pre tých, ktorí sa neboja čítať, písať a premýšľať

Vážení čitatelia, milí Karlovešťania,
nastal pre nás čas prvej bilancie. Hoci mesiace uplynuli neuveriteľne rýchlo, je to už naozaj sto dní, kedy sme vstúpili do Miestneho úradu Karlovej
Vsi.
Naše očakávania, že nás nečaká ľahká práca, ale naopak tvrdá drina, sa
vrchovato naplnili. Splnili sa predtuchy, že je na mieste očakávať i nepríjemné prekvapenia a skryté nástrahy. Priskoro prišli aj bolestné chvíle. I to
prináša život. My sme však vstúpili do karloveského úradu s odhodlaním
vydať zo seba to najlepšie, nešetriť sa a to, čo očakávame od iných, žiadať v
prvom rade od seba.
Som veľmi rada, že sa mi podarilo to, čo na úrade bolo dosiaľ nevídaným
javom. Vytvoril sa tím najbližších kolegov, ktorí vedia a chcú navzájom
spolupracovať. Viacerých z nich už poznáte a ďalších Vám postupne predstavím. Spolu sme prekonali nepríjemnú odstávku vody na Silvestra, keď
mnohým domácnostiam hrozilo, že následkom havárie aj vo sviatočný deň
ostanú bez vody. Koncom januára nás tragicky zasiahla snehová kalamita,
pri ktorej prišiel o život malý chlapček. Museli sme sa vyrovnať s hrozivou
situáciou na Devínskej ceste, ktorá viedla až k jej uzávere. Zima nás neušetrila ničoho a množstvo napadaného snehu naplno odhalilo nedostatky beztak pridrahej starostlivosti o zimnú údržbu, s čím sme sa museli ako - tak
vysporiadať. Spolu sa snažíme nájsť východisko zo šokujúceho oznámenia,
že projekt šikmého parkovania na Majerníkovej ulici bol vykonaný v rozpore s predpismi a bez potrebných povolení, v dôsledku čoho nám hrozí
vysoká pokuta a potreba vykonať vo veci nápravu.
Tieto mesiace boli pre nás naozaj vážnou skúškou odolnosti. Osobné záležitosti i čas na odpočinok museli ísť nekompromisne bokom. Napriek tomu
nejde všetko tak rýchlo, ako by sme si želali. Som však šťastná, že aspoň
prvé lastovičky sú už tu. Dovoľte, aby som sa s vami o ne podelila.
Pripravili sme najdôležitejší dokument tohto roku, a to rozpočet na rok
2015. Nerodil sa ľahko, lebo sme si stanovili tvrdé princípy. Dodržali sme
zásadu, že nebudeme v bežnom rozpočte míňať viac, ako máme k dispozícii.
Napriek tomu sa budú opravovať školy a škôlky. Znamená to, že nebudeme
„prejedať“, ale budeme šetriť na ďalšie rozumné investície.

nasakarlovaves@gmail.com

sme sa mohli uchádzať o prostriedky z fondov Európskej únie. Pripravili
sme tri projekty na zvýšenie kapacity existujúcich materských škôl a uchádzame sa o dotáciu z prostriedkov ministerstva školstva. Pripravujeme prvé
viditeľné opatrenia na znižovanie reklamného smogu a zákonnú ofenzívu
proti hazardným hrám.
Za najslabšie miesto, ktoré robilo Karlovej Vsi hanebné meno, som
považovala stavebný úrad. Napokon tu je i koreň najvážnejších súdnych
sporov a od prvých dní bolo potrebné naliehavo riešiť zanedbané kauzy, z
ktorých sa niektoré vlečú už celé roky. Od januára nové vedenie stavebného
úradu odvádza zodpovednú a kvalifikovanú prácu.
Hneď na úvod nášho pôsobenia sme odvolali starého riaditeľa Karloveského
športového klubu. Za nového bol zvolený Juraj Kadnár. Ten má všetky predpoklady na to, aby obnovil dôveru v túto inštitúciu a vrátil jej poslanie, pre
ktoré bola založená.
Vymenovala som len tie najdôležitejšie zmeny, čoskoro budú nasledovať
ďalšie.
Za významné považujem, že sa na úrade neudiali očakávané čistky, ako
to býva na Slovensku zvykom. Predišli sme unáhleným rozhodnutiam a
zamestnanci dostali priestor a čas presvedčiť nás o svojej práci.
Popritom sme absolvovali množstvo stretnutí s obyvateľmi, zástupcami rôznych občianskych združení, klubov a iniciatív, či už na pôde úradu alebo
v teréne.
Samozrejme, že som nestihla všetko, čo by som si želala stihnúť. Sme stále
na začiatku a tie najťažšie výzvy nás ešte len čakajú. Ale napriek tomu cítim, že sa ľady pohli a mierny optimizmus je na mieste.
Na záver mi dovoľte poďakovať všetkým veľkým i malým, ktorí ste sa vo
veľkom počte zapojili do jarného upratovania a pomohli ste nám vyčistiť
Kráľovu horu, Karloveskú zátoku, školské a športové areály, ale i okolie
vašich domov. Nech Vám slúžia pre radosť.
Želám Vám krásnu slnečnú jar
Dana Čahojová

Skontrolovali sme vyhradené parkovacie miesta a vylúčili sme nájomcov,
ktorí mali pridelené viac ako jedno parkovacie miesto na bytovú jednotku.
Úspešne sa nám podarilo otvoriť dialóg s novým vedením hlavného mesta. Umožnilo nám aktívne vstúpiť do rokovaní v prípravných prácach rekonštrukcie električkovej trate. Našim cieľom je predísť chybám, ktoré sa
stali v Dúbravke a vyhovieť požiadavkám Karlovešťanov. Vďaka tomu trasa v centre Karlovej Vsi bude už zrejme zatrávnená. Do rekonštrukcie je
zahrnutý i projekt nového prestupového uzla na križovatke Molecova-Karloveská. Jeho realizáciou sa podstatne zvýši komfort a bezpečnosť našich
cestujúcich.
Začali sme pracovať na príprave podrobnejšej územno-plánovacej dokumentácie pre Staré Grunty. Naplnili sme zásobník projektov, ktorými by
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Karlova Ves má schválený riadny rozpočet
Rozpočet Karlovej Vsi pre tento rok sa rodil v náročných podmienkach. Po nástupe nového vedenia
mestskej časti bolo nutné podrobne analyzovať skutočný stav hospodárenia mestskej časti v minulosti
a pokúsiť sa pripraviť rozpočet, ktorý bude reálny, zodpovedný a čo možno najlepšie pokryje potreby
mestskej časti a jej obyvateľov.
Nepredávať majetok, neprejedať
rezervy a nerobiť účtovné triky
Základným zadaním, s ktorým nová starostka a
novozvolené zastupiteľstvo pristúpilo k východiskám tvorby rozpočtu pre rok 2015, boli princípy
dobrého hospodárenia. Tie spočívajú najmä v zásade, že sa nerozpredáva žiaden obecný
majetok. Taktiež sa nebudú „prejedať“ rezervy
v rezervnom fonde na financovanie bežnej spotreby a fungovania mestskej časti. Odmietlo sa aj
robenie účtovných „trikov“, keď sa spotrebúvali
peniaze z rezervného fondu a ešte sa aj vykazoval „prebytok“ a „dobré hospodárenie“ napriek
tomu, že sa v skutočnosti míňala rezerva. V roku
2015 bude rozpočet skutočne prebytkový v celkovej výške viac ako 81 tisíc eur a nebude sa na
ňom podieľať rezervný fond.

