Petržalka
Centrálny park
pri Chorvátskom
ramene

Nové Mesto
Parkovacia
politika

Karlova Ves
Cyklotrasa
na Sihoť

Staré Mesto
Vrátenie Kochovej
záhrady do majetku mesta

Vrakuňa
Riešenie
problematiky
Pentagonu

Dúbravka
Stop
zahusťovaniu

Lamač
Oprava
komunikácií

Devín
Dobudovanie
infraštruktúry
a služieb

Na čo všetko môžeme
použiť 16 000 000 eur?

Podunajské
Biskupice
Odstránenie
skládky

Jarovce
Vyriešenie hluku
z diaľnice

Rusovce
Oprava
komunikácií

Devínska
Nové Ves
Vybudovanie
športovej haly

Vajnory
Stop výstavbe
na starom letisku

Čunovo
Rozšírenie kapacity
školských zariadení

Rača
Dostupnosť
zdravotných
služieb

Ružinov
Vybudovanie
nových športovísk

Záhorská
Bystrica
Dobudovanie
štvorpruhu s cyklotrasou smerom
na Lamač

Nie som politický nováčik. Viem, že na fungovanie mesta potrebujete predovšetkým dostatok zdrojov.
No potrebujete k tomu aj dobrých spolupracovníkov a skúsenosti. Na to všetkom je postavený môj program.
Primátor musí mať predovšetkým víziu. Víziu mesta nie na 4, ale minimálne na 10 rokov dopredu. Preto ako
primátorka chcem zabezpečiť nášmu mestu dostatok príjmov, aby sa mohlo rozvíjať a budovať všetko, čo jeho
obyvatelia potrebujú. Bratislava roky nemá dostatok peňazí.
Hlavné mesto musí mať dostatok svojich vlastných zdrojov, aby nebolo závislé na nikom. A presne to chcem
zabezpečiť. Vybojovať pre Bratislavu také postavenie, aké si zaslúži. Potom budeme môcť zlepšovať v našom
meste všetko, o čo majú ľudia záujem.
Aby sa Bratislava mohla rozvíjať a poskytovať kvalitné služby svojim obyvateľom, potrebuje dostatok
finančných prostriedkov. Pri ich získavaní začnime tak, že si vybojujeme to, čo tomuto mestu právom
prináleží. Naše hlavné mesto ročne príde o viac ako 16 000 000 eur z dôvodu nesprávneho sčítania
obyvateľstva z roku 2011. Z výsledkov sčítania sa na ďalších 10 rokov vypočítava výška príjmu mesta z
podielových daní, ktorá je najdôležitejšou príjmovou položkou v rozpočte Bratislavy. Za 10 rokov tak Bratislava
pride o viac než 160 000 000 eur, ktoré by mohli byť využité v jej prospech a v prospech Bratislavčanov.
Nespravodlivé financovanie plynúce zo zlého sčítania obyvateľstva je pľuvanec do tváre každého
Bratislavčana, zo strany predchádzajúcich vlád. Žiadna z vlád doteraz nechcela uznať, že Bratislava plní
úlohu hlavného mesta a prispieť jej na túto funkciu zo štátneho rozpočtu. Žiadnej z vlád doteraz nezáležalo
na tom, že Bratislavčania doplácajú na „cezpoľných“, ktorí v tomto meste žijú, využívajú jeho služby, no
neprispievajú na chod mesta, pretože tu nemajú nahlásený trvalý pobyt. Rovnaký podiel viny leží na pleciach
predchádzajúcich primátorov, ktorí neboli schopní situáciu riešiť.
Vážení Bratislavčania je čas povedať dosť. Dosť nespravodlivosti voči Bratislavčanom. Prišiel čas vrátiť
Bratislave dôstojnost a Bratislavčanom spravodlivosť.
Iveta Plšeková
Kandidátka na primátorku Bratislavy

