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V Ústave pre výkon trestu mi vyšli aj teraz v ústrety a na upratovanie 
poskytli štyroch odsúdených s najnižšou trestnou sadzbou. Mojím cieľom 
je, aby ulice Starého Mesta boli viditeľne čistejšie, ide nám o kom-
plexnú prácu, preto zametáme nielen chodníky, ktorých čistotu majú 
zabezpečiť vlastníci domov, ale aj okraje komunikácií, ktoré sú už 
v pôsobnosti magistrátu alebo mestskej časti. Upratovať sme začali za-
čiatkom septembra a stále pokračujeme. Chcel by som, aby sa pozametala 
čo najväčšia časť Starého Mesta, podobne ako tomu bolo minulý rok.

POZNÁTE SVOJHO POSLANCA?
Mali by ste. Buďte aktívni, zaujímajte sa o dianie 
okolo seba a vyžadujte od svojich poslancov, aby 
boli skutočne vašimi zástupcami v samospráve. 
Ja som v komunikácii s občanmi stopercentne 
otvorený. Moje kontakty sú k dispozícii, odpo-
vedám na každý e-mail či list, ktorý dostanem 
a snažím sa riešiť problémy, s ktorými sa na 
mňa Staromešťania obracajú. K mnohým mojim 
aktivitám ma motivovali práve podnety od vás.

AKTÍVNY LEN PRED VOĽBAMI?
Nemalo by to tak byť. Vyžadujte od svojich 
poslancov výsledky celé funkčné obdobie. 
Komunálni politici rozhodujú o tom, ako vyze-
rá vaše bezprostredné okolie, ovplyvňujú teda 
váš život možno viac ako vysoká politika. Moje 
aktivity sú dlhodobé a pracujem na nich 
kontinuálne, počas celého volebného obdobia. 
Či už ide o akcie zamerané na zvýšenie čistoty 
a poriadku v Starom Meste, oživenie Medic-
kej záhrady alebo aktivity pre staromestských 
seniorov. Som rád, že mnohé projekty, za ktoré 

som v zastupiteľstve bojoval, sa uskutočnili. Po-
darilo sa mi získať 186 000 eur z mestského roz-
počtu na rekonštrukciu Záhradníckej ulice, presa-
diť schválenie obnovy Poľnej a Májkovej ulice. 
Môj protest proti oploteniu ambasády na 
Hviezdoslavovom námestí priniesol už svoje 
ovocie. Po tom, čo som napísal veľvyslancovi 
USA otvorený list so žiadosťou o splnenie sľu-
bov, ku ktorým sa zaviazali, boli spred ambasády 
odstránené parkovacie miesta a skladovací kon-
tajner, na relokácii veľvyslanectva sa tiež pracuje.

Milí Staromešťania, už o pár dní sa budú na 
Slovensku konať komunálne voľby. Budeme 
v nich rozhodovať o tom, kto bude viesť a spra-
vovať naše mestá a obce. Vyberme si takých 
zástupcov, ktorí sú dobrými poslancami nie-
len pár mesiacov pred voľbami.

UPRATOVANIE S VÄZŇAMI? 
Áno, je to kvalitné a efektívne zároveň

DOBRÝM POSLANCOM NIELEN PRED VOĽBAMI

Upratovanie v spolupráci s väznicou v Justičnom paláci 
som prvýkrát organizoval už minulý rok. Táto akcia 
vtedy ukázala, že čistenie mesta môže byť finančne 
efektívne, kvalitné a ešte aj spoločensky prospešné. 
Preto som sa rozhodol „pozametať“ aj teraz na jeseň.

V komunálnej politike pôsobím už osem rokov. Za ten čas som pochopil, že v komunále je dôležitejšia kvalita 
kandidáta ako jeho politická orientácia. Že v samosprávach môžu kooperovať aj politici s rozdielnymi politickými 
názormi, podstatné je, či majú záujem urobiť niečo dobré a užitočné pre svoje mesto či mestskú štvrť. A tiež to, že 
aktívne pracovať pre svoje okolie môže a mal by každý jeden poslanec.

KOMUNÁLNE VOĽBY: 15. november 2014
Príďte rozhodnúť o tom, ako sa nám bude v našom meste žiť

0905 803 527 
Som vám k dispozícii
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Teší ma, že táto akcia má okrem svojho hlavného poslania – čistejšie 
Staré Mesto, aj spoločenský rozmer. Muži, ktorí si odpykávajú svoj trest, 
môžu byť aspoň takýmto spôsobom prospešní pre spoločnosť. 

V neposlednom rade je zaujímavá aj ekonomická stránka projektu. Som 
presvedčený, že spoluprácou s väznicou by na upratovacích prácach 
ušetrila aj bratislavská samospráva. Bol by som preto rád, keby táto akcia 

nebola len mojou osobnou aktivitou, ale stala by sa inšpiráciou a zárod-
kom ďalšej, možno pravidelnej spolupráce so samosprávou na podob-
ných projektoch v budúcnosti. 

