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NAŠA BRATISLAVA – VAŠI ĽUDIA

Vážení Karlovešťania, milí čitatelia,
posledné štyri roky mi dovolili nahliadnuť do
mnohých karloveských zákutí, ktoré bežnému
oku zostávajú skryté. Umožnili mi vniknúť do
niektorých spletitých vzťahov medzi ľuďmi,
medzi ľuďmi a úradmi a pochopiť mnohé bolesti obyvateľov našej časti Bratislavy. Aj také,
ktoré väčšinou povrchnému pohľadu ujdú.
Nepochybne je to stále len zlomok nášho spo-

ločného domova, ktorý nech je, aký je, je náš
a želáme si, aby bol útulný a prívetivý k nám
domácim a aj k našim hosťom.
O väčšinu svojho životného komfortu a vyriešenie svojich starostí sa musí postarať každý
sám. Avšak veľkú zodpovednosť za všeobecnú
atmosféru a riešenie spoločenských problémov má okrem štátnej správy aj samospráva.
Je veľmi zlé, ak má občan trvalý skľučujúci
pocit, že je zabudnutý, bezvýznamný, podvádzaný alebo okrádaný. Aj preto sme pred
štyrmi rokmi začali u nás budovať rozumnú,
otvorenú a spravodlivú samosprávu, užitočnú pre svojich občanov. Kormidlo, ktoré ste
nám zverili, sme rozhodne uchopili a otočili.

V Karlovej Vsi začali platiť prísne pravidlá.
Svoju činnosť sme podriadili ohľaduplnosti
k ľuďom a k prírode.
Dobre vieme, že na tejto ceste je ešte mnoho
práce a mnoho prekážok. Preto som nedávno
prevzala potvrdenie o registrácii mojej opätovnej kandidatúry na starostku a potvrdenie

o registrácii na kandidátku na mestskú poslankyňu za Karlovu Ves. Teší a povzbudzuje
ma, že bremeno náročných povinností sú spolu so mnou na svoje plecia ochotní prijať aj
ďalší inšpiratívni ľudia, ktorí pre nás všetkých
už dnes odvádzajú kus roboty. Nevyužili sme
pohodlnú stranícku skratku, ale rozhodli sme
sa prejsť poctivo celou cestou, a teda každý
z nás si musel vyzbierať podpornú petíciu.
Každému, kto nás podporil svojím podpisom,
aj touto cestou opäť veľmi ďakujem.
O pár týždňov nám za naše pôsobenie vystavíte vysvedčenie a zároveň poveríte niekoho
z kandidátov - či na starostu, či na poslancov

– na ďalšie štyri roky svojím zastupovaním.
Tu musím podčiarknuť dôležitosť voľby zástupcov Karlovej Vsi do zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. Keďže máme len
troch zo štyridsiatich piatich poslancov, je nesmierne dôležité, či tam pošleme niekoho, kto
opakovane zlyhal v najdôležitejších rozhodnutiach, alebo niekoho, na koho sa môžeme spoľahnúť aj v ťažkých chvíľach. Tých je a vždy
bude neúrekom.
O každé miesto v samospráve sa, samozrejme, uchádzajú aj politické strany. Pod svojimi
značkami vysielajú do komunálnej politiky
ľuďom často neznámych politických nominantov. Myslím si, že strany by nemali prenášať svoj politický boj a dohody na komunálnu
úroveň. Za štyri roky svojho pôsobenia ako
nezávislej starostky a poslankyne hlavného
mesta som sa presvedčila, že zákulisné dohody strán príliš často sledujú záujmy úzkych
skupín a v konečnom dôsledku na ne dopláca
každý občan. O to som radšej, že sa mojim
spolukandidátom podarilo vyzbierať dostatok
podpisov pod svoju kandidatúru a môžu sa
uchádzať spolu so mnou o vašu dôveru ako
slobodní ľudia. V tomto vydaní vám ich chceme predstaviť.
Čoskoro sa stretneme pri volebných urnách.
Je stále dosť času dobre si premyslieť a overiť,
komu dáme svoj hlas. Nepremárnime ho.
S úctou

Dana Čahojová

starostka Karlovej Vsi,
nezávislá kandidátka

Dvakrát meraj a raz strihaj

Toto slovenské porekadlo poukazuje na skutočnosť, že dôležité rozhodnutia si treba poriadne premyslieť.

J

edným z dôležitých rozhodnutí v živote je
nechať sa zastupovať, splnomocniť niekoho,
aby konal v našom mene. Zástupcu si môžeme
zvoliť na rozličné právne i občianske úkony. Od
jednoduchého splnomocnenia na preberanie
pošty, cez poverenie disponovať bankovými
účtami, až po zastupovanie pri sobáši. Dôležitá je osoba, ktorá nás zastupuje. Zastupovaním
poverujeme niekoho z rodiny, blízkych známych
alebo ľudí, ktorých nám dôveryhodné osoby odporučili. Svoj majetok, budúcnosť alebo vlastnú
existenciu predsa nechceme zveriť do rúk neodborníkom alebo dokonca podvodníkom!
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Rovnako by sme sa mali správať pri voľbách.
V našej krajine je zastupiteľská demokracia. To
znamená, že ľudia si volia svojich zástupcov,
ktorí ich zastupujú v rozhodovaní o veciach verejných a ktorí nakladajú s obecnými peniazmi.
Možno si to celkom neuvedomujeme, ale týmto
ľuďom vkladáme do rúk svoje peniaze a časť
svojej budúcnosti. Vo voľbách ich splnomocňujeme, aby nás zastupovali. Preto by sme ich mali
vyberať rovnako pozorne ako v súkromnom živote.
Ak chceme byť zodpovední sami voči sebe, mali
by sme si vyberať nie podľa nálepiek alebo sľu-

bov, ale podľa ľudí. Podľa toho, čo robili a urobili, podľa toho, čo vám o nich povedia známi,
ich susedia, jednoducho tí, s ktorými nádejní
kandidáti prichádzajú denne do styku.
Pamätajme na to, že voľbami sa to nekončí, ale
začína. Pri správe vecí verejných musí byť celá
obecná komunita jeden tím.

Rudolf Rosina

nezávislý kandidát
na poslanca

12.10.18 23:20

Karlova Ves je dnes lepším miestom pre život
ČO SA PODARILO V ROKOCH 2015 – 2018
Štyri roky uplynuli od úspechu neformálneho občianskeho zoskupenia Naša Bratislava v komunálnych voľbách
v Karlovej Vsi. Volebné obdobie končí, je čas urobiť bilanciu a zložiť účty. Konečné vysvedčenie nám vystavia
občania – voliči v blížiacich sa komunálnych voľbách. Aká bola a aká je Karlova Ves dnes? V čom sa zmenila?
PREVZALI SME „POTEMKINOVU“
DEDINU
Na hodoch spievali hviezdy ako Helena Vondráčková alebo Elán, ale pred úbohým stavom
ciest, chodníkov alebo zelene sa zatvárali oči.
Budovali sa fontány bez riadneho prívodu
vody, ale do škôl a škôlok zatekalo. Sľubovalo
sa, že sa zastaví nová výstavba, ale účinné kroky sa neurobili a vyrástli viaceré kontroverzné
stavby. Dôchodcom sa ukazovali pekné obrázky budúceho zariadenia, ale skončilo to
len kreslením obrázkov. Chválilo sa účtovne
vykázanými prebytkami hospodárenia, ale
zamlčali sa miliónové súdne spory. Mohol by
som ešte dlho pokračovať.

KONIEC FALOŠNEJ HRY
Komunálne voľby priniesli veľkú zmenu.
Občania odmietli pokračovanie tejto falošnej
hry. Dôveru získali občianski aktivisti, ochranári, nezávislé osobnosti. Pestré zloženie
ľudí, ktorých spojil záujem zmeniť atmosféru
v Karlovej Vsi, spravovať veci verejné inak,
lepšie, otvorenejšie a spravodlivejšie. Úspech
sme prijali s veľkým rešpektom. Od počiatku
bolo jasné, že to vôbec nebude jednoduché.
Problémy, ktoré sa pred novým vedením objavovali, sa delili na vážne a ešte vážnejšie.
Väčšina z nich si vyžadovala takmer okamžitú
pozornosť a hľadanie riešení.

