
Rekonštrukcie chodníkov konečne realitou
Prechádzajúc sa po Starom Meste som si pred časom uvedomil, 
akú malú pozornosť venujeme stavu a vzhľadu chodníkov. Pritom 
mnohé z  nich vyzerajú katastrofálne – jamy a výtlky sú na nie-
ktorých miestach také rozsiahle, že sú pre chodcov, hlavne pre 
starších ľudí, až nebezpečné. Keď som pripravoval návrh riešenia, 
bol som skeptický, ako ho prijmú moji kolegovia v staromestskom 
zastupiteľstve. Chcel som totiž, aby neišlo len o kozmetické 
úpravy, „zaplátanie“ najväčších jám, ale o  systémové riešenie, 
ktoré prinesie kompletnú rekonštrukciu súčasných a vybudova-
nie nových, chýbajúcich chodníkov. O tom, že uznesenie s mojím 
návrhom bolo prijaté a ako bude proces obnovy chodníkov vyzerať 
v praxi, sa dočítate v článku Program obnovy chodníkov schválený. 

Staromestská zeleň v žalostnom stave!
Aj toto je jedna z vecí, ktoré som si uvedomil počas mojich prechá-
dzok po meste. Zelené plochy nielen že ustupujú výstavbe, ale 
ešte aj to málo, čo tu z nich zostalo, je často zanedbané, zničené, 
neupravené. Ako keby to nemalo svojho pána. Ale pána to má, je 
to buď mesto, alebo mestská časť. Prečo sa kompetentné orgá-
ny nestarajú o zeleň, neviem. Majú predsa zazmluvnené firmy na 
údržbu poriadku. Tak kde je problém? 

Ako vyzerá Medická záhrada, Kamenné námestie či Poštová ulica! 
Prečo na Primaciálnom alebo Hlavnom námestí, miestach, ktoré 
by mali byť najkrajšie a pôsobiť reprezentatívne, nie je jeden jediný 

kvetináč s kvetmi? Aj na ten posledný strom sa nájde príčina, prečo 
ho treba vyrúbať, trávnik v Medickej vyzerá ako púšť, kvetináče na 
Kamennom námestí sú plné cigaretových ohorkov, špiny, kameňov, 
obalov z jedla...

Už som sa na to nemohol pozerať, založil som iniciatívu 
ZA  ZELENŠIE STARÉ MESTO a rozhodol som sa sám a na 
vlastné náklady obnoviť zeleň aspoň na niekoľkých miestach 
v Starom Meste. Začal som úpravou kamenných kvetináčov na 
križovatke Poštovej a Obchodnej ulice. S pár pomocníkmi sme 
vyčistili kvetináče aj ich okolie, vysadili do nich nové stromčeky 
a kvety. Kvetináče sú teraz upravené, čisté a ja verím, že aj táto 
malá úprava zmenila ráz Poštovej ulice a poteší okoloidúcich. 

Zároveň som chcel touto iniciatívou ukázať kompetentným 
v Starom Meste a na magistráte, že niekedy nie sú potrebné dlhé 
premýšľania a zložité riešenia, niekedy stačí len zdravý sedliacky 
rozum a čin. Pevne verím, že sa mojou aktivitou inšpirujú☺ 
Porovnať, ako vyzerali kvetináče na Poštovej pred úpravou a ako 
vyzerajú teraz po úprave, môžete, ak  si  pozriete moje video na 
webe borgula.sk. 

V tomto čísle Staromešťana vám prinášam aj rozhovory s dvoma 
vybranými kandidátmi na post bratislavského župana. Možno vám 
pomôžu rozhodnúť sa a vybrať pre náš kraj tú najlepšiu alternatívu.

LEPŠIE CHODNÍKY A KRAJŠIA ZELEŇ V STAROM MESTE

PRÍĎTE ROZHODNÚŤ, AKO SA NÁM BUDE  
V NAŠOM KRAJI ŽIŤ!

