
ARCHITEKTONICKÁ HANBA BRATISLAVY
Keď minulý rok na jeseň odhalili novú fasádu hotela Danube, mno-
hých jej vzhľad doslova omráčil. Okamžite sa ozvali odborníci vrá-
tane hlavnej architektky mesta, ktorí vyjadrili rozhorčenie a poľu-
tovanie nad nevkusom, ktorý sa objavil v centre mesta. Fasáda, 
ktorá nespĺňa základné estetické kritériá a stala sa ďalšou škvr-
nou na tvári historického centra mesta, „zodvihla zo sedadiel“ aj 
laickú verejnosť, ktorá sa zároveň pýtala, ako je možné, že také-
to niečo niekto povolil. 

ĎALŠIE VÍŤAZSTVO DEVELOPEROV V HLAVNOM MESTE!
Starosta po odhalení novej fasády vyhlasoval, že hotelu kolaudač-
né rozhodnutie nevydá. Stavba totiž nebola zrealizovaná v súlade 
so stavebným povolením a developer pri rekonštrukcii hotela po-
stupoval v rozpore s pravidlami. 

Človek by si povedal, že pri takomto závažnom porušení zákon-
ných postupov bude developer naozaj potrestaný. Preto ma dosť 
šokovalo, keď som sa nedávno dozvedel, že starosta zmenil svoj 
názor a majiteľovi hotela udelil povolenie na jeho predčasné uží-
vanie. Kde zostali nekompromisné mediálne vyjadrenia pána sta-

rostu o tom, že hotel nebude otvorený dovtedy, kým si stavebník 
nesplní všetky svoje povinnosti? Prečo nedodržal slovo a ustúpil 
developerovi? 

To, že jednou z podmienok predčasného užívania hotela je povin-
nosť stavebníka zmeniť fasádu do konca októbra, vnímam ako 
povinný, ale veľmi slabý dovetok. Do októbra je dosť dlhý čas na 
to, aby sa na zmenu fasády „pozabudlo“. Developer už raz zákon 
obišiel, prečo by to neurobil aj druhýkrát? Hlavne keď už bude mať 
hotel otvorený...

ĎALŠIE PREŠĽAPY STAROSTU
Bohužiaľ, vyzerá to tak, že toto nie je jediné zlyhanie nášho 
pána starostu. Len pred pár dňami vyplávalo na povrch, že nám 
pravdepodobne pribudne na rohu Špitálskej a Mariánskej ulice 
ďalší hotel. Nízku, kedysi štýlovú budovu by mal nahradiť päťpod-
lažný hotel. A  to napriek výhradám pamiatkarov, ktorí sú proti, 
pretože developerom predložený projekt nespĺňa požiadavky na 
zachovanie charakteru zástavby v danom území a nerešpektuje 
tzv. strešnú krajinu. To asi starostovi neprekáža, pretože staro-
mestský stavebný úrad aktuálne rozhodol v prospech developera!

ÚRADY S OBČANMI NEKOMUNIKUJÚ
Dostal som od Vás niekoľko stoviek odpo-
vedí. Mnohé problémy, ktoré ste mi popísa-
li, neboli pre mňa prekvapením. „Rebríček“ 
stále vedie špina a neporiadok v uliciach, 
nasleduje problematické parkovanie, málo 
zelene, resp. spustošená a neudržiavaná 
zeleň. Čo ma ale prekvapilo, boli Vaše slo-
vá o tom, že predstavitelia staromestské-
ho úradu s Vami nekomunikujú. To pokla-

dám za nehoráznosť. My sme si ich predsa 
zvolili za svojich zástupcov a oni by tu 
mali byť pre nás, nie naopak!

DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI  
ODHALIL PRAVDU
Uvedomujem si, že sa nedá urobiť všetko 
naraz a nie všetko je možné urobiť rýchlo. 
Ale podstatné je robiť, aby výsledky boli reál-
ne aj v meste vidieť. Nesedieť so založenými 
rukami a o problémoch len rozprávať. Písali 
ste mi, koľko rokov je už zničené Kamenné 
námestie, aké je neupravené a neestetické 
Námestie SNP. Pýtali ste sa, prečo je toľko 
špiny a zdevastovanej zelene na Špitálskej 
ulici alebo na Šancovej. Prečo sú rozbité 
detské ihriská na Búdkovej či Žabotovej. 
Medická záhrada so zničeným, vyschnutým 
trávnikom podľa Vás už dávno nie je mest-
ským parkom, ktorým by mala byť. 