ČO SA ZMENILO?
V prvom rade sme sa snažili zmeniť atmosféru a prístup k občanom. Úrad sa otvoril
verejnosti, začal komunikovať. Zriadilo sa
Centrum služieb občanom, obnovilo sa vydávanie oficiálnych novín Karlovej Vsi, zaviedla
sa elektronická úradná tabuľa, kde sa všetko
zverejňuje vrátane stavebného úradu, slúžime
a pomáhame v bezplatnej právnej poradni.
Vedenie mestskej časti sa neschováva pred
občanmi, dvere máme otvorené, každý môže
prísť so svojím problémom. Nevyhýbame sa
ani komunikácii pri kritických situáciách,
odpovedáme aj na ťažké otázky. Chodíme po
uliciach Karlovej Vsi, žijeme v realite, vidíme
veci priamo. Naše deti chodia do našich škôl,
škôlok, hrajú sa na našich ihriskách, športoviskách. Nežijeme v bubline.
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ČISTEJŠIA A ZELENŠIA
Vytvorili sme organizáciu Verejnoprospešné
služby Karlovej Vsi. Máme vlastných ľudí
a techniku, ktorí sa denne starajú o Karlovu
Ves. Čistia, hrabú, kosia, orezávajú stromy,
odhŕňajú sneh, vymieňajú piesok v pieskoviskách, zbierajú a odvážajú odpad, robia v teréne všetko, čo treba. Neplatíme externé firmy,
ale chceme každé euro investovať do krajšej
Karlovej Vsi. Myslím, že výsledky je už vidno.
Iste, vždy sa dá robiť viac a lepšie, vždy sa niekde objaví nedostatok. Ale trend je správny.

ŽIADNA ŠKANDALÓZNA VÝSTAVBA
Veľkým úspechom je fakt, že napriek tomu,
že v Bratislave opäť „zúri“ stavebný boom,
tak Karlovu Ves sa nám podarilo uchrániť od
nájazdu bagrov a žeriavov. V tomto období
nevyrástla žiadna veľká škandalózna stavba.
Karloveský stavebný úrad chráni verejný záujem a dôsledne dodržiava zákon. Nepovoľujú
sa žiadne výnimky, žiaden developer nemá
protekciu a nad žiadnym porušením pravidiel
sa „neprižmúria“ oči. Vyhlásili sme stavebnú
uzáveru Starých Gruntov a trvalo chránime
Karloveskú zátoku pred developerskými záujmami. Nebola povolená žiadna nová bytová
výstavba na Dlhých dieloch. Nepredávali sme
žiadne obecné pozemky, aby sme nevytvárali
priestor pre možnú budúcu výstavbu.

NAŠE VÝSLEDKY
Karlova Ves každoročne hospodári s miernym prebytkom. Nepredávali sme žiaden
obecný majetok. Rekonštruovali sme budovy a telocvične všetkých troch karloveských
škôl. Opravili sa budovy a zveľadili areály
materských škôl novými hracími prvkami
a úpravou povrchov. Modernizovala sa školská kuchyňa na Karloveskej 61. Pustili sme
sa do komplexnej modernizácie školského
bazéna. Obnovili sme spojovací mostík školských budov na Majerníkovej. Zabezpečili
sme dostatok miest v materských školách pre
karloveské deti. Začala sa výstavba novej karloveskej lodenice. Vybudovali sme nové športové a detské ihriská. Každý rok sme opravili
väčšie a súvislé úseky ciest. Zrealizovali sme
bezbariérové úpravy chodníkov. Odborne sa
staráme o verejnú zeleň a pravidelne ju udr-

žiavame. Odstraňujeme nelegálne bilbordy.
Inštalujeme nové lavičky a vonkajšie prvky na
pohybové aktivity. Zveľaďujeme dom kultúry,
pribudlo letné kino v Líščom údolí a ďalšie
kultúrne a spoločenské podujatia. Získali sme
budovu a pozemok pre budúce sociálne zariadenie. Zlepšili sme opatrovateľskú službu
a rozšírili činnosť denných centier pre seniorov. Zabezpečujeme rozvoz stravy pre sociálne odkázaných občanov.

ČO SA NEPODARILO?
Každý, kto niečo robí, robí aj chyby. My sme
sa ich dopustili určite tiež. Nie sme dokonalí
a ani nemáme patent na rozum. S niektorými
problémami sme sa borili dlho, stáli nás veľa
námahy, času i energie. Niekde sme napriek
obrovskej snahe nedokázali s vecami pohnúť
viac a lepšie. Niekde nám chýbali ľudia, niekde financie, niekde kompetencie a niekde
nám už nezostal čas. Ale dnes sme skúsenejší,
dnes presne vieme, ako pokračovať a ako dokončiť započaté.

IDE TO AJ BEZ POLITICKÝCH
A STRANÍCKYCH ŠARVÁTOK
Zoskupenie nezávislých kandidátov Naša
Bratislava dokázalo prevziať zodpovednosť za
Karlovu Ves a dokázalo riadiť mestskú časť
tak, že výsledky sú dnes viditeľné vo všetkých oblastiach. Spolupráca v zastupiteľstve
bola korektná, bez zbytočného politikárčenia
a straníckych bojov. Na všetko nie sú rovnaké názory, ani by to nebolo prirodzené, ani
zdravé. Aj v opozícii a oponentúre sa môžu
zrodiť zaujímavé nápady a riešenia. Podporou
nezávislých kandidátov Našej Bratislavy volíte kontinuitu, stabilitu a pokračovanie cesty,
na ktorú sme sa vydali.

JUDr. Branislav
Záhradník

nezávislý kandidát
na poslanca

nasakarlovaves@gmail.com
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Štyri roky s vami
Pred štyrmi rokmi som sa rozhodol kandidovať do miestneho zastupiteľstva. Viedla ma k tomu nespokojnosť
s riadením Karlovej Vsi, so zhoršujúcou sa kvalitou v mnohých oblastiach života obce.

A

ko občan som vtedy vnímal nekompetentnosť,
neodbornosť, ale predovšetkým aroganciu moci, ktorú
som spoznal najviac pri kauze
futbalového ihriska. Veľkým
sklamaním bolo pre mňa aj
zistenie, že Karlovu Ves riadia a rozhodujú o nej politické strany a na nich napojené
rozličné skupiny so svojimi
záujmami. Tieto záujmy boli často v príkrom
rozpore so záujmami občanov Karlovej Vsi.
Koaličné kandidátky politických strán sa, bohužiaľ, netvoria na základe odbornosti a potrieb, ale len na základe počtov pridelených
jednotlivým stranám.
Po všetkých týchto skúsenostiach, zisteniach
a úvahách ma oslovil projekt občianskej iniciatívy Naša Bratislava. Skupina aktívnych
občanov Karlovej Vsi sa rozhodla ponúknuť
k takto riadenej komunálnej politike alternatívu. Vytvorila do komunálnych volieb kandidačnú listinu tvorenú nezávislými ľuďmi,

vašimi susedmi, ktorí nielen žijú v Karlovej
Vsi, ale aj žijú Karlovou Vsou, jej problémami, potrebami a hľadaním možností, ako
zlepšiť kvalitu života. Bolo mi cťou s týmito
ľuďmi spolupracovať štyri roky.
Počas tohto obdobia sme museli veľakrát dlhé
hodiny debatovať a hľadať schodné a dobré
riešenia. Každý z nás mal svoje priority a potrebný konsenzus sa hľadal neraz dlho a ťažko. Dnes je aj čas hodnotenia. Je samozrejmé,
že všetci nie sme a nemôžeme byť so všetkým
spokojní. Vedeli by sme si predstaviť viac.
Avšak bolo dôležité pochopiť, že samosprávy

vrátane Karlovej Vsi sú dlhodobo
finančne poddimenzované. Ak
k tomu prirátame stav budov, ktoré obec zdedila od štátu, len ťažko sa dali realizovať všetky naše,
ale aj vaše plány. Napriek tomu
sa domnievam, že uplynulé štyri
roky boli pre Karlovu Ves úspešné. Podaril sa donedávna u nás
nevídaný úkaz s jasnou väčšinou
nezávislých poslancov v zastupiteľstve. Na základe mnohých osobných
stretnutí s vami si dovolím tvrdiť, že sa daný
projekt osvedčil a ukázal, že je dobré a správne, ak mestskú časť riadia a rozhodujú o nej
ľudia, ktorým záleží nielen na tom kde, ale
aj ako žijú a môžu sa bez obáv rozhodovať
podľa svojho svedomia.

Richard Savčinský
nezávislý kandidát
na poslanca

Nároky a požiadavky na samosprávu rastú,
treba sa prispôsobiť dobe

Voľba komunálnych zástupcov nie je len opakovanou rutinou, ale práve šancou na ovplyvnenie smerovania
mestskej časti. Som presvedčený, že okamihom jednorazového vhodenia hlasovacieho lístka naša šanca nekončí,
ale naopak začína.