Otvorená samospráva
a moderný úrad pre ľudí
Programový rozpočet mestskej časti Karlova Ves
pozostáva z 12 programov, ktoré pokrývajú celé
spektrum kompetencií a úloh mestskej časti.
Nosný program s najväčším podielom finančných
prostriedkov tvorí program č. 7 – vzdelávanie,
ktorý garantuje fungovanie materských a základných škôl v zriaďovacej pôsobnosti mestskej časti.
V tomto roku došlo k úprave štruktúry viacerých
programov, aby poskytovali lepší a transparentnejší pohľad na hospodárenie samosprávy. Najmä
boli zmenené dva programy, ktoré dostali aj nové
pomenovanie: Program 2 – Otvorená samospráva a program 11 – Moderný úrad pre ľudí. Odzrkadľujú snahu nového vedenia posilniť princípy
otvorenej samosprávy a najmä transformovať
miestny úrad na efektívny a kvalitne fungujúci
úrad slúžiaci potrebám veProgram
rejnosti.

vyššie, radi pripravíme zmenu rozpočtu, ktorá
nám umožní realizovať aj výdavky, na ktoré sa v
tomto rozpočte nenašlo finančné krytie.

Vo výdavkoch treba každé euro
použiť rozumne
V oblasti rozpočtovania výdavkov bolo potrebné
zabezpečiť financovanie pre všetky kompetencie a zodpovednosti. Rozsah a miera pokrytia
výdavkov zodpovedá rozpočtovým možnostiam
Karlovej Vsi. Iste nebudú všetci spokojní, nakoľko
možnosti sú limitované. Žiaľ, v Karlovej Vsi máme
dlhodobý „skrytý“ dlh na zanedbanej verejnej infraštruktúre – na stave ciest, chodníkov,
verejných priestranstiev, zelene, ihrísk, budov
škôl a škôlok a pod. Karlova Ves by potrebovala
rádovo desiatky miliónov eur, aby kompletne zrekonštruovala a obnovila verejnú infraštruktúru.
Štát „odovzdal“ samospráve kompetencie, ale
nezabezpečil pre samosprávy dostatok zdrojov.
Ak sa samospráva nemá zadlžiť, musí sa pokúsiť
každý rok aspoň čiastočne zabezpečiť financie na
opravy a obnovu verejného majetku. Niekedy ide
doslova o „hasenie“ najakútnejších problémov,
pričom na strategické riadenie správy majetku
nezostávajú už voľné financie. V rozpočte na rok
2015 sa počíta okrem iného s nasledovnými výdavkami:
V oblasti kapitálových výdavkov sa bude financovať pokračovanie rozširovania kamerového
systému, zakúpia sa nové hracie prvky na detské
ihriská, ale najmä sa bude zabezpečovať prostredníctvom účelových peňažných fondov obnova škôl a športovísk. Prostredníctvom Fondu
opráv a obnovy školských zariadení a Fondu roz-

Bežné výdavky

Konzervatívny
odhad príjmov

Plánovanie, manažment a kontrola

5 200 €

Otvorená samospráva

113 360 €

V oblasti odhadu príjmov
sa pristúpilo s rozpočtovou opatrnosťou a pomerne
konzervatívnym princípom.
Rozpočtujú sa príjmy v
celkovom objeme 9,1 mil eur.
Sme presvedčení, že je lepšie
očakávať menší nárast príjmov a „prikrývať“ sa menšou
perinou, ako si naplánovať
väčší nárast príjmov, ktorý,
ak by sa nenaplnil, spôsobil
by vážne rozpočtové problémy. Prirodzene, v prípade,
že príjmy budú v skutočnosti

Služby občanom
(prenesený výkon št.správy)

238 147 €

Bezpečnosť a poriadok

5 600 €

Odpadové hospodárstvo

292 800 €

Pozemné komunikácie

309 000 €

Vzdelávanie

5 629 151 €

Kultúra

85 400 €

Karloveský športový klub

89 000 €

Sociálne služby

188 700 €

Moderný úrad pre ľudí

1 843 567 €

Prostredie pre život

121 421 €

SPOLU

8 921 346 €
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voja športu a telovýchovných zariadení sa bude
okrem iného financovať:

rekonštrukcia hygienických
zariadení na ZŠ Majerníková

55 000 €

rekonštrukcia hygienických
zariadení na ZŠ Tilgnerova 14

32 200 €

oprava zatekajúcej strechy na
ZŠ Karloveská 61

18 500 €

odstránenie vlhkosti a nová
maľovka v telocvični ZŠ Karloveská 61

10 000 €

rekonštrukcia osvetlenia v ZŠ
Karloveská 61

4 500 €

rekonštrukcia hygienických
zariadení v materských
školách

15 000 €

výmena okien v MŠ Majerníko24 000 €
va 60
obnova veľkokuchynských
zariadení v MŠ Borská a MŠ
Pod Rovnicami

15 800 €

Rok 2015 bude pre Karlovu
Ves náročný. Bude sa potrebné
vyrovnať s niektorými
problematickými rozhodnutiami
z minulosti, zmluvami a
záväzkami, ktoré „zdedilo“ nové
vedenie. Rizikom sú aj súdne
spory, ktorým mestská časť čelí.
Bude potrebné hľadať riešenia
a východiská, prísť s novými
iniciatívami a zámermi, ktoré v
budúcnosti zlepšia fungovanie
mestskej časti v prospech
všetkých jej obyvateľov.

JUDr. Branislav
Záhradník
zástupca starostky
nezávislý poslanec

Rozhovor poslanca Petra Buzáša s novým prednostom miestneho úradu Karlova Ves Jánom Hrčkom

Nepatrím k ľuďom, ktorí chcú iba sedieť na stoličke
a rozkazovať.

Vráťme sa pár mesiacov dozadu, teda na skladal z toho dobrého, čo som sa v rámci jej fun- postupne príde. Napríklad sme dostali poistzačiatok vášho pôsobenia v Karlovej Vsi. Aké govania naučil. Keď som prišiel na úrad, dostal nú zmluvu vo výške 3480 eur. Odmietol som ju
bolo preberanie úradu po bývalom vedení? som hotový produkt. Ten musím pretvárať, a to zaplatiť, suma bola podľa mňa príliš vysoká.
Nečakal som, že nás budú vítať s otvorenou
náručou a vrúcnym úsmevom. Dnes si myslím,
že to prebehlo lepšie, ako som očakával. Skutočne nepríjemné sa ukázalo zatvorené právne
oddelenie. Zrazu sme z troch právnikov nemali
k dispozícii ani jedného, hoci sme právnu pomoc
veľmi potrebovali. Museli sme improvizovať a externe zabezpečovať oddelenie až do 1. apríla, keď
nastúpil nový vedúci právneho oddelenia.