Ako teda vyzerá tento projekt v číslach? Do dnešného dňa sme vyčistili 
180 ulíc, pozametať zostáva ešte ďalších 40 ulíc. Upratali sme okolie 
príbytkov viac ako 12 000 domácností Starého Mesta z celkového počtu 
22 000. Spolu bolo odpracovaných 50 dní a 1 600 hodín. Doteraz sa vy-
zberalo 5 250 kg odpadu, čo predstavuje priemerne 105 kg odpadu za 
deň! Myslím, že k tomu netreba viac dodávať, čísla hovoria sami za seba...

S kontajnerovou akciou sme začali už na jar. 
Vtedy mala u Staromešťanov veľký ohlas, mno-
hí z vás mi písali, či by kontajner nemohol byť 
pristavený na ďalších uliciach. Po lete sme teda 
s kontajnerom prišli zas a podobne ako na jar, 
aj teraz je každý deň naplnený až po okraj. To 
je pre mňa dôkaz, že takáto akcia má význam. 

Na žiadosť Staromešťanov sme pôvod-
ný zoznam ulíc doplnili o niekoľko ďalších.  

Kontajner tak bol celkovo pristavený na 
50 stanovištiach. Spolu sa vyzberalo až 
120 ton odpadu! Teší ma, že som mohol takýmto 
spôsobom pomôcť Staromešťanom upratať si vo 
svojom okolí, pretože tým každý z nás zároveň 
prispel aj k väčšej čistote celého Starého Mesta. 

Presný rozpis umiestnenia kontajnera 
si môžete pozrieť na mojej webstránke  
www.borgula.sk.

Keď sa prechádzam dnešnou Bratislavou, kan-
didáti sľubujú, že budú rozhodní, proreformní... 
Aký ste a budete vy?
Poviem to tak, že som a budem primátor Bra-
tislavčanov. Nehovorím to ako slogan od re-
klamnej agentúry, ktorá by aj vám dala utešený 
a chytľavý prívlastok na kľúč, podľa toho, čo je 
trendy. Robím transparentnú politiku, prijali sme 
šesťdesiat opatrení proti korupcii a stali sme sa 
štvrtým najtransparentnejším mestom na Slo-
vensku. Rozhodujem nielen od úradného stola, 
ale chodím do terénu, mestských častí, nepracu-
jem niekde z golfového ihriska. Nemám problém 
postaviť sa tvárou tvár k problému, aj keď ide 
o citlivú tému. Skrátka, som oboma nohami na 
zemi a riešim každodenné problémy za účasti 
odborníkov aj samotných Bratislavčanov.

Čo bude kľúčové, ak sa primátorom stanete 
znova, čo viete povedať ľuďom dnes, že pre 
nich spravíte?
Naďalej bude pre mňa strategickou prioritou 

doprava, do ktorej sme v ostatných štyroch ro-
koch investovali už 300 miliónov eur. A to 
preto, aby bola doprava efektívna, rýchlejšia 
a ekologická. Nemôžu stáť na chodníkoch autá 
tak, že ľudia chodia po ceste a mamičky uvažujú, 
ktoré ulice s kočíkmi prejdú a cez ktoré sa skrátka 
nedostanú. Po 53 rokoch obnovíme električku do 
Petržalky. Ďalej musíme pokračovať v obnove vo-
zového parku tak, že do dvoch rokov bude 60 % 
vozidiel MHD nových, moderných. Po štyroch ro-
koch skúseností s vedením mesta, kedy sme v na-
ozaj náročných finančných podmienkach dosiahli 
konkrétne výsledky, hovorím, že byť primátorom 
nie je zďaleka reprezentačná funkcia, je to služba 
a tvrdá práca od rána do večera. Primátor to musí 
zvládať fyzicky aj psychicky. 

Do volieb zostáva už len niekoľko dní. Ako pre-
žívate tento čas?
Viete, posledné dni som spával asi päť hodín. 
Popri kampani musím fungovať aj na radnici 
a verte, že aj ja mám právo vidieť rodinu a pose-
dieť si s ňou pri nedeľnom obede. Počúvam pritom 
názory svojich detí, ako a s čím sa musia aktuál-
ne pasovať. Ak chceme moderné mesto, musíme 
aj túto generáciu zapájať do verejného života. 
Oni vidia svet niekedy lepšie ako my. Cestovali, 
študovali vo svete a dnes chcú viac, ako sme 
chceli možno my. Verím mladým ľuďom.

pokračovanie zo str. 1
UPRATOVANIE S VÄZŇAMI? 

