkam a problémom komunálnej
politiky. Seniori odo mňa žiadajú vysvetlenia,
konkrétne odpovede s riešením problému, dávajú
mi nové podnety k mojej práci poslanca. Zároveň so mnou preberajú a bilancujú aj svoju prácu
v základných organizáciách Jednoty dôchodcov
Slovenska.
Som rád, že sme tento rok už mohli absolvovať
niekoľko kultúrnych a poznávacích podujatí.

K tým kultúrnym patrili koncerty v Zichyho
paláci, NTC a Istropolise. Mnohí prijali aj moje
pozvanie na návštevu reprezentačných priestorov Bratislavského hradu. V centrách sa už konkretizujú aj plány na najbližšie poznávacie výlety, už v máji by to mal byť zájazd pod názvom
Po stopách Mórica Beňovského do Vrbového so
zastávkou v Podolí, kde sa nachádza unikátny
Park miniatúr s rekonštrukciami slovenských
hradov a zámkov. Rád tieto zájazdy v rámci
svojich možností opäť podporím, pretože
svedčia o aktívnom prístupe seniorov k ich
každodennému životu, o tom, že ak im len
trochu pomôžeme, majú stále dostatok energie a elánu, aby si dopriali radosť z poznávania nových miest.

Na záver mi nedá nespomenúť, že cestu do
seniorských centier by si mali nájsť aj ďalší moji kolegovia, staromestskí aj mestskí
poslanci. Počas mojich stretnutí som si niekoľkokrát vypočul na ich adresu kritiku – pred
voľbami chodili často a pravidelne, od volieb

Stretnutie v DC Karadžičova pri príležitosti MDŽ

Výlet na Bratislavský hrad

sa neukázali... Myslím, že naši seniori si zaslúžia pozornosť a pomoc počas celého roka,
nielen pred voľbami, aspoň ja sa o to snažím.
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V MEDICKEJ OPÄŤ OŽIJÚ ROZPRÁVKY
Pamätáte si ešte na minuloročné letné popoludnia v Medickej záhrade s bábkovými predstaveniami pre deti? Vtedy mali
veľký úspech medzi malými aj dospelými divákmi. Stražanovo bábkové divadlo sa predstaví v Medickej aj tento rok.
Mojím cieľom bolo oživiť toto miesto, hlavne
v letných mesiacoch, aby sem Staromešťania
a Bratislavčania radi chodili či už len tak poprechádzať sa alebo za športom a kultúrou.
Minuloročné divadielka vzbudili nadšený
záujem, na každom predstavení sa zúčastnilo viac ako sto detí, ich rodičov a starých
rodičov. Predstavenia sme nakoniec pre veľký
úspech organizovali aj celý september, spolu
sme odohrali osem rozprávok.

Rozhodol som sa na tento úspech nadviazať a najstaršie slovenské bábkové divadlo
Stražanovci priviesť do Medickej aj tento
rok. Aj tentokrát sa budú predstavenia konať
na terase a v okolí kaviarne Domček Medická,
tento rok začneme už 26. mája. Predstavenia sa
budú konať vždy v utorok o 16. hodine, každé
dva týždne, až do konca augusta. Prijmite moje
srdečné pozvanie!

Jedno z minuloročných bábkových predstavení v Medickej záhrade

Program bábkových predstavení v Medickej záhrade
26. mája – Červená Čiapočka
16. júna – Gašparko a drak
30. júna – Ako Kubo našiel poklad

14. júla – Medovníkový domček
28. júla – Gašparko a Janko v pekle

MAMA’S PANASIAN
RESTAURANT
PRÍĎTE OCHUTNAŤ NAŠE
NOVÉ BIZNIS MENU

HOTELMAMAS.SK

11. augusta – Aladinova čarovná lampa
25. augusta – Gašparkova čarovná stolička