Spolupracovalo s vami bývalé vedenie pri
odovzdávaní miestneho úradu?
Bývalé vedenie pri odovzdávaní úradu podľa mňa

je vždy zložitejšie. Sú tu zabehnuté stereotypy,
platia rôzne návyky a tolerujú sa veci, ktoré sa mi
nepáčia a ktoré ja tolerovať nebudem. Samozrejme, to dobré rád zachovám a budem zveľaďovať.

Vidíme v samospráve po voľbách rôzne
prístupy k starým zamestnancom. Plošné
prepúšťanie, ale aj plynulé pokračovanie
bez zmien. Aký postup ste zvolili vy?

Kandidovali ste na starostu Petržalky.
Nie je to len môj postup, je to zhoda s pani sta- Prekvapivo ste sa stali prednostom Karrostkou. Nechceli sme posudzovať a odsudzovať lovej Vsi. Ako k tomu došlo?
ľudí len preto, že boli prijatí za predchádzajúceho vedenia alebo že mali s predchádzajúcim
vedením nadštandardne dobré vzťahy. Nechali sme si
čas na posúdenie
ich prístupu k práci
pod naším vedením,
kvality ich výkonu
a pridanej hodnoty
pre úrad a mestskú
časť. Úprimne, zatiaľ sme nikoho
neprepustili a tí,
čo odišli, odišli na
vlastnú
žiadosť.
Snažíme sa postupovať čo najférovejšie, a preto nechce-

spravilo maximum z minima. Čo sa týka bývalého
prednostu, ani minútu sa so mnou nerozprával.
Nestretli sme sa, len sme sa videli na ustanovujúcom zasadnutí nového zastupiteľstva. Našiel
som prázdnu kanceláriu. Nebolo to korektné, no
osobne mi to neprekáža.

Po tomto sa asi do úradu nevstupovalo ľahko. Bolo niečo, čo vás prekvapilo príjemne?
Keďže bývalé vedenie nám úrad zámerne
odovzdalo v posledný možný termín, 16. decembra, o pár dní začalo čerpanie vianočných dovoleniek. Mnohí zamestnanci sa vrátili až 7. januára.
Hoci to malo byť nepríjemné, za ten čas sa nám
v relatívnom pokoji podarilo naštudovať mnoho
dovtedy neprístupného materiálu. Paradoxne
príjemne ma prekvapila odborná a technická
neznalosť bývalého vedenia. Predpokladal som,
že keď niekto napríklad falšuje dovolenky, tak
si aspoň dá pozor na to, aby po sebe nezanechal
diaľnicu dôkazov.

Hľadal som alternatívne ponuky a zrazu ten
istý subjekt za rovnaké plnenie znížil cenu na
2190. Takto sa podarí ušetriť 1290 eur ročne a
podobných prípadov je omnoho viac. Rovnako sa
snažíme kontrolovať kvalitu dodaných služieb a
asi prvýkrát v histórii úradu sme uplatnili zmluvnú pokutu dodávateľovi zimnej údržby.

Tiež som bol prekvapený, že pán Bajan vyhral
(smiech). Keďže mám záujem ukázať, čo a ako
chcem v komunále robiť, tak som svoje schopnosti a čas ponúkol novej starostke Danke Čahojovej. Som rád, že moju ponuku prijala, lebo
som tu stretol mnohých zaujímavých ľudí i medzi
poslancami. Verím, že táto zostava má veľký
potenciál a Karlovešťania zvolili dobre. Z tohto
dôvodu som tu a snažím sa čo najviac pomôcť.

Čo chcete ukázať?

me niektoré veci uponáhľať.

Že sa to dá naozaj robiť lepšie, kvalitnejšie a
transparentnejšie. Dokázať, že môže existovať
samospráva, ktorej ľudia budú môcť veriť a budú
vedieť, za čo platia. Presvedčiť obyvateľov, že
pravidlá a zákony platia pre všetkých rovnako,
že sa nebudú veci vybavovať cez kamarátov. Vzorovým príkladom bolo doterajšie vybavovanie
parkovacích miest, ktoré sa často prideľovali nespravodlivo v rozpore s pravidlami.

Mohli by ste spomenúť nejaké zmeny, ktoré
sa už podarilo rozbehnúť?

Koľko času ste v práci strávili za posledné
mesiace?

Prvým cieľom bolo sprehľadniť chod úradu.
Problém bol, že úrad nekomunikoval navonok.
Ešte väčší problém bol, že nekomunikoval ani
vo vnútri. Stretli sme sa aj s otázkou, či môže
zamestnanec jedného oddelenia sprístupniť
určité údaje zamestnancovi iného oddelenia.

Veľmi veľa, len v marci to bolo viac ako sto hodín
nadčasov. Najviac na to, bohužiaľ, dopláca moja
manželka. Nepatrím k ľuďom, ktorí chcú iba
sedieť na stoličke a rozkazovať. Vecí, ktoré chceme zlepšiť, je veľa a bežný pracovný čas na to

V minulosti to vraj nemohli. To bolo pre mňa
nepochopiteľné až absurdné. Chceme čo najviac
informácií sprístupniť pre obyvateľov. Pracujeme
na novej webovej stránke. Kto tam skúšal vyhľadať objednávku alebo faktúru, vie, o čom hovorím. Aj samotní zamestnanci s tým spätne majú
problém, tobôž obyvatelia zvonku. To je jeden
z prvých cieľov. Súbežne pripravujeme ďalšie
zmeny. Viaceré sa týkajú verejnoprospešných
prác, ktoré by sme radi vykonávali vlastnými
silami, a nie dodávateľsky, ako to bolo doteraz.

Máte IT firmu a skúsenosti s jej riadením.
Je jednoduchšie riadiť firmu alebo úrad?

Podarilo sa už úradu ušetriť nejaké peniaze
alebo zastaviť nejaké nehospodárne
nakladanie s financiami?

Samozrejme riadiť firmu. Rozdiel je najmä v tom,
že svoju firmu som zakladal a postupne som ju

Zatiaľ to nie sú veľké čiastky, ale verím, že to
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nestačí.