ZA ČISTEJŠIE STARÉ MESTO S KONTAJNEROM

Nesľubujem, ponúkam výsledky 
v náročných finančných podmienkach

Ďalšou mojou aktivitou zameranou na čistotu a poriadok je „kontajnerová“ 
akcia. V uliciach Starého Mesta sa presúva kontajner na veľkorozmerný 
odpad, ktorý môžete stále ešte využiť.

Rozhovor Martina Borguľu s primátorom Bratislavy Milanom Ftáčnikom

ČISTOTA PRE SRDCE BRATISLAVY

Milan Ftáčnik, primátor Bratislavy
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PIETA je významnou pamätihod-
nosťou Bratislavy. Ide o dielo ne-
známeho autora z roku 1814, tento 
rok teda uplynulo dvesto rokov od 
jeho vytvorenia. Socha bola ešte 

donedávna v havarijnom stave. 
Iniciatívy zachrániť ju sa chopi-
lo občianske združenie PETRA, 
ktorého hlavným poslaním je 
ochrana kultúrneho dedičstva 

a pomoc pri obnove kultúrnych 
pamiatok. Predsedníčka združenia, 
pani Oľga Paučová ma v júni oslo-
vila so žiadosťou o pomoc. Keď mi 
vysvetlila, že tomuto umeleckému 
dielu hrozí deštrukcia, neváhal som. 
Podarilo sa mi prostredníctvom 
sponzora zabezpečiť finančný 
dar, ktorý pokryl podstatnú časť 
nákladov na obnovu PIETY.

PIETA bola teda kompletne zreštau-
rovaná a prednedávnom opäť 
umiestnená na svojom mieste. 22. 
októbra sa konalo slávnostné po-
svätenie sochy za účasti apoštol-
ského nuncia na Slovensku, Mons. 
Maria Giordana. Vďaka patrí všet-
kým, ktorí prispeli k tomu, že tento 
projekt mohol byť zrealizovaný, či 
už finančne, alebo svojím záujmom 
a nasadením. Som naozaj rád, že 
sa nám spoločným úsilím podarilo 

zachrániť túto významnú kultúrnu 
pamiatku v Bratislave. Moje zvlášt-
ne poďakovanie patrí pani Oľge 
Paučovej, bez jej obetavej práce 
by socha dnes obnovená nebola. 
Je dobre, že do miestneho zastupi-
teľstva kandidujú ľudia ako ona 
– oddaní a zapálení pomôcť našej 
mestskej štvrti.

Staré Mesto ožilo. Klzisko a trhy na Hviezdosla-
vovom námestí sú výborné projekty. Daňou za to 
sú ale zvýšené nároky na čistotu a poriadok. To sú 
témy, ktoré aj ja ako poslanec riešim najčastejšie. 
Ako ste s týmto problémom pohli?
Teší ma, keď od ľudí počúvam, že Staré Mesto 
rozkvitlo. Snažili sme sa, aby u nás bolo čistejšie 
– kúpili sme tiché, ale výkonné autíčko na elektri-
nu, ktoré sa zmestí aj do úzkych uličiek. Vznikla 
čistiaca rota pracovníkov, ktorí sú každodenne 
v uliciach, máme linku čistoty, dali sme namon-
tovať nové veľkokapacitné koše, organizujeme 
verejné upratovania. Čo sa nepodarilo, je, aby 
upratovanie v Starom Meste malo jedného pána. 
Väčšina problémových ulíc a námestí totiž spadá 
pod hlavné mesto.

Som rád, že sme našli spoločnú reč v tom, ako 
vrátiť trh na Poľnú. To bola aj moja priorita. 
Ľudia veľmi dobre na obnovený trh reagujú, ale 
ešte je čo vylepšovať. Zároveň je tu však aj trh na 
Žilinskej, kde sa nám podarilo dohodnúť s maji-
teľom pozemkov na jeho udržaní a ešte budeme 

rokovať. A príkladom toho, že trh, to nie je len 
tovar a stánky, je Dobrý trh na Panenskej.

Parkovanie je stále jednou z najdôležitejších tém. 
Mnohí seniori ma oslovujú s tým, že keď im deti 
dovezú nákup, nemajú kde zastať. 
Napriek tomu, že sme schválili parkovaciu politi-
ku, nemohli sme ju presadiť, neprešla cez hlavné 
mesto. Museli sme nájsť iné riešenie – rozšírili 
sme zóny a zrušili sme firemné boxy, lebo par-
kovanie pre rezidentov je priorita. Od nového 
roka by navyše mali platiť nové pravidlá, ktoré 
by umožňovali aj parkovanie pre tých, čo sem 
prichádzajú napríklad obslúžiť rodičov.