Ja k tomu ešte dodávam, že niektoré dobré 
nápady, ktoré by mohli posunúť veci dopredu, 
zostávajú, bohužiaľ, kvôli liknavosti starostu 
a  úradov len na papieri. A naopak, niekto-

ré negatívne veci sa dejú, pretože to  úrady 
jednoducho dovoľujú. Na čo narážam, sa 
dozviete v mojom článku o novej fasáde ho-
tela Danube, ktorá, napriek vehementným 
protestným vyjadreniam starostu, nakoniec 
„prešla“. A v  krátkom článku o plánovaných 
rekonštrukciách chodníkov zasa píšem o tom, 
že ak niekto nedodržiava termíny a sľuby, tak 
potom aj dobre mienená myšlienka zostáva 
len myšlienkou bez možnosti realizácie.  

POMÔŽE LEN SYSTEMATICKÁ PRÁCA 
Bez toho to naozaj nepôjde. Mnohé moje 
aktivity pre Staré Mesto ukazujú, že nie sú 
také finančne ani časovo náročné. Pri nie-
ktorých zasa ide skôr o proaktivitu a dobrý 
nápad. Napríklad výsadba novej zelene – aj 
menšie úpravy prinášajú veľkú pozitívnu 
zmenu pre svoje okolie. Alebo vzdelávacie 
prehliadky Spoznaj Staré Mesto. Jednodu-
cho snažím sa byť ako Váš poslanec pre 
Staré Mesto užitočný. Na čom všetkom 
pracujem, čo nám už „beží“ aj to, čo mám 
pre Vás ešte pripravené, sa dočítate na ďal-
ších stranách. Želám Vám príjemné čítanie!

FASÁDA HOTELA DANUBE JE ARCHITEKTONICKOU KATASTROFOU 
– HANBITE SA, PÁN STAROSTA!

PROBLÉMY TREBA RIEŠIŤ, NIE O NICH ROZPRÁVAŤ!

Nie je to tak dávno, čo sa starosta Števčík bil v médiách do pŕs, že hotel Danube s novou fasádou v žiadnom 
prípade od neho nedostane kolaudačné rozhodnutie. Dnes je všetko inak. Pred pár dňami ten istý starosta 
Števčík vydal hotelu povolenie na predčasné užívanie hotela.

Prečo práve takýto titulok? Pretože som sa prostredníctvom môjho dotazníka spokojnosti od Vás, Staromešťanov, 
dozvedel, čo všetko Vás v našej mestskej štvrti trápi, ako aj to, že Vaše podnety či otázky smerom k predstaviteľom 
miestnej samosprávy zostávajú často bez riešenia aj bez odozvy.
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1. KONTAJNEROVÁ AKCIA  
ZA ČISTEJŠIE STARÉ MESTO
Túto akciu organizujem už piaty rok a všetkým Staromešťanom 
je asi viac-menej známa. Stále dostávam množstvo ohlasov o po-
trebnosti takejto iniciatívy aj žiadosti o pristavenie kontajnera 
na  ďalšie miesta. Preto som sa rozhodol akciu opäť zopakovať 
a na rozdiel od predchádzajúcich rokov bude pristavovanie kon-
tajnerov kontinuálne pokračovať až do konca roka, aby sa mi 
podarilo pokryť všetky ulice Starého Mesta. Zoznam ulíc a har-
monogram pristavenia kontajnera do júna nájdete na mojej web-
stránke www.borgula.sk. Zároveň už teraz pripravujem zoznam 
ďalších ulíc. Ak máte záujem o kontajner a nenašli ste Vašu ulicu 
v terajšom zozname, neváhajte ma kontaktovať – Vašu ulicu za-
radíme do nového zoznamu.