Na aké veci sa teda môžu obyvatelia Karlovej Vsi tešiť? Môžete im na záver niečo
naznačiť?
V prvom rade by som ich chcel poprosiť o trošku
trpezlivosti. Plánov máme veľa a ľudia nás denne
zahŕňajú niekedy aj roky neriešenými problémami. Sám by som si želal, aby všetko išlo omnoho
rýchlejšie. Úrad je však limitovaný rozpočtom,
zákonmi a kompetenciami. Snažíme sa postupne zavádzať zmeny a pritom pracovať zodpovedne. Chceme sa vyvarovať zbytočných chýb
a prešľapov, preto ideme radšej pomalším tempom. Som presvedčený, že viaceré veci sa zmenili
k lepšiemu. Ďalšie sa postupne zmenia a čoskoro
sa to začne prejavovať i navonok.
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Potemkinova dedina
Knieža Potemkin v roku 1787 vytvoril z kulís pri návšteve Krymu ruskou cárovnou Katarínou II. a
rakúskym cisárom Jozefom II. celé dediny. Po cestách jazdili vozy naložené akoby obilím - v skutočnosti
pieskom. Pred dekoráciami stáli dedinčania, v skutočnosti to boli prezlečení vojaci, ktorí nadšene
mávali a presúvali sa potajme medzi jednotlivými bodmi. Jedna pečená hus vraj kolovala z domu do
domu podľa času príchodu cárovnej. Jozef II. celú cestu Krymom nazval halucináciou.
Žiaľ, podobnú potemkinovskú dedinu namaľovala svojim voličom i bývalá starostka Karlovej
Vsi Iveta Hanulíková. S patričnou predvolebnou
mediálnou odozvou nechala namaľovať a spustiť
projekt šikmého parkovania na Majerníkovej ulici.
Potreba rozšírenia kapacít parkovania pre miestnych obyvateľov je nespochybniteľná a vysoko
oprávnená. Dielo bývalej starostky má však veľký
háčik a spôsobilo novému vedeniu Karlovej Vsi
hlboké vrásky. Priam šokujúco totiž zapôsobil list
z hlavného mesta, v ktorom vyšlo najavo, že celý
projekt bol realizovaný bez patričných povolení a
Karlovej Vsi za to hrozí pokuta vyše 33 tisíc eur.
Navyše má mestská časť povinnosť uviesť komunikáciu do pôvodného stavu.
Dnes už nie je podstatné, či k tomu mala tiché

požehnanie vedenia mesta. Isté je, že pod dokumentom, ktorý vyjadruje nesúhlas s takto
vyznačeným parkovaním je podpísaný bývalý
primátor Milan Ftáčnik. Výzva na odstránenie
šikmého parkovania prišla ešte pani Hanulíkovej
štyri dni! po komunálnych voľbách. Novej starostke sa tým, samozrejme, pochváliť zabudla.
Tá má dnes mimoriadne náročnú úlohu. Je si
vedomá, že situácia s parkovaním je kritická a
zároveň musí dodržiavať zákony, predpisy, nariadenia a štatút hlavného mesta. Musí hľadať v
rokovaniach s magistrátom možnosť zachovania
aspoň časti projektu šikmého parkovania tak, aby
nebolo na úkor bezpečnosti žiadneho účastníka
premávky, či sa jedná o individuálnu automobilovú dopravu alebo prostriedky mestskej hro-

madnej dopravy. Faktom je, že denne vznikajú na
Majerníkovej kolízne a nebezpečné situácie, za
ktoré niekto musí niesť zodpovednosť. Nehovoriac o tom, že i za to, čo je urobené zle a na cudzej
komunikácii, ktorá je v správe hlavného mesta,
musela Karlova Ves zaplatiť nemalé peniaze.
Niet inej cesty ako parkovanie riešiť komplexne
a pripraviť projekty na rozšírenie parkovacích
možností. Všetci to vedia a žiadna potemkinovská dedinka nás nevytrhne.

Michal Drotován
vedúci oddelenia dopravy a živ. prostredia

Bude v OD Centrum ďalšia herňa?
Hazardné hry už zakázali vo Viedni, Brne, Sabinove aj Trenčianskej Turnej.
Dokážeme to aj v Bratislave?
Obchodný dom Centrum poznajú snáď všetci
Karlovešťania. Keď sa prednedávnom začala jeho
rekonštrukcia, mnohí sme sa potešili, ako nám
bude lepšie slúžiť - krajší, funkčnejší, modernejší.
Pôvodne z neho po rekonštrukcii mala byť znovu predajňa potravín. V minulom roku však
spoločnosť CITY CORP REAL, a.s., ktorá je vlastníkom stavby, požiadala o „zmenu v užívaní časti
stavby“. Namiesto potravín tam chcela zriadiť
herňu na prevádzkovanie hazardných hier.
Bývalá starostka Karlovej Vsi Iveta Hanulíková s
touto navrhovanou zmenou nesúhlasila a nepovolila ju (rozhodnutie stavebného úradu MČ BA
– Karlova Ves, č. KV/SU/2427/2014/10004/VK
zo dňa 11.07.2014). Aké však mala na to zákonné
dôvody? Prakticky žiadne. Príslušná legislatíva totiž neumožňuje takúto žiadosť zamietnuť,
pokiaľ žiadateľ splní všetky zákonom stanovené
podmienky, čo sa v tomto prípade aj stalo.
Prečo teda bývalá starostka nesúhlasila so zriadením herne, keď aj tak mohla predpokladať, že
odvolací orgán jej rozhodnutie ako nezákonné
zruší a herňa tam nakoniec aj tak bude? Do úvahy
prichádzajú najmä dve možné vysvetlenia – alebo bol stavebný úrad, na čele ktorého stála ona,
celkom nekompetentný alebo to bol od nej len
šikovný predvolebný ťah. Je jednoduché povedať
voličom, ktorí sa v príslušnej legislatíve nevyznajú: „Ja som to nepovolila! (a keď ma znovu zvolíte,
ani nikdy nepovolím)“. Zodpovední budú tí druhí,
tí zlí - odvolacím orgánom je v tomto prípade
Okresný úrad Bratislava. Samozrejme, že to už
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bude po voľbách.
A tak sa aj stalo. Okresný úrad Bratislava, odbor
výstavby a bytovej politiky, predmetné rozhodnutie karloveského stavebného úradu 16.02.2015
zmenil a zriadenie herne povolil. Ani on však nemal príliš na výber, ak nechcel konať v rozpore
so zákonom. Nová herňa teda s najväčšou pravdepodobnosťou v OD Centrum bude. Nemôže
tomu zabrániť ani súčasné vedenie Karlovej Vsi
a nemohla to ani bývalá starostka. Tá však aspoň
nemusela sľubovať to, čo mohla dobre vedieť, že
nebude môcť splniť.

Sú len tri možnosti ako dostať hazardné
hry z Karlovej Vsi a z celej Bratislavy:
• zmenou zákona o hazardných hrách (nedávna
poslanecká iniciatíva v parlamente sa skončila neúspešne – opoziční poslanci navrhovali
zmenu zákona tak, aby si o povoľovaní hazardných hier na svojom území mohla každá
mestská časť rozhodovať samostatne)
• prísnejšou reguláciou v územnom pláne mesta
a v územných plánoch zón (vieme dobre, ako
dlho to trvá)
• prijatím všeobecne záväzného nariadenia o
zákaze hazardných hier mestským zastupiteľstvom – to však podľa súčasného znenia
zákona o hazardných hrách musí platiť na
celom území mesta, musí sa týkať všetkých
hazardných hier a petíciu za jeho prijatie musí
najprv podpísať aspoň 30 % zo všetkých obyvateľov Bratislavy starších ako 18 rokov
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Dňa 31.03.2015 sa uskutočnilo pracovné stretnutie zamestnancov bratislavského magistrátu
so zástupcami mestských častí k problematike prevádzkovania hazardných hier na území
hlavného mesta. Na stretnutí zástupcovia jednotlivých mestských častí prezentovali svoje skúsenosti a názory na túto problematiku.
Väčšina z nich sa zhodla v tom, že hazardné hry
v Bratislave nechceme. Zástupcovia magistrátu
preto prisľúbili v iniciatíve ďalej pokračovať.
V zázname z rokovania sa možno dočítať:
„...Nakoľko sa väčšina predstaviteľov jednotlivých mestských častí priklonila k iniciovaniu
petície v zmysle zákona o hazardných hrách,
(magistrát) vytvorí text petície, ktorý bude
možné pripomienkovať. Rovnako tak sa kontinuálne v interakcii so zástupcami mestských
častí pripraví text internej smernice hlavného
mesta za účelom upravenia postupu hlavného
mesta pri udeľovaní súhlasov. Napokon, v interakcii s mestskými časťami bude iniciovaná aj
legislatívna zmena aktuálneho znenia zákona
o hazardných hrách...“
Zdá sa tak, že predsa len pomaly začína svitať na
lepšie časy.