SPRAVODLIVOSŤ
PRE BRATISLAVU

1. Financovanie Bratislavy
Žiadny Bratislavčan nesmie doplácať na neschopnosť vedenia mesta urobiť poriadok v nespravodlivom postoji štátu voči
Bratislave.
–– Spravodlivé financovanie Bratislavy podľa skutočného počtu
ľudí s trvalým bydliskom v Bratislave, nie podľa neúplných
výsledkov Štatistického úradu. Okamžite iniciujem zmenu
zákona. Preto som s priateľmi začala petíciu Spravodlivosť pre
Bratislavčanov (www.spravodlivostprebratislavcanov).
–– Dofinancovanie Bratislavy ako hlavného mesta Slovenska.
Začnem rokovať s vládou, aby Bratislava dostávala ako Praha
a iné hlavné mestá pravidelný príspevok na plnenie úloh hlavného mesta. To nemôže stáť na bedrách Bratislavčanov.
–– Bratislava ako samostatná župa – Iniciujem zmenu zákona
o VÚC i zákona o Bratislave. Dnešný 25 rokov starý zákon je
zlý, prekonaný a nespravodlivý voči Bratislavčanom.

2. Zdravá Bratislava
Poznám zdravotný stav Bratislavčanov, liečim tri generácie ľudí.
Viem, v akom zdravotnom stave je naše mesto, a preto z neho
chcem spolu s poslancami vytvoriť zelenšie a športujúce mesto.
Viac zelených plôch, viac stromov, viac športovísk - je cesta
k zdraviu Bratislavčanov.
–– Budovanie malých i väčších zelených parkov a oáz zelene
v každej mestskej časti.
–– Návrat k výsadbe stromov a starostlivosti o ne na všetky
námestia v meste, vrátane Hlavného námestia.
–– Obnova a zveľaďovanie pôvodných parkov a záhrad (napr.
Kochova záhrada, Sad Janka Kráľa, Kalvária).
–– Vytvorenie Technických služieb mesta Bratislavy za účelom
čistenia komunikácií a chodníkov aj so sekciou starostlivosti
o zeleň (pestovanie kvetov, vysádzanie kvetov, starostlivosť
o zeleň v meste - ako bol bývalý podnik Zares).
–– Vyhlásenie vymedzeného bezzásahového územia

v mestských lesoch, skvalitnenie starostlivosti o les.
–– Postupná náhrada asfaltu za priepustné povrchy v oddychových zónach a historickej časti mesta na chodníkoch.
–– Intenzívnejšia výsadba nových stromov, ošetrovanie stromov.
–– Vodozádržné opatrenia v meste (zachytávanie dažďovej vody
na polievanie, zelené strechy, voda vo verejnom priestore
– estetická funkcia aj ochladzovanie).
–– Opatrenia na znižovanie smogu v meste a zmierňovanie
následkov klimatických zmien.
–– Podpora separácie odpadov (separácia aj v centre mesta)
–– Boj s plastovými obalmi, informačné kampane mesta a OLO.
–– Budovanie zberných dvorov v mestských častiach, odstraňovanie čiernych skládok.

3. Doprava
Prioritou je koľajová doprava, hustejšia MHD a záchytné parkoviská na všetkých okrajoch mesta pre cezpoľných a turistov.
To je jediná cesta ako pomôcť Bratislavčanom znížiť zápchy
v meste. Kvalitnou, dobre riadenou dopravnou signalizáciou
moderných systémov digitálneho mesta je možné spružniť dopravu a zamedziť vstupu ďalších áut tam, kde sú už zápchy či
kolóny vzniknuté náhlymi prekážkami. Podmienkou je zavedenie
programu Digitálne mesto.
–– Dobudovanie električky do Janíkovho Dvora v Petržalke.
–– Príprava projektov električky do Devínskej Novej Vsi
a Vajnor.
–– Budovanie záchytných parkovísk podľa dnes už existujúceho
projektu.
–– Obmedzenie vstupu turistických autobusov do historickej
časti mesta.
–– Budovanie a podpora budovania parkovacích domov
v mestských častiach s občanmi, investormi no predovšetkým
s miestnou samosprávou.
–– Zlaďovanie liniek MHD, zmeny v trasovaní MHD, bezpečnejšie a kvalitnejšie cestovanie v MHD (nákup nových vozidiel za
staré 25 ročné a staršie).
–– Vytváranie peších zón a cyklotrás (25km cyklotrás ročne).
–– Spolupráca so štátom na vybudovaní novej železničnej stanice Filiálka na Trnavskom mýte.
–– Odstraňovanie bariér na mestských komunikáciách
a v mestských budovách, bezbariérovosť musí byť základom