Zrekonštruované chodníky a pekne upravená zeleň v našej mestskej štvrti – aj to sú jedny z mojich hlavných 
cieľov na najbližšie obdobie. Pretože mi záleží na tom, aby verejný priestor v Starom Meste bol upravený, 
čistý, zrevitalizovaný. Aby sme sa za naše hlavné mesto nemuseli hanbiť, ale naopak – mohli sme byť 
na Bratislavu hrdí.
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Spravodajca Martina Borguľu, poslanca za Staré Mesto

Som rád, že sme sa konečne v Starom Mes-
te začali zaujímať aj o chodcov. Opravujeme 
cesty, hovoríme o cyklotrasách, ale na chodní-
ky sme úplne zabudli. Teraz, prijatím Progra-
mu obnovy chodníkov, sa to zmení. Čaká nás 
postupná kompletná rekonštrukcia zniče-
ných chodníkov a vybudovanie nových tak, 
aby v priebehu najbližších päť až sedem ro-
kov boli v Starom Meste opravené všetky 
chodníky a mali rovnaký vzhľad.

Možno si poviete, že je to príliš ambiciózny 
plán. Nerealistický. Alebo že sú to len také 
populistické „taľafatky“. Nie je to tak. Tým, 
že uznesenie s týmto programom bolo prija-
té, stáva sa pre nás, staromestských poslan-
cov, záväzným dokumentom, ktorého ciele 
musíme naplniť. Program obsahuje kom-
plexný návrh, čo je potrebné zabezpečiť, 
aby mohli byť rekonštrukcie zrealizované, 
aby realizácia bola funkčná a zároveň spĺ-
ňala aj vysoké estetické parametre, ako 
aj návrh zdroja finančných prostriedkov 
na opravy. Nič už teda nestojí v ceste, aby 
sme sa do toho aj pustili.

Funkčnosť a estetika na prvom mieste
Prvým krokom, ktorý bude samotným re-
konštrukciám predchádzať, je vypracovanie 
dizajn manuálu. Ten bude obsahovať návrh 
vhodných materiálov a vzhľadu chodníkov, 
takže pri rekonštrukciách bude tým dokumen-
tom, podľa ktorého sa bude postupovať. Keď 
už sa do opráv pustíme, nech sú nové chod-
níky nielen funkčné, ale aj estetické. Dnes 
môžete vidieť na našich chodníkoch celú plejá-
du materiálov. Ich jednotný vzhľad by prispel 
k  vysokej estetizácii verejného priestoru 

v našej mestskej štvrti. A to je mojím cieľom. 
Samozrejmosťou bude bezbariérovosť, ľah-
ká údržba a v pamiatkovej zóne aj zachova-
nie historického vzhľadu chodníkov. 

Povinnosti pre stavebníkov
Celý projekt obnovy bude uskutočniteľný 
len vtedy, keď sa bude naň myslieť pri kaž-
dej oprave cesty, pri každej výstavbe. Myslí 
na to aj prijaté uznesenie, ktoré obsahuje 
klauzulu o tom, že pri každej rekonštrukcii 
cesty bude mestská časť povinná vykonať 
aj rekonštrukciu priľahlého chodníka.

Pokiaľ ide o stavebníkov, stavebné povolenie 
k novej stavbe bude ako záväznú podmienku 
realizácie stavby obsahovať aj povinnosť 
uskutočniť rekonštrukciu alebo výstavbu 
nového chodníka priľahlého k  predmetnej 

stavbe. Každá rekonštrukcia zároveň musí 
byť zrealizovaná v  zmysle spomínaného 
dizajn manuálu. 

Finančné zdroje
Bez financií by projekt, samozrejme, nebol 
reálny ani realizovateľný. Preto bol uznese-
ním zároveň zriadený peňažný Fond obno-
vy chodníkov určený špeciálne pre tento 
účel. Zdrojom príjmov pre fond budú výnosy 
z miestneho poplatku za rozvoj. 