Jaromír Šíbl
nezávislý poslanec

Bez stavebných uzáver - ohrozenie kvality života v Karlovej Vsi
Karlova Ves, zvlášť súbor Dlhé diely, zažíva veľmi chaotický rozvoj. Nezodpovedá pôvodným urbanistickým predstavám, ani socio-ekonomickým a prírodným danostiam. Už 30 rokov tu trvá stavebný
boom.
Nezmenil to ani verejný „svätý“ sľub bývalej starostky, že zastaví zahusťovanie. Prispela k formálnemu vyhláseniu stavebných uzáver. Na faktické
naplnenie zmyslu nemala chuť. Bývalé vedenie urobilo všeličo, aby sa počas
5 rokov nedospelo k schváleniu územných plánov zón (ÚP-Z). Stavby možno povoľovať podľa gumeného, pre Karlovu Ves nevhodného ÚP Bratislavy.
V jednej zóne hrozia domy, ktoré pri čarovaní s terénom a ustúpenými podlažiami budú vnímané ako 7-podlažné a v iných zónach zasa domy bez obmedzenia počtu podlaží. Ich pripojenia na cestnú sieť znamenajú zníženie
kvality života.
Obyvateľom na Janotovej 14 a 16 v r. 2008 sľubovali zachovať ochrannú
líniovú zeleň, vyvolali pocit, že oproti ich domu zostane voľná plocha.
Pritom ÚP Bratislavy tam dovoľuje vysoký dom od r. 2007. Korunu nasadilo
obstaranie ÚP-Z. Zadanie určilo podmienky pre menej negatívnu urbanizáciu, ale dáva možnosť zahustenia v mieste s veľkou dopravnou záťažou.
Ak zodpovední mysleli sľuby vážne, mali obstarávať urbanistickú štúdiu
– podklad pre zmenu ÚP Bratislavy. Byť to jediná pasca pre zmysluplný
územný rozvoj, bolo by sveta žiť v Karlovej Vsi.

až do schválenia. V zónach pre Dlhé diely to môže byť tento rok. Starostka Karlovej Vsi požiadala primátora Bratislavy, aby vydával vyjadrenia k
investičnej činnosti na území Karlovej Vsi až po vyjadrení mestskej časti. Chceme v nich zohľadniť zámery rozvoja Karlovej Vsi, osobitne Dlhých
dielov, Karloveskej zátoky, Starých gruntov a Líščieho údolia, lebo aj pre
tieto obstarávame ÚP-Z.
Mimoriadne situácie vyžadujú mimoriadne riešenia. Poslanci prijali uznesenie, ktorým vyzvali starostku urobiť možné zákonné úkony
smerujúce k ochrane ohrozených lokalít a sú presvedčení, že neprijali
uznesenie s charakterom zakázaného. Ak by sme aj neuspeli, sme povinní
pokúsiť sa prejsť cestou, ktorou zatiaľ nikto nekráčal. V záujme slušných
Karlovešťanov.

Vladimír Dulla
nezávislý poslanec

Vynaložené peniaze a úsilie vyžaduje dotiahnuť procesy obstarávania ÚP-Z

Sneh a ľad za drahé peniaze
Zimnú údržbu v Karlovej Vsi vykonávajú tri zložky: hlavné mesto, mestská časť a správcovia
nehnuteľností. Táto tretia línia fungovala najlepšie. Až na občasné výnimky boli pešie komunikácie
v okolí obydlí odhrnuté a vyčistené.
Hlavné mesto čistilo cesty I. a II. triedy. Boli udržiavané uspokojivým
spôsobom, ale mestské chodníky a schodiská zostali celú zimu neudržiavané. Napr. Karloveská, Molecova, Hany Meličkovej, Majerníkova. Mestská
časť spravuje cesty III. a IV. triedy v dĺžke takmer 25 km, chodníky v dĺžke
vyše 10 km a schody v počte 832 . Údržbu týchto komunikácií vykonáva už
druhý rok firma RAKI. Zmluva s touto firmou, ako aj samotný výkon údržby
vyvoláva viacero otázok.

Ako sme spokojní so zimnou údržbou firmy RAKI?
Na túto otázku nech si odpovie každý sám. Ja nie som spokojný. V prvom rade mala firma RAKI zriadiť a prevádzkovať non-stop dispečing.
Žiaľ, zverejnené čísla boli často nedostupné, vraj bol príslušný pracovník
PN. Cesty boli zjazdné, ale za celú zimu sa neodpratali zvyšky snehu z komunikácií. Realitou zimy boli osobné autá uväznené v ľadových boxoch,
pluhom zahrnuté priechody pre chodcov a neprístupné parkovacie miesta.
Ešte horšia bola situácia na chodníkoch a schodoch. Ak ste sa túto zimu
šmykli, vďaka patrí pravdepodobne firme RAKI.

Čo nás to stálo?
Vysúťažená cena bola 726€ vrátane DPH za každý deň zimnej údržby, bez
ohľadu na počasie, plus cena za posypovú soľ 180€ s DPH za tonu. RAKI
nám to túto zimu „poriadne osolila“! Konkrétne faktúrami na asi 850 ton
soli. Pre lepšiu predstavu, je to nákladný vlak so 43 vagónmi, každý plný
soli. Zdá sa vám to veľa? Možno na menšiu ekologickú haváriu!

Odkiaľ sa vzalo toľko soli vo faktúrach?

Zvrátená logika? Celkom iste! Ale zároveň neúprosná realita hospodárenia
Ivety Hanulíkovej. Okrem fakturovania od buka do buka sa v rozpore s uzavretou zmluvou fakturovalo namiesto raz až 2x mesačne, doba splatnosti
bola 7 dní namiesto zmluvne dohodnutých 30 dní. Každá faktúra obsahovala asi 5 chýb, kvôli ktorým sa mala vrátiť na prepracovanie.