Š

anca meniť komunálny život v Karlovej
Vsi a ovplyvniť vývoj jej politiky prichádza raz za štyri roky. Namieste je otázka, či
s týmto časovým intervalom sú stotožnení aj
jej obyvatelia. Málokto si uvedomuje, že práve
samospráva je najdostupnejším prostriedkom
spoločenskej zmeny, ktorý ľuďom naša ústava
poskytuje. Mnoho ľudí tento fakt podceňuje
a neprikladá mu dostatočnú pozornosť. Tomu
zodpovedá aj záujem obyvateľov o dianie
v mestskej časti a kontrolu svojich volených
zástupcov. Ľudia si takpovediac zvykli „nič neočakávať“, respektíve uspokojiť sa len s udržiavaním bežného chodu obce.
Karlova Ves sa navonok javí ako usporiadaná
obec. Obrovské zmeny priniesli práve uplynulé
roky, s ktorými prišla konsolidácia jej fungovania a postupná náprava chýb z minulosti. Tieto
zmeny sa však stali len základom pre jej ďalšie
napredovanie. Treba si úprimne priznať, že stále je pred nami mnoho problémov. Mnohé aj

obyvatelia bezprostredne vnímajú, s inými zápasia úradníci a právnici v kanceláriách.
Jednoznačne je však potrebné budovať silnú
komunitu, pestovať vzťahy a zapájať ľudí do
riešení spoločných problémov. Aby sme sa blížili k tomuto cieľu, musíme pracovať na skvalitňovaní komunikácie úradu s obyvateľmi.
Okrem internetu a sociálnych sietí by k tomu
mohli prispieť napríklad virtuálne úradné tabule umiestnené priamo na námestiach. Obyvatelia by tak získali nielen priamy prístup
k aktuálnym informáciám o stave v obci, ale aj
možnosť komunikovať s úradom prostredníctvom týchto elektronických kioskov.
Rád by som prispel k zavedeniu elektronického
systému, v rámci ktorého by mohol každý obyvateľ Karlovej Vsi vyjadriť svoj postoj k predloženej komunálnej otázke. Išlo by o systém
hlasovania - virtuálneho plebiscitu. V podstate
by občan mohol ovplyvniť nasledujúce kroky
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obce a nastaviť jej smerovanie. Od výstavby ihrísk, cez investície do verejných projektov až
po prijatie právnych predpisov upravujúcich
život v mestskej časti. Samozrejme, aj táto myšlienka naráža na formálne problémy súvisiace
so slabou úrovňou priamej demokracie. Naše
právne predpisy totiž zakazujú výkon tzv. imperatívneho mandátu, a teda zásahu do rozhodovania poslancov. Tento problém však možno
vyriešiť, ak poslanec miestneho zastupiteľstva
bude deklarovať, že výsledky hlasovania budú
mať síce len poradnú povahu, avšak poslanec
si ich dobrovoľne osvojí. A to práve preto, lebo
ide o hlas nositeľov moci, ktorým ste vy, obyvatelia Karlovej Vsi. „Bol by to asi malý krok
pre ľudstvo, ale veľký skok pre Karlovu Ves.“
A možno aj pre Slovensko.

Filip Petrinec

nezávislý kandidát
na poslanca

október 2018
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NAŠA BRATISLAVA – Volebný obvod č. 1
Peter Lenč, Ing.

54 r., statik, ženatý, 4 deti, nezávislý kandidát

Som už dlhší čas komunálnym poslancom, či už na úrovni mesta alebo mestskej časti. Už som zažil všeličo a všelikoho na poste starostu, či primátora. Musím však zodpovedne priznať, že takú tvorivú a čestnú atmosféru,
ako za posledné štyri roky, som ešte nezažil. Veľmi pozitívne som bol prekvapený kompetentnosťou a ľudským
prístupom starostky Danky Čahojovej a ľuďmi, ktorými sa na úrade obklopila, ako aj väčšinou poslancov, ktorí
nie sú naviazaní na žiadnu politickú stranu. To ma inšpirovalo a vzbudilo vo mne túžbu pridať sa k tejto skupine
nezávislých kandidátov a prispieť svojimi skúsenosťami k tak potrebnej tímovej práci.
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Peter Magát, Ing.

52 r., ekonóm, manažér, ženatý, 4 deti, nezávislý kandidát

V Karlovej Vsi žijem 21 rokov. Vyštudoval som Lesnícku fakultu vo Zvolene a Fakultu podnikového manažmentu na EU v Bratislave. Pracujem ako ekonóm vo verejnom sektore.
Pracoval som ako manažér v rôznych sektoroch štátnej správy, verejnej správy aj v podnikateľskej sfére. Rád
by som svoje skúsenosti ponúkol pri správe vecí verejných, aby sme princíp troch grošoch nepoznali len z rozprávok, ale reálne zažívali po celý rok, aby sme hľadali riešenia, a nie vinníkov, aby sme hľadali spravodlivosť
a pravdu. Preto Vás chcem počúvať počas celého volebného obdobia.

7

Branislav Záhradník, JUDr., PhDr.
45 r., zástupca starostky, právnik, ženatý, nezávislý kandidát

10

Ako nezávislý poslanec sa snažím pracovať tak, aby som sa mohol vždy pozrieť komukoľvek do očí.
V Karlovej Vsi žijem so svojou rodinou a mám to tu rád. Záleží mi, aká Karlova Ves je a aká bude. Či bude čistá,
upravená, bezpečná, zelená, fungujúca, priateľská, otvorená, zdravá, sociálna i solidárna. Chcem, aby sme tu
mali kvalitné školy a škôlky, opravené cesty a chodníky, nové ihriská a športoviská, aby sme udržiavali zeleň
a chránili sa pred novou výstavbou. Chcem, aby sme sa vedeli postarať o našich seniorov a nezostali ľahostajní
k ľuďom, ktorí potrebujú pomoc. Nesľubujem nesplniteľné. My vieme ako pokračovať a zmeniť Karlovu Ves
k lepšiemu.

Hana Zemanová, Ing., Mgr.

57 r., manažérka, vydatá, 2 deti, predsedníčka spoločenstva vlastníkov bytov SILEVKA,
nezávislá kandidátka

12

V Karlovej Vsi som prežila väčšinu svojho života a pokladám ju za najkrajšiu mestskú časť. V jednej z karloveských škôl pomáham aktívne organizovať komunitný život, v druhej som patrila k iniciátorom plánovania
rekonštrukcie športového areálu. V budúcom volebnom období by som rada naďalej pracovala na rozširovaní
možností pre občanov participatívne sa zapájať do správy vecí verejných, na vytváraní príležitostí na rozvoj
komunitných aktivít, na rozvíjaní aktivít zameraných na zlepšovanie podmienok pre každodenný život seniorov. Štvorročná skúsenosť ma presvedčila, že spolupráca ľudí z iniciatívy Naša Bratislava postupne prináša
výsledky, ktoré z Karlovej Vsi robia príjemné miesto pre život.

PODPOROU NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTOV DÁVATE ŠANCU OBČIANSKEJ VEREJNOSTI
PODIEĽAŤ SA NA SPRÁVE VECÍ VEREJNÝCH BEZ STRANÍCKYCH A POLITICKÝCH VPLYVOV.
V občianskej iniciatíve Naša Bratislava sa stretla pestrá skupina ľudí od ochranárov, občianskych aktivistov
až po odborníkov z rôznych oblastí. Nie sme spojení žiadnou straníckou ideológiou, spája nás spoločný
a úprimný záujem o Karlovu Ves. Možno sa niekedy spoločné rozhodnutie rodí dlhšie, lebo diskusia je
živá a kompromis sa hľadá ťažšie. Ale v uplynulých štyroch rokoch sme dokázali, že sa to dá.
Postupne, krok za krokom meníme Karlovu Ves. Chceme dokončiť začaté a pokračovať v nových
zámeroch a aktivitách. Máme na to skúsenosti a schopnosti a sme otvorení na spoluprácu so všetkými,
ktorým Karlova Ves úprimne leží na srdci.
Ďakujeme za každú odozvu na adrese nasakarlovaves@gmail.com
Tento materiál pripravujeme vo svojom voľnom čase.
Náklady na tlač a poštovné si hradíme z vlastných prostriedkov.

4
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NAŠA BRATISLAVA – Volebný obvod č. 2
Milan Ďurica, Ing.

38 r., ekológ, ochranár, člen lesoochranárskeho združenia Iniciatíva Naše Karpaty, nezávislý kandidát

4

Bratislava patrí k najviac urbanizovanému územiu na Slovensku. Tlak developerov na posledné voľné plochy
nabral za posledné obdobie nevídané rozmery. Potreba ochraňovať prírodné bohatstvo je dôležitá predovšetkým z hľadiska klimatického a zdravotného. Tak, ako Malé Karpaty predstavujú zelené pľúca Bratislavy, Karlova
Ves si zaslúži byť jeho zelenou tepnou. Som rád, že v Bratislave som spoznal ľudí s ochranárskym srdcom, a tak
sa spoločne snažíme udržať posledné prírodné lokality naozaj prírodnými. Rád som sa pridal k skupine nezávislých kandidátov, ktorí zdieľajú podobné názory ako ja. Verím, že spolu s Danou Čahojovou sa nám podarí
Karlovu Ves udržať stále zelenou.

Ján Horecký, Mgr.