Pevne verím, že keď sa budeme o pár rokov 
prechádzať ulicami Starého Mesta, budeme 
chodiť po krásnych, vynovených chodníkoch. 
A tiež, že sa náš staromestský Program 
obnovy chodníkov stane inšpiráciou pre celú 
Bratislavu. 

Program obnovy chodníkov schválený!
Uznesenie s mojím návrhom na rekonštrukciu všetkých chodníkov v Starom Meste bolo staromestským 
zastupiteľstvom prijaté a odsúhlasené. Pre našu mestskú časť to znamená veľmi veľa – vďaka tomu sa nielen 
cesty, ale teraz už aj chodníky začnú systematicky opravovať, a to dokonca v jednotnom vizuáli!
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Jeden sľubuje dopravu zadar-
mo, druhý park pre rodiny 
v Petržalke, čím chceš voličov 
osloviť ty? 
Nedávam prísľuby, ktoré zne-
jú lákavo, ale viem, že sa ne-
dajú splniť. Ja stále verím 
v  slušnú a  serióznu politiku 
pre ľudí. Preto som sa stretol 
s každým starostom a primá-

torom v našom kraji, aby som 
vedel, aké majú očakávania od 
kraja na najbližších päť rokov. 
Mám za sebou stretnutia s ľuď-
mi, ktorí mi hovoria, že ich trá-
pia dopravné zápchy pri ceste 
do práce, nedostatok škôlok, 
poradovníky na miesto v soci-
álnom zariadení, nízka kvalita 
zdravotnej starostlivosti. 

Toto všetko som premietol do 
svojho volebného programu, 
v ktorom navrhujem kroky pre 
lepšie fungujúcu verejnú dopra-
vu, rozšírenie kapacity mater-
ských a základných škôl, vytvá-
ranie dobrých podmienok pre 
našich seniorov aj pre sociálne 
odkázaných, dostupnú a  kva-
litnú zdravotnú starostlivosť. 
V  programe myslím na člove-
ka, pretože politika je pre mňa 
v prvom rade služba ľuďom. 

Máš skúsenosti z funkcie 
starostu Petržalky aj primátora 
Bratislavy. Ako ich vo funkcii 
predsedu kraja chceš využiť 
pre zlepšenie života v Starom 
Meste?
Ja sa nejdem do funkcie predse-
du kraja učiť. Pôsobil som osem 
rokov aj ako poslanec krajské-
ho zastupiteľstva, takže od za-
čiatku chcem začať s plnením 
svojho volebného programu. 
V Starom Meste treba nájsť 
cestu k  pravidelným opravám 
ciest, k rozšíreniu kapacít ma-
terských škôl, v tom kraj môže 
podať pomocnú ruku. 

Pre seniorov chcem prijať kraj-
ský program aktívneho star-
nutia, podobný tomu, ktorý 
sme prijali na úrovni Bratisla-
vy. Chcem nájsť cestu k vybu-
dovaniu nového zariadenia 

pre seniorov v Starom Meste. 
Chcem prispieť aj k  riešeniu 
problémov ľudí bez domova. 
Bez spolupráce s predstaviteľ-
mi mestskej časti, s aktívnymi 
poslancami ako si aj ty, Martin, 
sa to ale nebude dať dosiahnuť. 

Voliť v krajských voľbách cho-
dí málo ľudí. Prečo by mali 
prísť a voliť práve teba?
Možno sa to nezdá, ale vo voľ-
bách rozhodujeme aj o sebe 
a  o  svojom živote. Mňa ľudia 
poznajú, vedia, že som finanč-
ne dal do poriadku zadĺženú 
Bratislavu, získal eurofondy 
na rekonštrukciu Starého mos-
ta, na nové električky a nové 
trolejbusy. Na mňa sa môžu 
Staromešťania, Bratislavčania 
a  obyvatelia kraja spoľahnúť, 
že  urobím všetko pre ich lepší 
a príjemnejší život. 