Ako sa vyberala firma na zimnú údržbu?
Vyberalo sa elektronickou aukciou v lete 2013. Zúčastnili sa dve firmy, RAKI
a ESP. Vyhrala RAKI, ale ESP neprehrala, pretože vykonávala časť zimnej údržby ako subkontraktor. RAKI vyhrala vďaka nižšej dennej paušálnej cene. Podstatnou sa ukázala cena soli. Tá bola prestrelená a zhodná u
oboch „súťažiacich“. Pre porovnanie: cena soli na komoditnej burze bola na
začiatku zimy 75€ za tonu, bežná cena soli v Bratislave vrátane dopravy až
do Karlovej Vsi je 100 až 120€ bez DPH. Vysúťažená cena 150€ bez DPH je o
25 až 50% vyššia ako bežná cena. Predpokladaná celková hodnota kontraktu 118.400 € bola prekročená už pred koncom minulej zimy, a preto sa mala
zjednať náprava. Nestalo sa. Neporiadna zmluva obsahovala odkazy na
neexistujúce ustanovenia, chybný prepis súťažných podmienok, príkaz
fakturovať v posledný pracovný deň v mesiaci (účtovný, daňový a logický
nezmysel). A platila nezmenená ďalej!

Čo povedať na záver?
Mestská časť pod novým vedením si uplatnila zmluvné sankcie za nekvalitu vykonaných prác a posledné faktúry rozporovala z titulu nedostatočného zdokumentovania fakturovaných položiek. Možno nás čaká ďalší
súdny spor. Ale peniazmi z obecnej kasy nemožno nemilobohu mrhať.

Faktúra obsahuje iba prílohu s časom výkonu „preventívneho zásahu“, dobou teploty pod bodom mrazu a množstvom soli. Žiadne preberacie protokoly, výpisy z knihy jázd, záznam GPS, žiaden doklad o tom, že sa fakturovaná činnosť vykonala a fakturovaný materiál minul. Z faktúr sa dá
vyčítať istá miera priamej úmernosti medzi dobou mrznutia a spotrebou
soli. Pre názornosť: ak vonku hodinu mrzne, posype si občan chodník 1 kg
soli. Ak bude mrznúť päť hodín, zopakuje posyp 5x, a preto minie 5 kíl soli.
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Rudolf Rosina
nezávislý poslanec
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Dve správy – jedna zlá a jedna dobrá
Veľa dobrých vtipov a mnoho napínavých príbehov začína vetou: „Mám pre vás dve správy, jednu
dobrú a druhú zlú. Ktorú chcete počuť ako prvú?“ Potom väčšinou nasleduje rozhodnutie, že najprv by
sme chceli počuť tú zlú. Je to preto, že dobré správy si chceme vychutnať.
Začnem teda klasicky tou zlou:
Pán Robert Fico, predseda strany SMER - Sociálna demokracia a zároveň aj
premiér Slovenskej republiky bol uvedený do omylu.
Neviem si inak vysvetliť, prečo by na oslavách MDŽ v Bratislave upriamil pozornosť na bývalú starostku a dnešnú poslankyňu Karlovej Vsi a
Bratislavy, pani Ivetu Hanulíkovú. Označil ju za vzor dobrej manažérky vo
verejnej inštitúcii, čo dav ocenil potleskom.
Niežeby som neprial ktorémukoľvek človeku jeho úprimne zaslúženú
minútu slávy, či spravodlivé ocenenie jeho dobre odvedenej práce.
V prípade Hanulíkovej však ide o poľutovaniahodný omyl. Vychádza z nedostatku relevantných informácií o jej skutočne odvedenej práci vo výkone
verejnej funkcie a o tom, aké problémy po jej pôsobení v Karlovej Vsi ostali.
Priznám sa, že som ostatné štyri roky bol poslancom v bratislavskej
mestskej časti, v ktorej Hanulíková bola starostkou. Bol som bližšie k jej
výkonu ako Fico a problémom Karlovej Vsi som sa intenzívne venoval. Nevedel som vtedy mnohé o dôsledkoch jej spravovania pre Karlovu Ves, ani
som na to nemal potrebné informácie.
Nevedel som, že bývalá starostka často oddychovala cestovaním po svete
bez toho, aby si, ako každý zamestnaný aj vrcholný manažér, a nielen vo
verejnej správe, čerpala riadnu dovolenku.
Netušil som, že bývalá starostka si nechala osem rokov vyplácať z verejtných zdrojov trinásty plat, ktorý jej neprináležal. Dokonca som urobil zo
seba korunovaného hlupáka, keď som navrhol nezávislým poslancom, aby
schválili odmenu pre starostku, a tak jej naznačili gesto dobrej vôle a záujem o zlepšenie vzájomnej komunikácie. Nevedel som, že naša starostka už
odmeňuje samu seba a nepotrebuje na to spokojnosť poslancov s jej pôsobením.

Nevedel som, že bývalá starostka pre pofidérnu politickú hru neodvolala
štatutárneho zástupcu miestnej príspevkovej organizácie a umožnila mu
tak nezodpovedné súdne doťahovanie o zaplatenie oprávnenej faktúry za
stavebné práce. Toto ich spoločné konanie ani nemohlo dopadnúť inak ako
dopadlo - prehratým súdnym sporom. Jedným z mnohých.
Nevedel som, že bývalá starostka tým, že nekonala v pozícii štatutárnej
zástupkyne stavebného úradu, dostala mestskú časť do súdneho sporu, po
prehratí ktorého môže mestská časť zaplatiť náhradu až 11,6 mil. eur. Nevedel som o tom nielen ja ako miestny poslanec, ale tajila to pred občanmi mestskej časti, ktorých uvrhla do tejto potenciálnej dlžoby. Nevedeli
o tom kompetentní zamestnanci miestneho úradu a nevedela o tom ani
kontrolórka mestskej časti.
Takže sa nečudujem, že o tom nevedel ani premiér, keď bývalú starostku
chválil za jej výkon vo verejnej funkcii.

A teraz tú dobrú a dôležitejšiu správu:
Dnes už veľa vecí o tom, ako spravovala mestskú časť bývalá starostka,
viem. To, čo bolo pred krátkym časom neprístupné a nemožné, dnes už
možné je. Aj vďaka predtuche mojej a predtuche mnohých mojich susedov,
dostali možnosť nazrieť do dokladov o tomto počínaní noví ľudia. A nielen
nazrieť do dokladov, dostali možnosť sami spravovať mestskú časť. Žiaľ, sú
veci, ktoré sa naprávajú ťažko, niektoré sa nedajú vôbec, ale hlavné je, že
veľa sa zmeniť môže. Ja vidím, že mnohé sa k lepšiemu mení už dnes.
A konečne verím, že aj pán predseda vlády sa o tom, ako spravovala veci
verejné v Karlovej Vsi pani Hanulíková, dozvie pravdu.

Marcel Zajac

Nevedel som, ako vie bývalá starostka klamať. Nemohol som ani zle počuť,
ani zle rozumieť. Dala to písomne: „ o tom, že mi bol omylom vyplatený
trinásty plat, som nevedela“. Pritom pod pokynom, na základe ktorého jej
bol trinásty plat vyplatený, je sama podpísaná.

nezávislý poslanec

Slzy mám na krajíčku
Do lokálnej politiky som vstúpil preto, že som mal odôvodnený pocit, že v Karlovej Vsi niečo nie je v poriadku. Mal som
pocit, že sa plytvá verejnými prostriedkami, nerešpektujú
sa záujmy a potreby občanov a naopak, namiesto verejnej
služby slúži obecný úrad na napĺňanie osobných ambícií,
záujmov a vreciek niektorých jednotlivcov. Vy, spoluobčania, ste ma zvolili za svojho zástupcu. Z tejto pozície mám
možnosť a povinnosť pozrieť sa „pod pokrievku“.