50 r., riaditeľ školy, ženatý, 1 dieťa, nezávislý kandidát

9

V Karlovej Vsi žijem 31 rokov. Tu som si zvolil povolanie, oženil sa, založil rodinu a vrástol do miestnej komunity.
S osobným nasadením som učil na Gymnáziu Vazovova, Gymnáziu Jura Hronca v programe IB a na Spojenej škole Tilgnerova. Podnikal som v oblasti kultivačných médií. V súčasnosti som riaditeľom Spojenej školy
sv. Františka z Assisi, ktorá za 10 rokov narástla zo 160 na 730 žiakov. Investovanie svojho života do zmysluplných vecí, radosť z príležitosti mať podiel na budovaní dobrých vecí, ako je kvalitné prostredie pre rast a rozvoj
detí, život rodín a miestnych spoločenstiev, ma robí šťastným a vďačným. To je moja motivácia byť poslancom
miestneho zastupiteľstva, pretože „nestane sa to samo“.

Matej Kotal, Mgr.

33 r., pamiatkar, etnológ, nezávislý kandidát

15

V Karlovej Vsi som študoval, žil i rozhodol sa založiť si rodinu. Poznám jej zákutia, krásy aj problémy. Popri profesijných aktivitách v oblasti ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva sa dlhodobo občiansky angažujem
v rôznorodých lokálnych i celoslovenských dobrovoľníckych projektoch. Som aktívnym cyklistom, nadšeným
cestovateľom, turistom, remeselníkom, podporujem lokálnu produkciu, ekologické riešenia a kultúrne aktivity. V rámci poslaneckého mandátu by som sa rád, okrem spomenutých oblastí, venoval aj revitalizácii verejných priestranstiev, znovuvybudovaniu karloveského trhoviska, podpore kultúrnych ustanovizní či rozvoju
cyklotrás a ďalších športových či tvorivých aktivít.

Martina Magátová, MUDr.

47 r., lekárka, vydatá, 4 deti, nezávislá kandidátka

19

V Karlovej Vsi žijem 20 rokov. Vyštudovala som Lekársku fakultu na UK v Bratislave. Pracujem ako lekárka.
Dlhodobo sa venujem telesnej a duševnej rehabilitácii. Ako miestna poslankyňa som v uplynulom volebnom
období pracovala v sociálnej oblasti, v čom by som chcela pokračovať. Rada by som, aby sme úctu k starším
prejavovali po celý rok - nielen v mesiaci októbri, aby sme deťom rozdávali radosť po celý rok - nielen na MDD.
Preto Vás chcem počúvať po celý rok.

Dagmar Petrová, Ing.

57 r., učiteľka, prekladateľka, vydatá, 3 deti, nezávislá kandidátka

22

Podporujem aktivity na zmiernenie dopadov zmeny klímy. Zaujímam sa o budovanie jedlých ekozáhrad
v meste. Je možné začať meniť mesto od svojich loggií, predzáhradiek. Som členkou Vodárenskej komunitnej
záhrady. Nadšenci tu vlastnými rukami pretvorili spustnutý priestor na funkčné záhony, vysadili stromy, vytvorili bylinkovú špirálu. Ako aktívna cyklistka podporím budovanie nových cyklotrás, ale i bezpečných chodníkov
pre peších. Ako cvičiteľka jogy podporím športové aktivity zamerané na prevenciu a rehabilitáciu. Ako dcéra
zdravotne ťažko postihnutého rodiča rozumiem potrebám tých, ktorí vyžadujú opateru, sociálne služby. Verím, že dokážem vypočuť a podporiť i Vaše snaženia.

Daniela Záhradníková, Ing.

37 r., redaktorka, vydatá, 2 deti, nezávislá kandidátka

24

Ako nezávislá poslankyňa som bola predsedníčkou komisie pre kultúru a médiá. Teší ma, že za môjho pôsobenia sa podarilo obnoviť vydávanie kvalitných miestnych novín pre všetkých Karlovešťanov. K tejto práci mám
vrelý vzťah, nakoľko som v minulosti bola šéfredaktorkou Karloveských novín. Ako členka sociálnej komisie
som podporovala projekty na pomoc našim seniorom. Bola som vždy proti výstavbe a zahusťovaniu Karlovej
Vsi, čo dokazujú aj moje hlasovania v miestnom zastupiteľstve. Ako mama dvoch malých deti som podporovala investície do detských ihrísk, chodníkov a do zveľaďovania škôl a škôlok. Na Karlovej Vsi mi záleží, pretože
je to náš domov.

nasakarlovaves@gmail.com
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NAŠA BRATISLAVA – Volebný obvod č. 3
Dana Čahojová, MUDr.

56 r., starostka, vydatá, 6 detí, nezávislá kandidátka

4

Karloveská samospráva sa za uplynulé volebné obdobie ako jedna z mála otvorila občanom nad rámec vyžadovaný zákonom. Ponúkla všetkým v zrozumiteľnej podobe informácie o rokovaní zastupiteľstva, o svojom
hospodárení aj o činnosti stavebného úradu. Za najvýznamnejší úspech považujem zriadenie vlastnej organizácie Verejnoprospešné služby a reguláciu výstavby v Karlovej Vsi. Spolu sme prekonali mnohé zložité situácie
a prijali aj ťažké rozhodnutia. Verím, že Karlovešťania zaznamenali zmenu spoločenskej atmosféry a že cítia
úprimné úsilie o zvýšenie kvality života. Do budúcna sľubujem naďalej poctivý prístup k riešeniu našich spoločných problémov, rozumné hospodárenie a trvalú vzájomnú komunikáciu.

Jozef Griač, Mgr.

29 r., invalidný dôchodca, člen správnej rady OZ Imobilio, nezávislý kandidát

5

Žijem na Dlhých Dieloch od svojich troch rokov. Študoval som na Gymnáziu Mokrohájska a na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Práca v sociálnej oblasti ma napĺňa. Aktívne riešim problémy a otázky, ktoré sú relevantné pre osoby so zdravotným postihnutím. Pôsobím v občianskom
združení Imobilio, ktorého hlavným cieľom je zlepšovať životné a sociálne podmienky ľudí s telesným postihnutím a integrovať ich do aktívneho života. Odhodlanosť komplexne riešiť túto problematiku mi dáva moje
vlastné telesné postihnutie. Chcem prispieť k ešte väčšej debariérovosti Karlovej Vsi. Pozerám sa na to z pozície
toho, kto tu žije.

Filip Petrinec, JUDr,. PhD.
30 r., právnik, nezávislý kandidát

9

Po niekoľkých rokoch spolupráce s iniciatívou Naša Bratislava som sa rozhodol vstúpiť do komunálnej politiky
a usilovať sa o nové a moderné riešenia komunitných záležitostí, ktoré sa týkajú každého z nás. Verím, že moje
skúsenosti z vrcholovej štátnej správy, pôsobenia v Bruseli ako aj v súkromnom sektore budú spoľahlivým základom k tomu, aby sme z Karlovej Vsi vybudovali mikrosystém fungujúcej občianskej spoločnosti, ktorý bude
slúžiť nielen jej súčasným obyvateľom, ale pomôže aj k systémovým riešeniam na niekoľko desaťročí dopredu.
Váš hlas je v našej komunite podstatný a Vaši poslanci by ho mali interpretovať ďalej.

Rudolf Rosina, Ing.

57 r., technik, ženatý, 4 deti, nezávislý kandidát

10

Do verejného života som vstúpil v roku 2014. Dôvodom bola nespokojnosť so správou vecí verejných. Podstatnou náplňou poslaneckej praxe bolo naprávanie dlhov minulosti. Vízie o zlepšení života v Karlovej Vsi sa
podarilo naplniť len vo veľmi obmedzenej miere. Uchádzam sa o znovuzvolenie za poslanca miestneho zastupiteľstva s nádejou na naplnenie rozvojových ambícií mestskej časti. O dôveru spoluobčanov sa uchádzam
spolu s kolegami z občianskej iniciatívy Naša Bratislava, s ktorými sme vytvorili spolupracujúci tím. Tento inovovaný a omladený kolektív sa spoločne uchádza o možnosť slúžiť nám všetkým. Prosíme nielen o podporu,
ale aj spoluprácu. Spoločne dokážeme viac!

Richard Savčinský, Mgr.

48 r., riaditeľ školy, podpredseda futbalového klubu FKM KV, ženatý, 2 deti, nezávislý kandidát

11

Som človek, ktorý sa zaujíma o veci verejné. Aj preto som sa rozhodol pred 4 rokmi kandidovať do miestneho
zastupiteľstva. Som rád, že sa odvtedy udialo mnoho pozitívnych zmien. Mojimi prioritami bola oblasť školstva, podpora vytvárania podmienok na zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže, podpora športu
v Karlovej Vsi. Nakoľko je tu stále veľa výziev, opätovne kandidujem, a to spoločne s ľuďmi, ktorých si vážim. Je
mi cťou, že naším spoločným kandidátom na starostu je opäť Danka Čahojová. Každý z kandidátov je odborník v niektorej oblasti, preto som presvedčený, že našimi rozhodnutiami môžeme prispieť k ďalšiemu rozvoju
Karlovej Vsi a zvýšeniu kvality života každého z nás.