2. POLOPODZEMNÉ KONTAJNERY
Podľa mňa „veľká“ vec pre zvýšenie čistoty v meste. Určite mi dáte 
za pravdu, že často sa množstvo špiny, neporiadku a k tomu neprí-
jemný zápach nachádzajú práve v blízkosti kontajnerových stojísk. 
Polopodzemné kontajnery predstavujú moderné, finančne efektívne 
aj ekologické riešenie tohto problému. Som preto rád, že môj návrh 
na podporu ďalšieho budovania tohto typu kontajnerov, ktorý som 
predložil spoločne s poslancom Martinom Kurucom, bol mestským 
zastupiteľstvom prijatý a schválený. Čo je úplne najdôležitejšie – 
schválili sme mimoriadne ústretovú dotačnú schému pre spolo-
čenstvá vlastníkov, ktoré o nové kontajnery prejavia záujem – na 
ich vybudovanie dostanú nenávratnú finančnú dotáciu až vo výške 
50 %! V súčasnosti máme v celej Bratislave štyri takéto stojiská, 
z toho len jedno sa nachádza v Starom Meste. Pokiaľ sa Vám táto 
idea páči a máte o polopodzemné kontajnery záujem, napíšte ale-
bo zatelefonujte mi – rád Vám budem v tejto veci nápomocný.

3. TRIEDENIE ODPADU
Ďalšia téma, ktorá s čistotou veľmi úzko súvisí. Mnoho ľudí si ne-
uvedomuje, že podľa Zákona o odpadoch je triedenie na Sloven-
sku povinné, nie dobrovoľné. Podmienky pre triedenie však nie sú 
zďaleka ideálne, edukácia je slabá, a tak veľa ľudí odpad nesepa-
ruje, či už z lenivosti, alebo z neznalosti. 

Samostatnou kapitolou sú oblasti a miesta v Bratislave s rodin-
nými domami. Na rozdiel od sídlisk, kde sa kontajnery na triedený 
odpad nachádzajú, obyvatelia rodinných domov nemajú nárok na 
nádoby na triedený odpad. Existujú len zberné hniezda, kde je 
potrebné triedený odpad odnášať. Tých je ale málo a ich donáško-
vá vzdialenosť je často absolútne nevyhovujúca. To ľudí odrádza, 
a preto radšej neseparujú vôbec.

V neposlednom rade sú tu verejné priestranstvá v historickom 
centre mesta, ktorých čistota je alarmujúca. Pokiaľ sa chce Bra-
tislava zmeniť na moderné európske mesto a stať sa atraktívnou 
turistickou destináciou, je pre ňu alfou a omegou zvýšiť úroveň 
čistoty a poriadku. Jedným z moderných prostriedkov, ktoré tomu 
môžu napomôcť, sú práve nádoby na triedený odpad. 

Čistota a poriadok – aká je ich úroveň v našej mestskej časti? Nízka, na mnohých miestach katastrofálna. 
To nehovorím len ja, to citujem mnohých z Vás, ktorí ste vyplnili môj dotazník spokojnosti. Písali ste mi 
o celom spektre problémov od neporiadku na konkrétnej ulici až po hanbu, ktorú cítite, keď sa prejdete 
po historickom centre mesta. Pýtali ste sa ma, čo robí v tejto veci miestna a mestská samospráva, keď stále 
nevidno výraznejšie zlepšenie? Sťažovali ste sa, že na Vaše podnety zaslané starostovi, ste často nedostali 
ani len odpoveď, nieto že by došlo k náprave! 

Uvedomujem si, že problémov je veľa, ale tu nepomôže nič iné, len počúvať „hlas ľudu“ a postupne, 
systematicky špinu a neporiadok z našich ulíc odstraňovať. Hovoriť s ľuďmi, neignorovať ich požiadavky 
a pracovať pre nich. Ja sa snažím zo svojej pozície miestneho a mestského poslanca robiť v tejto veci 
maximum. Čiastočne tým suplujem aj prácu samosprávy, ale robím to ako službu ľuďom, ktorí mi dali svoju 
dôveru a vybrali si ma ako svojho zástupcu do samosprávnych orgánov.

ČO SA MI V TOMTO ROKU PODARILO A ČO PLÁNUJEM EŠTE UROBIŤ?