Na každom kroku sa potkýname o zákony, záväzné právne normy, územný
plán Bratislavy, technické normy pre stavbu budov, ktoré sú „na kočku“.
Držia chrbát developerskej chobotnici. Vieme, že sú zlé, ale musíme
ich dodržiavať a rešpektovať. Všetko toto „čvachtanie sa“ v byrokratickom bahne postkomunistickej, mafiánsko-kapitalistickej legislatívy, akcentovanej nefunkčným miestnym úradom, dedičstvom nevýhodných
zmlúv a zbytočných súdnych sporov, ma napĺňa pocitom nemohúcnosti.
Z tej nemohúcnosti mi je do plaču! Je mi do plaču, ale nevzdávam sa.
Právo – myslím to morálne, je na našej strane!

Osobne som bol zhrozený z toho, čo som videl a čo sa dodatočne každý
deň dozvedám. Predovšetkým to bol takmer nefunkčný úrad. Nejestvovali databázy, prístupnosť k údajom bola takmer nulová. Úradníci neboli
naučení riešiť problémy občanov, ale zbavovať sa zodpovednosti. Obecný
majetok: cesty, chodníky, schodiská, školy sa roky neudržiaval. Dostať ho
do kondície je najmenej na desať rokov efektívneho hospodárenia. Podnety
od občanov prichádzajú, úradníci krčia plecami, podklady sa hľadajú a
hľadajú, nie vždy je jasné, či ide o majetok mesta alebo Karlovej Vsi.
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Rudolf Rosina
nezávislý poslanec

Služby geriatrickej ambulancie sú zachránené
MUDr.Schichorová, geriatrička polikliniky v Líščom údolí, sa obrátila na
starostku Karlovej Vsi s prosbou o pomoc. Riaditeľstvo krajskej pobočky
Všeobecnej zdravotnej poisťovne jej oznámilo, že od apríla 2015 s ňou
neuzatvorí zmluvu na špecializovanú ambulantnú starostlivosť v odbore
vnútorné lekárstvo. V praxi by to znamenalo, že veľký počet starších pacientov s diagnózou srdcovo - cievneho ochorenia by si muselo hľadať
nového lekára. Pre našich dôchodcov by to znamenalo presný opak toho, čo
očakávali. Namiesto posilnenia a rozšírenia zdravotníckych služieb by sa
dostupnosť potrebnej starostlivosti znížila najmä pre tých, ktorí sú postihnutí viacerými diagnózami. Sústredné úsilie starostky, základnej jednoty
dôchodcov a pomoc hlavného lekára bratislavskej župy a vicežupana Bertu

spôsobili, že Všeobecná zdravotná poisťovna zrušila obmedzujúce rozhodnutie a opätovne uzatvorila zmluvu s našou geriatričkou . Za to im úprimne
ďakujeme. Pani doktorka bude môcť naďalej poskytovať služby v pôvodnom rozsahu.

Ing. Petr Sedlák
aktivista iniciatívy
Naša Bratislava

Uchádzame sa o finančné zdroje EÚ v sociálnej oblasti
Mestská časť sa zapojila prostredníctvom sociálnej komisie do Integrovaného regionálneho
operačného programu, ktorý je súčasťou Regionálnej integrovanej územnej stratégie
Bratislavského kraja na roky 2014 – 2020.
Zastupiteľstvo v predchádzajúcom volebnom období malo v
pláne zriadiť zariadenie pre seniorov. Túto myšlienku sme,
žiaľ, nutení odložiť na neskôr z dvoch dôvodov:
1. Je nevyhnutná konsolidácia financií mestskej časti. Damoklov meč
visí hlavne zo súdnych sporov, ktoré predchádzajúce vedenie škandalózne zamlčovalo a ktoré môžu mať veľmi nepriaznivý dopad na rozpočet Karlovej Vsi.

Na základe takto stanovených kritérií sa Karlova Ves uchádza o finančnú
pomoc na zriadenie zariadenia opatrovateľskej služby (so sociálnou službou na určitý čas), nákup motorového vozidla pre potreby terénnej opatrovateľskej služby a zabezpečenie rôznych sociálnych aktivít (sprievod
na lekárske vyšetrenie apod.). Finančný podiel MČ predstavuje iba 5 %
z nákladov.

2. Z finančných zdrojov EÚ budú podporené iba zariadenia, ktoré sú v
súlade so stratégiou deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb,
t.j. dôraz sa kladie na komunitnú starostlivosť pri poskytovaní sociálnych služieb s cieľom čo najdlhšieho zotrvania v prirodzenom,
domácom prostredí.

Mgr. Ján Labuda
nezávislý poslanec

Karlovu Ves máme zase o čosi čistejšiu. Ďakujeme!
Koncom marca sa v našej mestskej časti uskutočnilo jarné upratovanie.
Výborný nápad, ktorý sa za pár rokov medzi ľuďmi ujal až tak, že tento rok
sa čistenia zúčastnilo rekordných 39 pracovných skupín. Aktívni obyvatelia vyčistili okolia svojich príbytkov, predzáhradky, areály škôl i Kráľovu
horu, lúku, jej okolie, vstupy do lesa a okraje sídliska. Prírodu a životné prostredie tak odľahčili o približne 50 ton odpadu, ktorý zamestnanci
miestneho úradu odvážali celý týždeň.
„Súčasne s čistením Karlovej Vsi sa upratovalo aj v Karloveskej zátoke.
Ruku k dielu priložili vodáci, Zelená hliadka, BROZ, Greenpeace a milovníci dunajských zákutí z Karlovej Vsi i celej Bratislavy“, potvrdil Juraj Kadnár,
organizátor tradičnej akcie v zátoke.

Poďakovanie patrí všetkým ochotným ľuďom, ktorí sa zúčastnili
čistenia Karlovej Vsi v onen slnečný marcový deň, ale najmä tým,
ktorí sa starajú o poriadok a čistotu svojho okolia počas celého roka.
Podarí sa nám vyčistiť aj Líščie údolie, kde sa hromadí špina už niekoľko
rokov? Verím, že áno, že sa tam raz stretneme s rukavicami, igelitovými
vrecami a s dobrou náladou.