Jaromír Šíbl, RNDr., PhD.

56 r., ochranár, ženatý, 2 deti, nezávislý kandidát

14
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Ochrana prírody je moja práca a súčasne aj najväčšia záľuba. Venujem sa jej naplno po celý život. V Karlovej
Vsi sa nám za posledné štyri roky podarilo dosiahnuť efektívnejšiu starostlivosť o verejnú zeleň, ale ešte stále
je veľa čo zlepšovať. Na to, aby sa tu ľudia mohli cítiť príjemne aj uprostred horúceho leta, bude treba vysadiť
ešte veľa stromov, kríkov a popínavých rastlín, ale hlavne sa o ne aj lepšie starať. Chceme ďalej pokračovať
aj v ochrane bratislavských lesov pred nadmernou ťažbou a tiež rozšíriť Bratislavský lesný park zo súčasných
3 200 ha až na pôvodných 17 000 ha. Všetko nasvedčuje tomu, že už v najbližšom volebnom období by sa nám
to mohlo podariť.
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NAŠA BRATISLAVA – Volebný obvod č. 4
Peter Buzáš, Mgr.

57 r., vedúci správy budov, ženatý, 2 deti, nezávislý kandidát

2

Vďaka štvorročnej spolupráci starostky s nezávislými poslancami v miestnom zastupiteľstve sa podarilo uskutočniť veľa dobrého a užitočného. Skúsenosť z tohto obdobia je základom ďalšej spolupráce pri zlepšovaní
životných podmienok a životného prostredia Karlovešťanov. Nepredali sme ani kúsok obecnej pôdy. Všetkých
občianskych kandidátov poznám a viem, akú dobrú prácu odviedli a odvádzajú. Som presvedčený, že ak spolu so starostkou Dankou Čahojovou získame v nadchádzajúcich voľbách vašu dôveru, budeme takúto prácu
odvádzať aj naďalej. Je dôležité mať starostku, na ktorú sa dá spoľahnúť a nemenej dôležité je, aby aj starostka
mala okolo seba ľudí, ktorým môže dôverovať!

Juraj Kmeťko, Ing.

56 r., živnostník, ženatý, 2 deti, nezávislý kandidát

5

Už dlhšiu dobu ma trápil úbytok voľného miesta, zelene, zahusťovanie, realizácia nevydarených pokusov architektov, upadajúca morálka a predanie aj vlastného ja za výhody a rôzne pôžitky. Na základe týchto pohnútok
som pred 4 rokmi privítal pozvanie medzi ľudí, ktorí rozmýšľajú a konajú podobne ako ja. Na základe skúseností z uplynulého volebného obdobia som presvedčený, že ako poslanci, ktorí sa nemusia rozhodovať podľa
vôle politických strán, vieme priniesť do regionálnej politiky kultúru a poriadok. Aby sa to podarilo, je veľmi
dôležité, aby poslanci a starosta ťahali spolu. Náš tím má na to výborné predpoklady.

Pavol Martinický, Ing.

63 r., projektant, publicista, ženatý, 2 deti, nezávislý kandidát

7

Za jednu z najväčších hodnôt považujem kultúru. Som presvedčený, že prvoradou úlohou dobrej politiky štátu
je úsilie o spravodlivosť. K tomu je potrebná sloboda spojená so zodpovednosťou a poznanie. Preto sa venujem popri zamestnaní aj publicistickej činnosti. Vstup do komunálnej politiky považujem za príležitosť aktívne
a zodpovedne využiť svoj čas a rozum, aby som prispel k zlepšeniu správy verejných záležitostí a obecnému
dobru. V súlade so svojou profesiou sa snažím zvlášť o zlepšenie situácie v oblasti výstavby a životného prostredia.

Lívia Poláchová, Mgr.

48 r., učiteľka, predsedníčka OZ LÚKA, vydatá, 3 deti, nezávislá kandidátka

9

Za posledné roky sa nám podarilo pretvoriť Karlovu Ves na mestskú časť priateľskú včelám, prírode. Spolu
s poslancami Rosinom, Volkovou a ďalšími zanietenými ľuďmi sme v akcii „Adoptuj si kvetináč“ zapojili vyše 50
aktívnych obyvateľov do skrášlenia prostredia, v ktorom žijeme a pracujeme Chcela by som i naďalej podporovať zelené aktivity, ktoré prispievajú k zmierneniu negatívnych následkov zmeny klímy v meste. Ako miestna
poslankyňa som pracovala aj v komisii pre kultúru. Pod vedením starostky Dany Čahojovej pripravuje mestská
časť počas celého roka konečne hodnotné a finančne primerané kultúrne podujatia vo viacerých formátoch
a na viacerých miestach Karlovej Vsi a Dlhých dielov.

Mária Tiňová, ClinPsyD

50 r., psychologička, vydatá, 2 deti, nezávislá kandidátka

10

Myslím si, že počas posledných štyroch rokov sa atmosféra v Karlovej Vsi výrazne zmenila k lepšiemu. Je to vidieť na životnom prostredí okolo nás, množstve komunitných aktivít, ale aj na prístupnosti služieb miestneho
úradu v sobotu. Ak budem zvolená, ako psychologička by som sa rada zamerala na sociálnu oblasť - podporu
programov pre prácu s mládežou. Tiež by som rada ponúkla moje vedomosti a skúsenosti zo zahraničia pri
podpore dokončovania projektu zariadenia pre starších obyvateľov našej mestskej časti, o ktorom viem, že je
naplánované na nasledujúce volebné obdobie.

Zuzana Volková, Ing.

52 r., rehabilitačná asistentka, vydatá, 5 detí, nezávislá kandidátka

12

Pred dvadsiatimi rokmi sme sa s manželom, ktorý prežil takmer celý život v Karlovej Vsi, vrátili späť s nádejou,
že naše deti budú vyrastať v lepšom prostredí. Realita bola však iná. V minulosti bolo síce zrealizovaných niekoľko dobrých projektov, jednalo sa však vždy o omrvinky podhodené voličom v období tesne pred voľbami
sprevádzané patričnou straníckou propagandou. Ako poslankyňa miestneho zastupiteľstva v uplynulom volebnom období som sa snažila presadzovať v Karlovej Vsi také trvalé projekty, ktoré výrazne rozšíria deťom,
mládeži a aj nám všetkým možnosť zmysluplne tráviť voľný čas, skrášlia prostredie, v ktorom žijeme a ktoré
využijú aj generácie po nás.

nasakarlovaves@gmail.com
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Dana Čahojová
56 rokov
starostka, nezávislá kandidátka

Štyri roky som starostkou Karlovej Vsi. Mám neustále na pamäti svoju veľkú zodpovednosť voči všetkým našim obyvateľom. Snažila som sa svoje poslanie plniť veľmi zodpovedne a zo všetkých síl. Predvolebné sľuby
som dôsledne presadzovala. Moje dvere sú stále otvorené. Rovnako otvorený je aj náš úrad. Nastavili sme jeho
transparentnosť, zdravé hospodárenie, rozumné investičné priority, skvalitnili sme starostlivosť o seniorov,
o verejné priestory, o naše školy a ostatné budovy, pozdvihli kultúrny život.
Štyri roky nestačili na to, aby sme uskutočnili všetky naše projekty. Máme pred sebou ďalšie dôležité ciele, ktoré
zvýšia kvalitu nášho života.

Byť dobrou starostkou vyžaduje odhodlanie a odvahu

U

plynulé štyri roky neboli ľahké. Ako prvé bolo potrebné obnoviť dôveru verejnosti v náš miestny úrad, priviesť naň zodpovedných a poctivých ľudí, nastaviť transparentné procesy a systém vnútornej kontroly. Nemenej dôležité bolo navodenie pracovnej atmosféry a spolupráce s našimi
poslancami. To boli základy našej spoločnej práce na odstraňovaní roky
neriešených problémov a na budovaní spoločnej vízie.
Spolu sme prekonali mnohé zložité situácie a prijali aj ťažké rozhodnutia.
Verím však, že obyvatelia Karlovej Vsi zaznamenali zmenu spoločenskej
atmosféry a že cítia úprimné úsilie o zvýšenie kvality ich života. Do budúcna ani dnes nesľubujeme vzdušné zámky, ale poctivý prístup k riešeniu

našich spoločných problémov, rozumné hospodárenie a trvalú vzájomnú
komunikáciu. Som presvedčená, že mnohé politické strany sa spreneverili
hodnotám, ktoré hlásajú. Myslím si, že politické strany by nemali prenášať
svoj boj a dohody na komunálnu úroveň. Za štyri roky svojho pôsobenia
ako nezávislej starostky a poslankyne hlavného mesta SR Bratislavy som sa
presvedčila, že zákulisné dohody strán príliš často sledujú záujmy úzkych
skupín a v konečnom dôsledku na ne dopláca každý občan. Preto kandidujem ako nezávislá kandidátka a som veľmi rada, že spolu so mnou aj
mnohí skvelí, inšpiratívni, pracovití a odhodlaní kandidáti. Niektorí z nich
sú už dnes výbornými a zodpovednými poslancami.