Prečo si sa rozhodol kandido-
vať za župana?
Bratislavský kraj je tretím naj-
bohatším regiónom Európskej 
únie. Ľudia to však nijako necí-
tia. Je  to preto, lebo doterajší 
župani boli len údržbári. Prehaj-
dákali možnosť vybudovať sku-
točný nosný systém dopravy. 
Sústredili sa na riešenie havárií, 

aj to hlavne preto, aby sa vyhli 
transparentnému obstarávaniu. 

Na župana som kandidoval ešte 
v roku 2013. Predstavil som 
program, ktorý bol hodnotený 
ako najlepší. Pomenoval som 
problémy, navrhol riešenia. 
Všetky sú stále aktuálne, preto-
že župa stagnuje a takmer nič 
sa, žiaľ, nezmenilo. To je dôvod, 
prečo kandidujem na župana.

Čo by si ako župan zmenil? 
O problémoch kraja by som mo-
hol hovoriť hodiny. Zaviedol by 
som systém absolútne trans-
parentnej župy, ktorá zverejňuje 
všetko, čo je možné. Vytvoril by 
som inštitút župného ombuds-
mana. Zverejňoval by som všetky 
faktúry nad sto eur a zriadil proti-
korupčnú linku. To je len pár vecí, 
ktoré sa týkajú fungovania úradu. 

Samostatnou kapitolou je do-
prava. Absurdné je, že na území 
župy máme tri rôzne generely 
dopravy. Kraj, mesto a železni-
ce musia spojiť energiu, zdroje 
a  urobiť jeden spoločný PPP 
projekt, vďaka ktorému získa-
me stámilióny eur na investície 
do rozvoja koľajových tratí, pre-
pojenia železnice a električky aj 
výstavbu záchytných parkovísk. 

V sociálnej oblasti je to podpo-
ra nových zariadení sociálnych 
služieb, ale aj zariadení krízovej 
intervencie – útulky, bývanie 
najmä pre matky s deťmi v nú-
dzi, zariadení pre seniorov či 
zdravotne postihnutých. O pät-
násť rokov stúpne počet oby-
vateľov v poproduktívnom veku 
v kraji o polovicu. Musíme vytvo-
riť podmienky pre starostlivosť 
o všetkých, ktorí ju potrebujú.

Prečo si myslíš, že by si bol 
dobrým županom?
V prvom rade som Staromeš-
ťan, mám k Starému Mestu, 
Bratislave a celému kraju na-
ozaj hlboký vzťah. 

Okrem toho skutočne poznám 
problémy ľudí a viem ich riešiť. 
Dobrý župan dokáže pôsobiť 
ako kvalitný mediátor a spájať 
mestá, obce, miestne časti na 
úrovni kraja pre ucelené rieše-
nia. Nesmú sa opakovať situá-
cie, keď župan bojuje s poslan-
cami a naopak. Presadzujem 
preto, aby po voľbách župan 
s poslancami vytvorili spoločné 
programové vyhlásenie a nasle-
dujúcich päť rokov ho aj dôsled-
ne napĺňali. Mám víziu metro-
politného regiónu, ktorú vďaka 
skúsenostiam dokážem naplniť.

Vyberme si pre náš kraj najlepšiu alternatívu

ROZHOVOR S MILANOM FTÁČNIKOM
Chcem využiť svoje skúsenosti pre lepší život v Bratislavskom kraji

ROZHOVOR S DANIELOM KRAJCEROM
Nekecám, robím! Vytvorme silnú, metropolitnú Bratislavu.

O post bratislavského župana sa tento rok uchádza až osemnásť kandidátov. 
Sú medzi nimi známe mená politických harcovníkov s dlhoročnými skúsenosťami 
aj politickí začiatočníci. Rozhodol som sa predstaviť Vám dvoch kandidátov, 
ktorých si ja osobne vážim ľudsky aj pracovne. Sú profesionálni, pracovití, 
seriózni a slušní. Takých ľudí náš kraj potrebuje! Výber je už len na Vás...



o

Páči sa mi, akí sú mnohí seniori stále veľmi 
aktívni. Aj preto rád podporujem ich turistické 
a poznávacie aktivity, pretože vidím nefalšo-
vaný záujem, zainteresovanosť a nadšenie. 
Po celý tento rok som so svojimi spolupracov-
níkmi organizoval už tradičné návštevy Národ-
nej rady a Bratislavského hradu, poznávacie 
výlety smerovali do Žiliny, Budatína, Luhačovíc 
aj menej tradične do čokoládovne v Kittsee. 
Do konca roka máme pripravenú ešte jednu 
turistickú lahôdku – plavbu výletnou loďou 
po Dunaji k vodnému dielu Čunovo.