VIAC ČISTOTY A PORIADKU V STAROM MESTE

Ja osobne chcem v tomto roku urobiť pre podporu triedenia 
odpadu v Bratislave niekoľko konkrétnych opatrení a presadiť 
ich na pôde mestského zastupiteľstva:
• podpora pre osádzanie nádob na triedený odpad v historic-

kom centre mesta,
• zvyšovanie počtu zberných hniezd a ich modernizácia,
• podpora pre osádzanie nádob na separovaný odpad v loka-

litách s rodinnými domami,
• povinnosť developerov osadiť polopodzemné kontajnery 

na separovaný odpad pri výstavbe nových bytových domov.



Spravodajca Martina Borguľu, poslanca za Staré Mesto

O tom, že by sme mali poznať mesto a mestskú časť, v ktorej žije-
me, určite nikto z nás nepochybuje. Realita už ale môže byť iná☺ 
Možno Staré Mesto ani zďaleka nepoznáme tak dobre a dôklad-
ne, ako by sme mali a mohli. Vlastivedné prehliadky pod názvom 
SPOZNAJ STARÉ MESTO, ktoré som organizoval minulý rok, 
sa stretli medzi Staromešťanmi s veľkým úspechom. Množstvo 
pozitívnych ohlasov, ktoré som dostal, ma presvedčilo o tom, 
že Staromešťania majú záujem spoznávať históriu svojho krás-
neho mesta a mestskej štvrte, v ktorej žijú. Preto som sa rozho-
dol zorganizovať tento rok 2. ročník náučných prehliadok a celé 
podujatie SPOZNAJ STARÉ MESTO ešte vylepšiť.

NOVINKA! Novinkou tohtoročných náučných prehliadok je širší 
výber poznávacích okruhov, aby ste mali možnosť spoznať našu 
mestskú časť a všetky jej pamätihodnosti ešte lepšie! Môžete si 
vybrať, či pôjdete na prehliadku a spoznáte zaujímavé miesta len 
v blízkosti Vášho bydliska alebo naopak – pôjdete spoznávať vzdia-
lenejšie kúty Starého Mesta, prípadne sa zúčastníte na viacerých 
okruhoch. Prehliadky budú opäť vedené vynikajúcim sprievodcom 
RNDr. Milanom Peškom a pre všetkých Staromešťanov sú zdar-
ma. Stačí sa len prihlásiť na mojej webstránke borgula.sk – pri-
hlásenie Vám nezaberie viac ako dve minúty Vášho času.

Čistota, opravené chodníky, zrekonštruované cesty, bezproblémové parkovanie – to sú všetko dôležité 
témy, ktorým sa venujem a snažím sa prinášať v nich zlepšenie. Ale rovnako dôležité je pre nás aj to, čo nám 
mesto a mestská štvrť dokážu ponúknuť v oblasti kultúry, vzdelávania či športu. Snažím sa byť aktívny aj 
v týchto oblastiach a svojou troškou prispievať k tomu, aby sme mali v Starom Meste kultúrne bohatší život, 
aby sme mali so svojimi deťmi kam zájsť a niečo pekné a zaujímavé zažiť.

Milí Staromešťania, pozývam Vás  
na prehliadky po našej mestskej časti 

Termíny prehliadok: každú sobotu od 12. mája do 23. júna 2018

Čas prehliadok: 16.00 – 17.30

Spoznaj Staré Mesto

VIAC KULTÚRY A VZDELANIA V STAROM MESTE

II. rocník

Náučné prehliadky o histórii Bratislavy  
pre všetkých veľkých aj malých Staromešťanov

Prihlásenie sa na prehliadku: cez online formulár 
na www.borgula.sk/spoznajstaremesto

Medická záhrada a letné bábkové predstavenia Stražanovcov, 
ktoré organizujem už piaty rok, sú mojou srdcovou záležitos-
ťou. Veľmi mi záleží na tom, aby to v Medickej „žilo“, aby sem 
chodili mladé rodinky s deťmi či seniori so svojimi vnúčatami za 
oddychom aj za kultúrou. K tej kultúrnej stránke Medickej zá-
hrady sa snažím prispievať aj ja. Kultové slovenské bábkové 
divadlo manželov Stražanovcov prichádza do Medickej každé 
leto a  svojimi čarovnými rozprávkami prináša radosť malým 
aj veľkým divákom.