Pokračujme v zodpovedných rozhodnutiach v tvorivom
a pracovitom tíme
Radi by sme:
• dokončili stavbu lodenice a spustili jej prevádzku,
• úspešne zavŕšili rekonštrukciu školského bazéna,
• ďalej postupne obnovovali dom kultúry,
• presadili stavebnú uzáveru v Karloveskej zátoke a na Starých Gruntoch,
•	pokračovali v príprave územných plánov zón v najviac problematických
oblastiach Karlovej Vsi,
•	zrevitalizovali aspoň jeden významný verejný priestor v zmysle adaptácie
na zmenu klímy,
•	vytvorili a spustili projekt znižovania energetickej náročnosti všetkých
budov škôl a škôlok vo vlastníctve mestskej časti,
•	aspoň dve verejné budovy prispôsobili komplexnými opatreniami tak,
aby mali minimálne náklady na energie,
• pokračovali v zavádzaní rezidenčného parkovania,
• vybudovali aspoň jeden parkovací dom a aspoň jedno nové parkovisko,
• zapojili do spoločenského života čoraz väčšie množstvo našich seniorov,
• pokračovali v skvalitňovaní služieb seniorom,
• vybudovali zariadenie sociálnej starostlivosti,
• pokračovali v odstraňovaní reklamného smogu,
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•	pokračovali v rekonštrukcii vonkajších športových areálov a detských ihrísk,
• rekonštruovali a rozšírili futbalové ihrisko na Molecovej,
• komplexne opravili hokejbalové ihrisko na Levárskej,
• zvýšili podporu športovcom,
• postupne opravili ďalšie úseky ciest a chodníkov,
• každoročne opravili aspoň jeden významný celistvý úsek komunikácie,
• pri každej oprave presadzovali bezbariérové úpravy,
•	vo vzájomnej spolupráci s občanmi zvýšili množstvo separovaného odpadu a nastavili trend znižovania tvorby odpadu v našich domácnostiach,
•	pokračovali v revitalizácii našej vnútroblokovej zelene,
• pravidelnou starostlivosťou zvýšili kvalitu našej zelene,
•	spolupracovali s aktívnymi obyvateľmi na rozširovaní kvitnúcich záhonov,
• vytvárali čoraz lepšie podmienky pre kvalitné kultúrne podujatia,
•	zabezpečili čo najväčšiu čistotu verejných priestranstiev prostredníctvom
verejno-prospešných služieb
Vážení Karlovešťania, predovšetkým by sme radi upevnili vašu dôveru
v spravodlivú a rozumnú samosprávu užitočnú pre svojich občanov, schopnú spolupráce a ohľaduplnú k ľuďom i k nášmu životnému prostrediu.

október 2018
12.10.18 23:20

NAŠA BRATISLAVA – VAŠI ĽUDIA
Trojmo usúkaný povraz nejde ľahko roztrhnúť
Riadime sa známym heslom: “Spojiť sa je začiatok, nerozísť sa je pokrok a pracovať spoločne je úspech.”

K

arlovu Ves chceme a potrebujeme dobre zastupovať aj v mestskom
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. Máme spoločnú skúsenosť, poznáme problémy našej mestskej časti a vieme, čo treba presadzovať a čo treba urobiť. Uvedomujeme si, aká dôležitá a nevyhnutná
je spolupráca medzi mestskou časťou a magistrátom. Karlova Ves má
len troch poslancov v štyridsaťpäťčlennom mestskom zastupiteľstve. Je
preto veľmi dôležité, či títo traja poslanci dokážu v budúcom období
navzájom spolupracovať, či sa dokážu spoločne a čestne postaviť za
našu mestskú časť, za jej záujmy a priority, či budú na strane našich
obyvateľov alebo sa podrobia kuloárnym dohodám.
U nás v Karlovej Vsi sme počas posledného volebného obdobia dokázali, že keď sa chce, tak sa spolupracovať dá, sľuby sa dodržujú, veci sa
hýbu a riešenia hľadajú. Naša práca doma už prináša aj viditeľné ovo-

cie. Na základe dobrej, zodpovednej a overenej spolupráce vám ponúkame sedem vecí, ktoré chceme presadzovať v mestskom zastupiteľstve.
7 VECÍ PRE LEPŠÍ ŽIVOT V KARLOVEJ VSI
1. Zlepšenie kvality a dostupnosti MHD v Karlovej Vsi
2. Zlepšenie údržby ciest a chodníkov v správe mesta
3. Nová parkovacia politika, ktorá pomôže Karlovešťanom
4. Zabezpečenie modernizácie a fungovania verejného osvetlenia
5. Zlepšenie fungovania Mestskej polície v Karlovej Vsi
6. Zákaz predaja pozemkov mesta v Karlovej Vsi, na ktorých by hrozila
nová výstavba
7. Pomoc mesta pre Karlovu Ves na vytvorenie a fungovanie zariadenia
pre seniorov

PODPOROU NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTOV DÁVATE ŠANCU OBČIANSKEJ VEREJNOSTI
PODIEĽAŤ SA NA SPRÁVE VECÍ VEREJNÝCH BEZ STRANÍCKYCH A POLITICKÝCH VPLYVOV.

Nezávislí kandidáti na poslancov do mestského zastupiteľstva

9

4

Dana Čahojová, MUDr.

Peter Lenč, Ing.

56 rokov
starostka
aktivistka iniciatívy
Naša Bratislava
nezávislá kandidátka

54 rokov
statik
aktivista iniciatívy
Naša Bratislava
nezávislý kandidát

nasakarlovaves@gmail.com
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16

Branislav Záhradník,
JUDr., PhDr.
45 rokov
zástupca starostky
právnik
nezávislý kandidát
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Dočkajú sa Bratislavčania lesov bez ťažby dreva?
Mestské lesy v Bratislave sa konečne dočkali koncepcie rozvoja, ktorá vznikla spoluprácou odborníkov, lesníkov,
ochranárov aj širokej verejnosti. Do jej prípravy sa zapojili aj návštevníci lesoparku, ktorí svoje názory a očakávania mohli vyjadriť v ankete. Koncepcia bola schválená mestským zastupiteľstvom na jar 2018.

P

re bratislavské mestské lesy tak vznikol
moderný strategický dokument popisujúci východiská a možnosti rozvojových aktivít.
Súčasťou koncepcie je akčný plán, v ktorom
je aj úloha vypracovať podrobnú zonáciu
územia, ktorá by ho rozčlenila do troch hlavných funkčných zón s cieľom uspokojiť rôzne
nároky návštevníkov lesoparku na rekreáciu
a šport v súlade s ochranou prírody. Z ankety,
ale aj z diskusií s rôznymi záujmovými skupinami vyplynulo, že návštevníci lesoparku
veľmi citlivo vnímajú najmä rušivú ťažbu a želajú si mať v mestských lesoch zóny bez ťažby
dreva, bez developerských projektov a motorových vozidiel.
Skupina odborníkov a aktivistov pod vedením
architekta Petra Žalmana pripravila návrh zonácie mestského lesoparku. Návrh odbornej
skupiny rozdeľuje územie do troch zón. Prvou je “Zóna intenzívnej rekreácie”, do ktorej
spadajú najobľúbenejšie a najviac navštevované miesta ako Partizánska lúka, Kamzík, Horáreň Krasňany či Kačín, ktoré možno citlivo
rozvíjať.
Ťažba dreva by sa mala vykonávať ešte v menšom rozsahu a citlivejšie ako doteraz už len
v druhej zóne na menej ako polovici územia
mestských lesov. Zonácia ráta aj s vytvorením
tretej zóny - rozsiahleho územia bez ťažby
dreva. “V zóne kľudu bude mať prednosť autentická príroda. Vylúčená bude stavebná činnosť,
ťažba dreva aj pohyb motorových vozidiel. Naďalej sa však budú udržiavať turistické a cyklistické trasy. Hlavné mesto tak podporí rekreáciu
a ochranu prírody a vytvorí rozsiahle územie bez
rušivej ťažby s voľným pohybom osôb,” vysvetľuje Jakub Mrva.
Zatiaľ čo manažment mestských lesov postupne smeruje k maximálnej podpore rekreácie
v súlade s ochranou prírody, v ostatných prímestských lesoch v okolí Bratislavy je situácia
rozdielna. Veľký problém je stále na Devínskej Kobyle aj v dunajských lužných lesoch,
kde hospodári štát prostredníctvom štátneho
podniku Lesy SR. Úroveň a spôsob ťažby
v týchto územiach v súčasnosti nezohľadňuje dostatočne ich rekreačný potenciál, ale ani
potreby ochrany prírody. Ľudia nerozlišujú, či
sa nachádzajú v štátnych lesoch alebo v tých
mestských. Chcú si užívať rovnaký rekreačný
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štandard a rovnako citlivý prístup k lesom
v celom okolí hlavného mesta.
Odborníci preto navrhujú rozšíriť rekreačné
lesy aj o tieto územia a obnoviť tzv. Veľký bratislavský lesopark. Jeden z členov pracovnej
skupiny, Branislav Kaliský, upresňuje: “Výsledkom tejto etapy by malo byť rozpracovanie
a schválenie zonácie, definitívne vyriešenie dopravy a dotvorenie kúpeľného charakteru lokalít, ktoré sú na to zonáciou určené. Ambíciou
pracovnej skupiny je s vedením mesta a vládou
SR pripraviť podklady pre vyhlásenie časti lesov
v dotyku s Bratislavou za národný park.“ Mnohí politici o národnom parku veľa hovoria
najmä pred voľbami, ale väčšina z nich nemá
ani základnú predstavu o tom, čo to v praxi