rekonštrukcií, tvorby nových komunikácií i vstupov do budov
a verejných priestorov.

4. Kultúra
PKO zmizlo. Na jeho mieste doposiaľ nič nestojí. Nevznikol ani
žiaden alternatívny priestor na organizovanie veľkých reprezentatívnych kultúrnych podujatí. Nie je ani dostatok priestorov na
aktívne trávenie voľného času.
–– Vybudovanie novej koncertnej sály pre veľké koncerty (nad
2 tisíc miest).
–– Vybudovanie priestoru pre tanečníkov (viac ako 10 tisíc detí
a mládežníkov sa venuje v Bratislave tancu, no v Bratislave
neexistuje priestor pre väčšie tanečné podujatia).
–– Záchrana a reštaurovanie historických pamiatok.
–– Podpora projektu Pam Map - pamäť mesta (uchovávanie
historických údajov pre ďalšie generácie).
–– Podpora širokého spektra kultúrnych podujatí v meste.
–– Podpora základných umeleckých škôl a centier voľného
času, zmena štatútu Centier voľného času aj pre aktivity juniorského veku a širokú verejnosť.
–– Skutočné vybudovanie depozitára pre galériu a múzeum mesta.
–– Skvalitnenie priestoru Čitárne Červeného raka.
–– Vytvorenie depozitára Archívu mesta Bratislavy.

5. Bývanie a sociálne veci
Seniori zostávajú sami za oknami paneláku. Slobodné mamičky
sa boria s množstvom problémov. Pribúda ľudí bez domova.
Zmeňme to. Vytvorme miesto, kde nájdu potrebnú pomoc.
–– Vytvorenie Klientského sociálneho centra pre všetky sociálne služby (Občania nevedia kam ísť vybaviť akú pomoc.
Klientské centrum im podá všetky informácie o sociálnych
službách, ktoré poskytujú mestské časti, mesto, župa, Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny a ďalšie organizácie na území

Bratislavy. Občania tu získajú všetky tlačivá a pomoc pri riešení
svojich problémov v sociálnej oblasti.)
–– Skvalitnenie práce v sociálnych zariadeniach, zavedenie
štandardov kvality a ich pravidelné vyhodnocovanie.
–– Zvýšenie platov zamestnancov v sociálnych zariadeniach,
aby opatrovateľky ostali v Bratislave a nechodili opatrovať
seniorov za hranice.
–– Aktívna práca s ľuďmi bez domova, rozšírenie doterajších
služieb na aktívne vyhľadávanie práce pre ľudí bez domova
a ich návrat do plnohodnotného života.
–– Pomoc ľuďom v krízových situáciách.
–– Výstavba nájomných mestských bytov.
–– Výstavba štartovacích bytov pre mladých.
–– Náhradné bývanie pre reštituentov.

zdravé stravovanie v týchto zariadeniach.
–– Obnova školských budov v správe mesta.
–– Podpora vytvárania nových materských škôlok v mestských
častiach.
–– Zavádzanie princípov Skutočne zdravej školy do materských
a základných škôl na území mesta (zdravé prostredie, skvalitňovanie stravovania v školách).
–– Športové aktivity na školách a obnova mestských športových
súťaží.