Nebude tomu inak ani toto leto. 5. ročník podujatia LETO V MEDIC-
KEJ sa začne už 30. mája, teda v predvečer najväčšieho detského 
sviatku, ktorý aj patrične oslávime. Určite sa zastavte, bude to stáť 
za to! Pripravené bude maľovanie na tvár, zábavní klauni aj elek-
trické autíčka. K tomu cukrová vata aj pukance☺ A, samozrejme, 
prvé vystúpenie Stražanovcov s bábkami, ktoré slávnostne odštar-
tuje tohtoročnú sériu predstavení. Tie tento rok, ak nám to počasie 
dovolí, „potiahneme“ až do konca septembra. Teším sa na stretnutie 
s Vami v Medickej a želám Vám pekné, slnečné leto!

LETO V MEDICKEJ A OSLAVA MDD

SPOZNAJ STARÉ MESTO – II. ROČNÍK

1.) OKRUH PALISÁDY – 12. 5., stretnutie: pred prezidentským palácom   
2.) OKRUH MEDICKÁ – 19. 5., stretnutie: Medická záhrada, Letná čitáreň 
3.) OKRUH ŠAFKO – 26. 5., stretnutie: Bezručova ulica, pred Modrým kostolíkom 
4.) OKRUH PODHRADIE – 2. 6. a 16. 6., stretnutie: Bratislavský hrad, pri schodoch pred budovou parlamentu
5.) OKRUH MICHALSKÁ – 9. 6. a 23. 6., stretnutie: Primaciálne námestie, pri „trestajúcej studni“
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ZA ZELENŠIE  
STARÉ MESTO

Aj tento rok sa chystám urobiť viac pre 
krajšiu zeleň v Starom Meste. Minulý rok 
na jeseň som vyčistil zdevastované kve-
tináče na Poštovej ulici a vysadil do nich 
nové stromčeky a kvety. Prečo nerobí 
takéto jednoduché a zároveň prospešné 
akcie mesto a primátor? Nerozumiem 
tomu. Je to časovo aj finančne nenároč-
né, a  pritom s výborným výsledkom! Ja 
pripravujem novú výsadbu na ďalších 
miestach v Starom Meste už teraz v júni!

PRACUJEM  
PRE SENIOROV

Pre staromestských seniorov pracu-
jem aj naďalej. Pozitívna spätná väzba 
z  denných seniorských centier je pre 
mňa zadosťučinením a záväzkom záro-
veň. Koncerty, poznávacie výlety, pre-
hliadky hradu a národnej rady – to sú 
podujatia, ktoré organizujem pre na-
šich seniorov pravidelne a určite v nich 
budem aj pokračovať. 

Ani Vám sa nepáčia pomaľované budovy v Starom Meste? Tiež sa pýtate, aké opatrenia 
vlastne robí mesto a mestská časť proti takémuto devastovaniu verejného priestoru, 
keď jedno graffiti zmizne a niekoľko ďalších zasa vzápätí vznikne? Bohužiaľ, pokuty 
sú neúčinné a čistenie graffiti finančne náročné a krátkodobé. 

Ja prichádzam so systémovým a dlhodobým riešením – nie represie, ale vytvorenie 
legálnych verejných plôch určených na tvorbu graffiti mimo centra mesta. Presne 
určené plochy (steny na detských ihriskách, stĺpy mostov), ktoré budú môcť „gra-
fiťáci“ využiť na svoju tvorbu. Funguje to tak v iných európskych aj slovenských mes-
tách, prečo by to nemohlo fungovať aj v Bratislave? Svoj návrh budem predkladať 
už na májovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Nebolo by skvelé, keby po Dunaji premávala osobná lodná linka? Bratislava je snáď 
jediným mestom na Dunaji, ktoré nevyužíva naplno potenciál, ktorý nám rieka ponúka. 

Pred časom som primátorovi, starostovi Starého Mesta a bratislavskému županovi 
navrhol, aby sme spoločne uviedli do života novú lodnú linku, ktorá by premáva-
la medzi Bratislavou a Šamorínom. Slúžila by na osobnú prepravu aj ako výletná 
loď pre turistov a návštevníkov hlavného mesta, a mohla sa tak stať významným 
prínosom pre Bratislavu aj celý bratislavský kraj. Zatiaľčo primátor a starosta moju 
výzvu odignorovali, župan Bratislavského samosprávneho kraja pán Droba na ňu okam-
žite zareagoval. Stretli sme sa a hneď dohodli na vytvorení pracovnej skupiny, ktorá 
začne na projekte neodkladne pracovať. Zriadenie lodnej linky, ktorá by bola príspev-
kom aj k riešeniu zlej dopravnej situácie v Bratislave a bratislavskom kraji, bude jednou 
z mojich priorít, ktoré budem presadzovať na pôde župného zastupiteľstva.