znamená. Preto popri zonácii pripravujeme
podrobnejší návrh, ktorý bude obsahovať základné údaje, hlavne, ktoré územia by sme mali
do parku zahrnúť, čo všetko bude potrebné
zlepšiť v lesnom hospodárstve oproti súčasnému stavu, aby sa vôbec dalo hovoriť o národnom parku. Súčasťou štúdie je aj porovnanie
prínosov a nákladov. Potom už bude otázka
politického rozhodnutia, kedy, na akej rozlohe a či vôbec národný park vznikne. Netreba
sa nechať odradiť, veď aj vyhlasovanie nášho
prvého národného parku (TANAP) trvalo
vyše 30 rokov.
Bratislavské mestské lesy sú na tom v porovnaní s existujúcimi národnými parkami
na Slovensku prekvapivo dobre. Nerobia sa
holoruby, ťažba dreva je o dve tretiny nižšia
ako umožňuje zákon, zver nie je premnožená, potoky tečú vo svojich prirodzených ko-

rytách, nikto si ich nedovolí bagrovať, ako sa
to deje napríklad vo Vysokých Tatrách. Vďaka odbornému prístupu a dobrej spolupráci
ochranárov s lesníkmi sa možno práve v okolí
Bratislavy podarí dosiahnuť, aby naše lesy slúžili ľuďom v prvom rade pre radosť, oddych,
poznanie a zadržiavanie vody v krajine.
Začiatkom októbra Lesy SR začali v lesoch
nad Karlovou Vsou s ťažbou dreva. Od začiatku roka sa stretávame s lesníkmi na rokovaniach v pracovnej skupine, ktorú zriadilo
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka. Zatiaľ však k žiadnej systémovej dohode nedošlo, podarilo sa nám dosiahnuť len
dočasné pozastavenie resp. oddialenie ťažby.
Štátne lesy v tomto roku plánovali na Devínskej Kobyle vyrúbať na viac ako 20 lokalitách
vyše 3300 m3 dreva. Pod tlakom verejnosti
Lesy SR začiatok ťažby niekoľkokrát odložili. Mali začať rúbať v januári, napokon sa
nám podarilo oddialiť ťažbu až na október.
V tomto ročnom období sú najmenšie škody
na prírodnom prostredí spôsobené pri ťažbe.
Z celkového plánovaného objemu ťažby sa do
konca roka pravdepodobne vyrúbe len niečo
vyše 600 m3, čo je menej ako 20 %. Uskutočňuje sa len tzv. výchovná ťažba (cca 400 m3)
v troch susediacich porastoch v blízkosti známej lokality Kráľova hora. Okrem toho sa
rúbu zlomené, vyvrátené a suché stromy (tzv.
náhodná, kalamitná ťažba – cca 200 m3).
Lesníkom sme predložili viacero konkrétnych
návrhov na ochranu bratislavských lesov. Žiadali sme napríklad rozšírenie Bratislavského
lesoparku, vytvorenie lokalít bez ťažby dreva a zníženie celkového objemu ťažby ako
aj rozšírenie Národnej prírodnej rezervácie
Devínska Kobyla na päťnásobok jej súčasnej
rozlohy. Všetky tieto naše iniciatívy zostávajú
bez odozvy. Zase sa potvrdilo, že štátne orgány u nás v takýchto prípadoch konajú len pod
veľmi silným verejným tlakom.
Budúcnosť bratislavských lesov tak zostáva aj
naďalej v rukách občanov.

Jaromír Šíbl

nezávislý kandidát
na poslanca
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Svet bude taký, akým si ho urobíme,
každý z nás ho dokáže meniť
Čo prežívame, nie je dielom náhody. Sami vytvárame svet. Môže byť prázdnou pustatinou,
ale aj kvitnúcou záhradou.

A

ko vyzerá miesto vašich snov? Miesto,
kde by ste chceli žiť? Asi to nebude betónová pustatina, ale skôr harmonické a estetické prostredie v kontakte s prírodou. Miesto,
kde by sme sa cítili dobre a ktoré by prospievalo nášmu zdraviu. Pre mnoho ľudí v mestskom prostredí zostane podobná predstava
len nenaplneným snom.

Aj preto stále viac ľudí prejavuje záujem nielen o zeleň v meste, vo svojom najbližšom
okolí, ale aj o budovanie komunitných jedlých ekozáhrad. Je to jedna z foriem, ako žiť
a mať radosť z priameho dotyku s prírodou.
Meniť mesto na záhradu môžeme od svojich
okenných kvetináčov, loggií, najbližšieho okolia. I na malom priestore je možné dopestovať
jedlé rastliny vo veľmi dobrej kvalite. Šanca
na vlastnú úrodu je oveľa väčšia, než by sa
na prvý pohľad mohlo zdať. Možno neviete,
ale v Bratislave už funguje viacero komunitných záhrad a jedna aj u nás v Karlovej Vsi.
Máme tu Vodárenskú komunitnú záhradu,
v blízkosti Karloveského ramena, ktorej som
aktívnou členkou. Záhradu založilo v roku
2013 združenie Živica. Vlastnými rukami sme
nadšene pretvorili spustnutý priestor na záhony, vysadili stromy, vytvorili bylinkovú špirálu
rozvoniavajúcu levanduľou, šalviou a rozmarínom. Kvety priťahujú užitočný hmyz, opeľovače. Maličké jazierko pri špirále slúži ako

napájadlo pre včely a vážky a krášli ho lekno.
V hmyzom hoteli už bývajú včely samotárky.
V rohu záhrady umiestnilo združenie Živica
dva úle v rámci projektu Mestské včely. Na
vyschnutom kmeni orecha tróni netopieria
veža. Viete, že jeden netopier vychytá za noc
až 3000 komárov? Vtáčia búdka osadená na
starom smrekovci už má svojich operených
obyvateľov.
Komunitná záhrada nám slúži aj ako priestor
na stretávanie, v altánku pod orechom si vymieňame skúsenosti a ponúkneme sa navzájom svojimi produktami. Deti sú v záhrade
ako doma a už zistili, že šalát či rajčiny nerastú
v supermarkete. Vlastnú komunitnú záhradu
si za svojím panelákom, vo vnútrobloku alebo
na nevyužitých plochách môžete vybudovať
aj vy. Často sa pestuje vo vyvýšených záho-

tom, aký pozemok či akú pôdu máte. Vyvýšené záhony majú mnoho výhod – v záhrade
sa dá lepšie pohybovať, zavlažovať, je v nich
menej buriny, sú pohodlné i pre starších.
Záhrady, hoci len miniatúrne, sú rajom pre
rodiny s malými i väčšími deťmi i pre starých
rodičov.
Vaša komunitná záhrada naozaj nepotrebuje veľa a môže byť vašou oázou oddychu
a priestorom, kde dokážete načerpať novú
silu a energiu do náročných všedných dní.

Dagmar Petrová

nezávislá kandidátka
na poslanca
noch, ktoré sa naplnia zeleným materiálom
a navrch kvalitnou pôdou, preto nezáleží na

Imobilio
NAJVÄČŠIU NÁDEJ ZÍSKAŠ, KEĎ ZISTÍŠ, ŽE TO IDE
Imobilio je názov nášho občianskeho združenia. Sme komunita väčšinou mladých ľudí, ktorí sme v zmysle výrokov „Naše telesné postihnutie nás brzdí, ale nezastaví. Nehľadáme súcit, ale podporu. Inšpiruje nás každý prejav
odvahy a nezlomnosti.“ pred siedmimi rokmi začali s výstavbou komunitného centra Imobilio na Dlhých dieloch
v Bratislave - Karlovej Vsi.