10. ZOO a zvieratá v meste
Nebudme neľudskí k nemým tváram. Zabudnime na svoju pohodlnosť a postarajme sa o nich.

8. Komunitný život
6. Voľný čas a šport
Ak máme vychovať zdravú generáciu, musí mať čas a priestor
na aktívny pohyb. Neprizerajme sa nečinne tomu, ako naše
deti sedia pri počítačoch. Vytvorme im priestor a príležitosť pre
aktívnu sebarealizáciu.
–– Prepojiť všetky mestské častí cyklotrasami.
–– Otvoriť Sihoť pre cyklistov a všetkých obyvateľov Bratislavy.
–– Obnova mestských pláží pri Dunaji – Lido, Karlova Ves.
–– Budovanie športovísk, vrátane veľkých športových hál pre
ligové zápasy a podujatia.
–– Podpora klubových športových aktivít a sídliskového športu,
vytváranie mladých športových plôch na sídliskách pre všetkých aj neorganizovaných športovcov.
–– Mestská olympiáda mládeže, nová súťaž za účelom aktivizácie mladých a detí pre zdravý životný štýl.

7. Školstvo
Naše deti majú právo na kvalitnú predškolskú výchovu a vzdelávanie v školách. Absolútnou samozrejmosťou by malo byť ich

„Safe city“- prepojenosť kamerového systému, dopravy,
parkovania, informovania verejnosti, merania smogu v meste,
ale aj napojenie zavlažovacích systémov, čistenia komunikácií,
starostlivosti o zeleň v meste).

Ľudia sú spoločenské tvory. Nenechávajme ich samých a osamelých. Vytvorme im bohatý komunitný život.
–– Podpora komunít v meste (spolupráca s ľuďmi z lokalít, kde
aktívne pracujú, obnova vnútroblokov, komunitné záhrady).
–– Práca s ľuďmi v ohrozených skupinách.
–– Práca so seniormi (kluby dôchodcov, Univerzita pre seniorov,
kultúrne a športové aktivity).

–– Vybudovanie osvetlenia v ZOO.
–– Vybudovanie parkovacieho domu pri ZOO.
–– Humanizácia prostredia zvierat v ZOO.
–– Vytvorenie záchrannej stanice pre poranené voľne žijúce
živočíchy.
–– Cintorín pre zvieratá.
–– Spolupráca s organizáciami na ochranu zvierat, vytvorenie
nového útulku na už vybranom mestskom pozemku.
–– Vytváranie areálov pre venčenie psov.

11. Úrad bez bariér
9. Mestská polícia a bezpečnosť
Policajné hliadky by nemali byť v meste raritou, ale samozrejmosťou. Vráťme ich späť do našich ulíc.
–– Zlepšenie pracovných podmienok mestskej polície, zvýšenie
miezd.
–– Zvýšenie kapacity využitia kamerových systémov na území
mesta, prepojenosť kamerových systémov na území mesta,
zavedenie nových štandardov.
–– Zlepšenie bezpečnosti na cestách, pravidelné akcie za účelom zvýšenia bezpečnosti.
–– Vytvorenie platformy pre projekt Digitálne mesto Bezpečné mesto (výmena verejného osvetlenia za úsporné a integrácia osvetlenia do projektu Bezpečné mesto

Úrady majú byť predovšetkým pre ľudí. Zmeňme magistrát na
miesto, kde budú dvere otvorené „každý deň”.
–– Rovnosť občanov a developerov pred úradom.
–– Zverejňovanie záväzných stanovísk mesta k investičnej výstavbe na webe.
–– Odbyrokratizovanie úradu.
–– Zjednodušenie úradných postupov.
–– Skvalitnenie podmienok práce zamestnancov mesta (okrem
zlepšenia platových podmienok aj zavedenie benefitov ako
cestovanie zadarmo, rehabilitácie a pod.).