Zaujíma Vás, aký je posledný vývoj v kauze odstránenia oplotenia 
spred budovy americkej ambasády? Stavebný úrad Starého Mesta 
vydal už v októbri 2017 Oznámenie o začatí konania o odstráne-
ní oplotenia veľvyslanectva USA. Účastníci ústneho pojednávania, 
ktoré v novembri nasledovalo, skonštatovali, že nie je dôvod na do-
datočnú legalizáciu plota. Odvtedy však uplynul takmer polrok 
a proces odstraňovania, bohužiaľ, stojí na mŕtvom bode. 

Ja som sa ale rozhodol doviesť tento boj do víťazného konca.  
To, že trojmetrový železný plot nemá na Hviezdoslavovom ná-

mestí čo robiť, si nemyslím len ja, ale aj ďalších 15 000 ľudí, ktorí 
doteraz podpísali moju výzvu Hovorím NIE plotu. Pred mesiacom 
som pána starostu požiadal, aby vydal rozhodnutie o odstránení 
oplotenia, ktoré je čiernou stavbou od samého začiatku svojej 
existencie. Bol by som rád, keby sa nám spoločne podarilo túto 
vlečúcu sa kauzu doriešiť v prospech všetkých Bratislavčanov 
a Staromešťanov. Nech môže Hviezdoslavovo námestie opäť ako 
celistvý priestor slúžiť všetkým obyvateľom a návštevníkom náš-
ho hlavného mesta.

Pán starosta mal na marcovom zastupiteľstve predložiť dizajn 
manuál, ktorý určuje vzhľad a všetky náležitosti nových chod-
níkov. To  sa však nestalo. Považujem to zo strany starostu 
za hrubé nerešpektovanie zastupiteľstva! Dizajn manuál je te-
raz najdôležitejšou súčasťou programu, pretože bez neho sa re-
konštrukcie nemôžu začať realizovať. Keď som sa na aprílovom 
zasadnutí dožadoval vysvetlenia, prečo nebol dodržaný termín, 
odmietol starosta o tom diskutovať. Ak hneď na začiatku nie-
kto neurobí, čo prisľúbil a čo bolo jeho povinnosťou, tak z toh-
to programu a dobre mienenej idey bude jeden z mnohých 
projektov, ktoré skončia len na papieri! Apelujem na starostu 
pána Števčíka, aby v čo najkratšom čase urobil nápravu.

Množstvo reklamných nosičov v celej Bratislave dosahuje podľa 
mňa neúnosnú mieru. Preto som sa rozhodol začať bojovať proti 
vizuálnemu smogu v našej mestskej časti. Nie je to nič nerealis-
tické. Začať treba vypovedaním súčasných nájomných zmlúv s re-
klamnými spoločnosťami. Ďalším krokom by malo byť zastavenie 
vydávania nových nájomných zmlúv. Nevieme, samozrejme, odstrá-
niť reklamné plochy, ktoré sa nachádzajú na súkromných pozem-
koch, ale ak bude vôľa, vieme odstrániť všetky reklamné nosiče na 
pozemkoch v správe Starého Mesta. Starosta v tejto oblasti naozaj 
koná a má za sebou dobré výsledky – v minulom roku bolo odstráne-
ných takmer sto rôznych reklamných nosičov. Len tak ďalej! Trúfam 
si povedať, že by sme takto vedeli eliminovať počet plôch až o 80 %, 
a to už stojí za to, čo poviete?

RIEŠENIE PRE GRAFFITI

NOVÁ LODNÁ LINKA NA DUNAJI

ODSTRÁNENIE PLOTA LEN OTÁZKOU ČASU

PROGRAM OBNOVY CHODNÍKOV – 
starosta nedodržal sľuby ani termíny!

REKLAMA V MESTE NÁM PRERASTÁ 
CEZ HLAVU

VIAC AKTIVÍT PRE STARÉ MESTO