C

ieľom nášho združenia Imobilio je podpora a rozvoj v oblasti vzdelávania, práce a integrácie telesne postihnutých, pričom
hlavným cieľom je dostavba výskumno-vývojového a vzdelávacieho centra. Bude slúžiť pre
zdravotne ťažko postihnutých. Staviame ho
len z prostriedkov individuálnych a firemných
darcov s významným podielom dobrovoľníckej
práce na stavbe.
Našou aktivitou je príprava projektov, vzdelávania a prednášok pre ťažko postihnutých

študentov, startupy v oblasti kompenzačných
pomôcok, ich realizácia a aplikácie pre znevýhodnených občanov dôchodcov.
Popri tom neustále poskytujeme pomoc malým
komunitám a jednotlivcom. Zapožičiavame vybrané kompenzačné pomôcky, ktoré, keď získame, opravíme a dávame im tak nový život.
Jedným z prvých našich startupov je sociálne
podnikanie ťažko postihnutých mladých ľudí.
V súčasnosti sa sústreďujeme na projekt šetrenia vodou pod názvom Prvá kvapka. Čoskoro

nasakarlovaves@gmail.com
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ho začíname realizovať.
Dôležitou súčasťou nášho komunitného centra
bude v budúcnosti rehabilitácia.
Na dokončenie stavby sa veľmi tešíme a plánujeme otvoriť naše priestory aj verejnosti.

Jozef Griač

nezávislý kandidát
na poslanca
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Kauza Slnečné údolie
POD AKÉ ROZHODNUTIE SA PODPÍŠE MINISTER VÝSTAVBY ARPÁD ÉRSEK?
V Bratislave sa často uprednostňujú záujmy developerov pred dobrým rozvojom mesta. Stavby spravidla povoľuje miestny stavebný úrad. Vyšším orgánom je Okresný úrad, odbor výstavby (OÚ), ktorý má riešiť komplikované
prípady, vážne rozpory a prípadne naprávať chyby. Bratislavský OÚ však už neraz zvrátil dobré rozhodnutie stavebných úradov v prospech bezohľadných developerov a zbohatlíkov, na škodu miestnych obyvateľov, životného
prostredia a dopravy. Deje sa tak aj v kauze „Slnečné údolie“?
SITUÁCIA PRED VSTUPOM
DEVELOPERA
Prvý dom - letné sídlo v údolí nad Devínskou
cestou postavil v 1925 slovenský kňaz a politik Ferdiš Juriga. Od tých čias až do nedávnej
doby pribudlo v údolí iba niekoľko roztrúsených rodinných domov. Napojenie týchto domov z jedného miesta na Devínsku cestu oddávna zabezpečovali nespevnené cesty. Časť
z nich spevnili a udržiavali dnešní majitelia
„Jurigradu“. Cestu využíva aj sused, majitelia
okolitých záhrad a obyvatelia bytového komplexu Condominium Renaissance.

DEVELOPER NA 3 ETAPY
V 2012 vstúpil do územia s plánom postaviť
bytový dvojdom a 3 vily investor Ingsol, s.r.o.
Ako prvé postavil dvojdom a garáže tesne
pri výjazde z Devínskej cesty, čím fakticky
znemožnil vytvorenie dobrého dopravného
napojenia v budúcnosti. Námietky vlastníkov
jestvujúcich domov týkajúce sa zabezpečenia
prístupu k ich nehnuteľnosti stavebný úrad
za starostky Hanulíkovej v stavebnom konaní zamietol. Investor spočiatku konal slušne
a obyvatelia údolia mu vychádzali v ústrety.
Napríklad mu bezodplatne umožnili používať pri stavbe svoju parcelu aj pripojiť sa na
ich kanalizačnú prípojku. Investor sa pri tom
v 2016 zmluvne zaviazal splniť ich požiadavky
na riadny prístup k ich domu a deklaroval,
že výstavba uvedeným končí. V 2017 však
začal pripravovať výstavbu ďalších 5 domov
spolu so 49 bytmi. Ním navrhované napojenie
prístupovej cesty vyplývajúce zo záväzného
stanoviska Krajského dopravného inšpektorátu aj po udelení výnimky na 12% sklon by
fakticky odrezalo historickú prístupovú cestu
pôvodných obyvateľov. Tá by dosiahla sklon
23%, čo oni odmietajú.

OKRESNÝ ÚRAD PROTI MESTSKEJ ČASTI
Návrh na začatie územného konania pre
5 bytových domov bol podaný na stavebný
úrad Karlova Ves. Ten konanie zastavil, lebo
investor nemal vyriešené dopravné pripojenie nehnuteľností a mal ďalšie nedostatky.
OÚ na žiadosť investora toto zastavenie ko-
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nania zrušil. Následne konanie fakticky odňal karloveskému stavebnému úradu a vydal
rozhodnutie o umiestnení stavby 5 bytových
domov. OÚ prevzatie právomocí od mestskej
časti odôvodnil §123 stavebného zákona, ktorý mu to umožňuje pri technicky náročných
stavbách a opatreniach s neobvykle veľkými
účinkami na okolie a životné prostredie. Tým
však v tomto prípade nie sú domy, ale komunikácia, ktorú OÚ vôbec neriešil.
Po sťažnostiach Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako odvolací orgán zrušilo rozhodnutie OÚ s tým, že OÚ musí v ďalšom konaní
vyriešiť otázku napojenia dotknutých nehnuteľností a novej stavby na verejnú komunikáciu. OÚ vydal ďalšie rozhodnutie o umiestnení stavby, pričom sa vôbec nevysporiadal
s tým, na čo ho zaviazalo ministerstvo. Nasledovali odvolania majiteľov 2 RD a 3 bytov,
ktorí znova namietali, že najprv treba vyriešiť
dopravné napojenie a skúmať celkový vplyv
na územie. Súčasne bol podaný podnet na
Krajskú prokuratúru. Tá problém vecne neriešila s tým, že najprv musí správnosť postupu
OÚ BA posúdiť ministerstvo.

BEZOHĽADNÝ DEVELOPER
Od jari 2017 prebiehala neúspešná diskusia
vlastníkov domov s investorom, ktorý získal
parcely pod ich príjazdovou cestou. V deň,
keď bolo na úradnej tabuli OÚ zverejnené
rozhodnutie OÚ o umiestnení stavby 5 bytových domov, investor na jedinú prístupovú
cestu k jestvujúcim RD umiestnil betónovú
skruž, ktorá pôvodným obyvateľom znemožnila prejazd. Následne rozbil cestu a do diery
zasadil trojmetrový strom. Uvedenými zásahmi bolo hrubo zasiahnuté do práva na bývanie, na súkromný a rodinný život a do ďalších
práv vlastníkom RD a ich rodín. Preto títo
podali návrh na vydanie predbežného opatrenia obcou podľa §5 Občianskeho zákonníka,
účelom ktorého je nariadenie na vrátenie do
pôvodného stavu. Rozhodnutie starostky bolo
vydané dňa 26.9.2018. Okresný súd Bratislava
IV vydal neodkladné opatrenie, ktorým uložil
spoločnosti Lensson, s.r.o. a spoločnosti Slovak-sol, s.r.o, aby umožnili nerušený prejazd

po trase jedinej prístupovej cesty k rodinným
domom, aby sa súčasne zdržali všetkých úkonov, ktoré by bránili v prejazde. Ten podnes
nebol umožnený. Investor tým ignoruje rozhodnutie súdu aj výzvu Cestného správneho
orgánu na odstránenie prekážky.
Keď sa ozvali znepokojení obyvatelia dvojdomu, investor im poslal oznámenie, že vlastní
vodovodné prípojky a odpojí ich od vody, po
čom odvolania stiahli.

AKO ROZHODNE MINISTER VÝSTAVBY?
O kauze aktuálne rozhoduje Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Ak rozhodne v prospech
developera podobne ako Okresný úrad, vznikne niekoľko vážnych problémov:
- občanom sa znovu ukáže, že na Slovensku,
a zvlášť v Bratislave, štátne orgány stoja na
strane bezohľadných dravcov proti obyčajným občanom i kvalitnému rozvoju mesta,
- developerom sa potvrdí, že ak si nájdu správne „chodníčky“, tak im prejde akákoľvek
stavba,
- ukáže sa tiež, že ak sa nájde stavebný úrad
a starosta, ktorý naozaj koná podľa zákona
a v záujme obce a jej obyvateľov, vyšší orgán
ho prevalcuje,
- developer dokončí 49 bytov, čo znamená prírastok cca 70-100 osobných vozidiel na už
dnes nevyhovujúcu prípojku na frekventovanú Devínsku cestu,
- ľudia si kúpia byty po reklame skvelého bývania s výhľadom na Dunaj a potom zistia, že
k nim nie je vybudované a dokonca ani úradne schválené pripojenie na verejnú komunikáciu, čo vyvolá ďalšie problémy dopravné,
právne, úradné i bezpečnostné,
- ak sa nakoniec zrealizuje cesta podľa návrhu
developera, hrubo sa porušia vlastnícke práva minimálne vlastníkom domov, ktorí tam
bývajú už desaťročia.
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