Lívia Poláchová
nezávislá poslankyňa
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Viete, kto bola Zuzana Bőhmová?
Ako vznikal TORO park

Bývam na Kolískovej ulici od roku 1990. Patrím medzi prvých obyvateľov Dlhých dielov. V tomto úžasnom
období našich životov sa na pozadí zásadných politických zmien napĺňali ľuďom sny o vlastnom bývaní.
Po rokoch potĺkania sa po podnájmoch alebo bývania u rodičov sme zažívali pocit vlastného domova.
Každý si zveľaďoval svoje „hniezdo“, ako vedel. Zvyšky prerobených bytových jadier doplnili kopy
stavebného odpadu. Nebolo to príliš priateľské prostredie pre mamičky vartujúce svoje ratolesti.
V tejto atmosfére oslovila susedov Zuzka
Bőhmová, či by sme pomohli s detským ihriskom. Pomoc som nadšene prisľúbil. Moja predstava bola, že si svojpomocne niečo „zbastlíme“,
nejaké jednoduché preliezačky, malé bránky
na futbal. Zuzka nám však úplne vyrazila dych,
keď ukázala fotky nádherného detského ihriska
s drevenými vežami, šmýkačkami, šplhadlami,
hojdačkami. Na otázku, ako to chce dosiahnuť,
odpovedala, že netuší, ale že toto ihrisko videla
v Košiciach a také by chcela pre naše deti. Bolo
potrebné získať nemalé finančné prostriedky a
presvedčiť orgány miestnej samosprávy, aby projekt podporili a vydali príslušné povolenia.
Na získavanie finančných prostriedkov sme
v roku 1995 založili nadáciu „Naše deti“, čo nás
oprávňovala k oficiálnemu „žobraniu“ peňazí.
Nebolo to jednoduché. Nadšení sme boli z nadšenia susedov a ľudí z okolia. Tí prispeli malými
čiastkami. Boli to peniaze ušetrené v núdzi a boli
obrovskou morálnou podporou. Oslovení podnikatelia sa vedeli s projektom detského ihriska
stotožniť, ale takmer nikto neprispel finančne.
Boli ochotní poskytnúť služby, reklamný priestor.
Skutočný prielom nastal, keď Zuzka „vykopala“
bývalú spolužiačku, ktorá sa v USA živila prácou
pre firmu TORO (záhradná technika). Táto firma
sa práve usilovala preniknúť na slovenský trh,
a tak zaslali nadácii šek na 4.000 USD. Bol to
dostatok peňazí na stavbu časti ihriska. Úžasné.
Darovacia zmluva obsahovala stranu podmienok, na čo sa peniaze smú použiť, na aký účel sa
ihrisko môže využívať. V názve ihriska muselo
byť zakomponované meno darcu. Preto dostalo
názov „TORO park“.
Teraz sme sa mohli intenzívnejšie venovať „byrokracií“. Úradníci od nás vyžadovali všetky
možné potvrdenia. Mali sme dojem, že vybavujeme povolenie na stavbu raketového sila, a nie
detského ihriska. Úradník však začne konať až
vtedy, keď zistí, že menej námahy vynaloží, ak
bude konať, ako keď sa bude konaniu brániť.
Zuzka vtedy opäť zabrala a prišla s myšlienkou
zorganizovať petíciu na podporu stavby ihriska.
Petíciu sme odovzdali na miestnom úrade na
jeseň 1995. Petíciou sa zaoberali odborné komisie, Rada mestskej časti a napokon aj miestne
zastupiteľstvo. Na základe uznesenia č. 230/95
sa rozhýbala mašinéria Miestneho úradu Karlova
Ves. Nádych absurdity mali prednášky miestnych
„činovníkov“, aký je TORO park potrebný a uži-

točný. Ešte niekoľko týždňov predtým nám tí istí
ľudia vysvetľovali, prečo sa detské ihrisko realizovať nedá.
V prvej etape sme postavili šikmú lávku s podestou, 3 drevené veže spojené jedným pevným
a jedným reťazovým mostom, dve šmýkačky
doplnené šplhadlami a rebríkmi. Nasledovalo
slávnostné otvorenie, Čečinka, príhovor starostu a všeobecné „veselie“. V ňom zanikla aj naša
asi „jedna tona úsilia“, ktoré by sme bez Zuzky
Bőhmovej vynaložiť nedokázali.
V roku 1997 sa Bőhmovci odsťahovali do Devína. Od Zuzky som prevzal „žezlo“ v nadácii a od
firmy TORO ďalších 5.000 dolárov. „Rozbehnutý
vlak“ sme priviedli k druhej časti TORO parku.
Opäť veľkolepé otvorenie ihriska. Detské súťaže
a program zabezpečili animátori našej farnosti,
pomohli karloveskí skauti. Samozrejme, príhovor
starostu, hudba a „veselie“.
Osud nadácie spečatil likvidačnými zákonmi
„mečiarovský absolutizmus“. Nadácia Naše deti
sa zlúčila s nadáciou Bethesda. Starala sa o TORO
park, a to aj s finančným prispením mestskej časti (2 x 15 000 SKK). V roku 2002 bol TORO park
oficiálne odovzdaný do majetku mestskej časti
Karlova Ves a činnosť nadácie bola ukončená.
TORO park skončil svoju životnú púť asi pred rokom. Mestská časť ho po rokoch chátrania nechala strhnúť a na jeho mieste postavila nové detské
ihrisko. Z pôvodného TORO parku zostali len
kamenné bloky darované devínskym kameňolomom...
TORO park jednoznačne splnil svoj účel. Hrami na ňom strávili veľa hodín naše deti, dokonca i deti z okolitých škôlok. Pre mnohých z nás
znamená však oveľa viac ako len ihrisko. Je dôka-

zom toho, že postupne po malých krokoch sa dajú
dosiahnuť aj veľké veci, aj nemožné sa môže stať
skutočnosťou, ak človek okrem toho, že chce, pre
toto chcenie aj niečo urobí. K tomuto nás vyburcovala Zuzka Bőhmová a za toto sme jej vďační.
Aké boli ďalšie osudy Zuzky Bőhmovej? O niekoľko rokov, žiaľ, Zuzka ochorela závažným
ochorením. Vtedy sa opäť prejavila jej pevná vôľa
a cieľavedomosť. Nestarala sa len o seba, ale iniciovala vznik HER klub-u – organizácie združujúcej rovnako postihnuté pacientky, v rámci
ktorej si vymieňali skúsenosti a rady a navzájom
si pomáhali. Bilbordy so Zuzkinou tvárou obleteli v rámci preventívno – propagačnej kampane
celé Slovensko. Nezaháľala ani v Devíne, ktorý
sa stal jej novým domovom. Iniciovala nové aktivity v devínskej farnosti ako aj v samotnej obci.
Vo finančne zruinovanej mestskej časti iniciovala verejnú zbierku na obnovu kultúrneho domu.
Poslednú dobročinnú akciu usporiadala pred
rokom, na vlastnom pohrebe. Ústami miestneho farára poprosila všetkých zúčastnených nie
o kvetinové dary, ale o finančnú podporu pre
miestny kostol.
Zuzka Bőhmová všade, kam prišla, vedela „zbuntošiť“ svoje okolie k činom, ktoré boli užitočné
a prospešné, ktoré by bez jej iniciatívy zostali
iba v rovine snenia, alebo „pivných rečí“. Pritom
vždy „zbuntošila“ najmä seba. Česť jej pamiatke!
Za seba, a hádam aj za Dlhodielčanov pripájam
skromné: „Ďakujem“.

Rudolf Rosina
nezávislý poslanec

Ďakujeme za vašu podporu a každú odozvu na adrese nasakarlovaves@gmail.com
Tento materiál pripravujeme vo svojom voľnom čase. Náklady na tlač a poštovné si hradíme z vlastných prostriedkov.