Keď sme pri senioroch, aké projekty sa Vám po-
darili? 
Bez podpory mojej Rady seniorov by asi ne-
vznikla Prepravná služba pre ľudí, ktorí majú 
problémy s mobilitou či Staromestská výdajňa. 
A aj vďaka Vašej pomoci sa napríklad podarilo 
zlepšiť obslužnosť MHD v okolí Horského par-
ku. Navyše celý rok organizujeme pre seniorov 

podujatia, prednášky, výlety. Ctím si striebro vo 
vlasoch našich seniorov a niekedy veľké rozhod-
nutia nepotrebujú veľké investície.

O historické pamiatky v Starom Meste sa treba postarať

NAPLNILA STAROSTKA SVOJ SĽUB?

Na Kalvárii, neďaleko kostola Panny Márie Snežnej, stála ešte nedávno zničená socha Piety. Trvalo dlhé roky, kým sa 
našli prostriedky na jej obnovu. Pred pár dňami bola PIETA po kompletnej rekonštrukcii slávnostne posvätená.

Pred štyrmi rokmi som ako kandidát na starostu vyzval moju vtedajšiu protikandidátku na férový súboj. Štyri roky uplynuli 
a ja som si teraz na rozhovor pozval pani starostku Táňu Rosovú, aby sme spolu zhodnotili, čo sa pre Staré Mesto zmenilo.

VIAC STAROSTLIVOSTI PRE SRDCE BRATISLAVY

Táňa Rosová, starostka Starého Mesta

Oľga Paučová, predsedníčka OZ PETRA a Martin Borguľa

S pápežským nunciom Mons. Mariom 
Giordanom
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Staromestský halloweensky karneval oživil Medickú záhradu

martin@borgula.sk 
 0905 803 527

PODPÍSAL SOM 9 OPATRENÍ 
OBČIANSKEJ INICIATÍVY

WWW.SPRAVNIKANDIDATI.SK

Medická začala ožívať už na jar. V máji čakalo na návštevníkov príjemné 
prekvapenie – po dlhých rokoch sa nevzhľadný a nevyužívaný domček 
pri vchode do záhrady zmenil na príjemnú kaviareň s názvom Domček 
Medická. Dnes teda môžete prísť do Medickej a dať si tu vynikajúcu 
kávu či domácu limonádu alebo ľahký obed so zdravým šalátom. Ak 
ste do Medickej chodili v lete, mohli ste tu zažiť skvelú atmosféru det-
ských bábkových predstavení a hudobných koncertov.

LETO V MEDICKEJ
Akciu s týmto názvom som začal organizovať v auguste. Chcel som do 
Medickej priniesť podujatia, za ktorými radi prídu malí aj veľkí 
diváci. Myslím, že sa mi to podarilo. Séria bábkových divadielok mala 
taký úspech, že sme LETO V MEDICKEJ museli predĺžiť a bábkové 
predstavenia sa konali až do konca septembra. Podvečerné hudobné kon-
certy zasa potešili dospelých a náročnejších divákov.

PENIAZE NA REKONŠTRUKCIU
Organizovať kultúrne podujatia v Medickej je jedna vec, postarať sa o to, 
aby nechátrala, vec druhá. Počas mojich prechádzok som si uvedomil, že 
park potrebuje revitalizáciu na mnohých miestach. Určil som si preto Medic-
kú záhradu za svoju poslaneckú prioritu a na zastupiteľstvách som bojoval 
za získanie peňazí na jej rekonštrukciu. Úsilie prinieslo výsledky – podarilo 
sa mi pre Medickú získať z mestského rozpočtu 60 000 eur, ktoré pôjdu 
na opravu chodníkov a vybudovanie novej, modernej bežeckej dráhy. 
S rekonštrukciou sa začne už o pár dní.

STAROMESTSKÝ KARNEVAL 
Prečo by mal život v Medickej skončiť s príchodom jesene? Rozhodol 
som sa „potiahnuť“ aktivity čo najdlhšie a predposledný októbrový deň 
sme pre všetkých milovníkov karnevalov pripravili 1. Staromestský hal-
loween karneval. Tombola s cenami, kúzelník, súťaž vo vyrezávaní 
tekvíc, maľovanie na tvár a na záver lampiónový sprievod po Me-
dickej – to bol program nášho karnevalu. A k tomu výborná atmosféra, 
veselé deti a spokojní rodičia.

Už teraz sa teším na opakovanie LETA V MEDICKEJ budúci rok 
a na 2. ročník Staromestského karnevalu!

Medickú záhradu mám rád. Považujem ju za jedno z najkrajších miest v Bratislave. Aj preto organizujem a podporujem 
všetky aktivity, ktoré by prispeli k jej oživeniu. Aby mali Staromešťania pekné miesto, kde si môžu prísť oddýchnuť, ale 
aj zašportovať si či zabaviť sa. 

 kandidát na poslanca za Staré Mesto

Na Staromestskom karnevale bolo veľa detí a výborná nálada