Nezaostávame ani v oblasti kultúry. Tradič-
né letné bábkové predstavenia v Medickej 

záhrade s deťmi navštevujú najviac práve 
ich starí rodičia. Tak ako každý rok aj teraz 
v  októbri si mesiac úcty k starším uctíme 
veľkým koncertom, na ktorý srdečne po-
zývam všetkých staromestských seniorov. 
A dúfam, že starí rodičia budú svoje vnúčatá 
sprevádzať aj na ďalšie tradičné podujatie – 
Staromestský halloweensky karneval☺ 

V rámci občianskych aktivít mnohí seniori 
s uznaním privítali moju pravidelnú akciu 
ZA ČISTEJŠIE STARÉ MESTO, teda umiest-
nenie kontajnera v jednotlivých uliciach 
Starého Mesta. Celkovo na 37 miestach 
mali Staromešťania možnosť v  presne 

oznámenom čase, bezplatne, jednoducho 
a bez zbytočných administratívnych krokov 
zbaviť sa veľkorozmerného odpadu. 

Osobné stretnutia v denných seniorských 
kluboch sú pre mňa vždy sviatkom, inšpirá-
ciou aj trochu relaxom v mojom náročnom 
pracovnom programe. Veď si vypočujem na 
jednej strane veľa nápadov, otázok, ale aj 
kritiky smerom ku komunálnej politike v na-
šom meste. Zároveň vnímam, koľko je v na-
šich senioroch životnej múdrosti, láskavej 
tolerancie – aj prepotrebného optimizmu. 
Máme sa my, mladší, veru od koho učiť☺

Milí Staromešťania, rád by som Vás pozval na diskusie so mnou  
a kandidátmi na bratislavského župana Milanom Ftáčnikom a Danielom Krajcerom. 

My zastupujeme Vaše záujmy v meste a bratislavskom kraji.  
Vy nám príďte povedať, čo Vás zaujíma, trápi, čo sa vám páči, ale aj nepáči!

23. 10. 2017, 18. hod., Pizzeria, Búdková cesta 4
24. 10. 2017, 18. hod., U zlatého bažanta, Dunajská ulica 4

25. 10. 2017, 18. hod., Štefánka, Palisády 59

VEĽKÝ KONCERT PRI PRÍLEŽITOSTI OKTÓBRA – MESIACA ÚCTY K STARŠÍM

Nestarnúce melódie v podaní Petra Lipu, Miroslava Švábu,  
Gizky Oňovej a ďalších skvelých hudobníkov

24. 10. 2017, 15. hodina, Dom odborov Istropolis
Pozvánky na koncert budú k dispozícii v denných seniorských centrách

STRETNUTIA SO STAROMEŠŤANMI

POZVÁNKA

MÁME SA MY, MLADŠÍ, OD KOHO UČIŤ!
Stretávanie sa so seniormi a kontakt s ich dennými centrami v Starom Meste považujem za trvalú súčasť mojich 
poslaneckých aktivít. A musím povedať, že za veľmi príjemnú súčasť mojej práce.

Spravodajca Martina Borguľu, poslanca za Staré Mesto

v spolupráci s

26. 10.  15:30 - 17:30

v Medickej záhrade

- vás srdecne pozýva na -

Staromestský 
halloweensky 

karneval 3. ročník

www.borgula.sk

bubnová showcaká na vás
súťaž o najkrajšiu halloweensku masku

vyrezávanie tekvíc

lampiónový sprievod


