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V roku 2011 bol poslancamiNá-
rodnej rady SR prijatý zákon, ktorý
mal ambíciu raz a navždy doriešiť
problematiku reštituovaných bytov.
Stanovil si lehotu 5 rokov, po uply-
nutí ktorejmal problém zaniknúť. V
Bratislave, kde je problém najvypu-
klejší a týka vyše 500 bytov sa do
konca roka 2016 nepodarilo zabez-
pečiť ani jeden náhradný byt. A hoci
od termínu, kedy malo byť všetko
vyriešené ubehli už takmer 2 roky, v
„kolónke“ obstaraných náhradných
nájomných bytov stále svieti nula.

S neobstaraním bytov vznikla
mestu povinnosť doplácať rozdiel
medzi trhovým a regulovaným ná-
jomným a tak mestu začali odtekať
milióny eur z rozpočtu. Ďalšie zby-
točne vyhodené peniaze. Keď k nim
prirátamemilióny za prehraté súdne
spory štátu s vlastníkmi v Štrasburgu
a tiež milióny minuté na agendu a
„procesovanie“, dostaneme sa k
sume, ktorá prevyšuje celkovú
sumu, za ktorú sa dal problém vy-
riešiť rýchlo, spravodlivo a ku spo-
kojnosti všetkých zúčastnených
strán formou alternatívy primeranej
finančnej náhrady.

Nedá sa ale povedať, že sa v Bra-
tislave nevyriešilo nič. Už aj pri let-
mom pohľade do zoznamu
oprávnených žiadateľov Vám padne
do očí, že v niektorých riadkoch na-
miesto mena a adresy žiadateľa náj-
dete text „nárok zanikol“. Vyskytuje
sa najmä pri jednoizbových bytoch,
ale už sa objavila aj pri dvojizbových.
Tam kde nefungujú orgány štátnej
správy, tam funguje príroda.Už nie-
koľko desiatok oprávnených žiada-
teľov nie jemedzi nami. To je dôvod
zániku nároku. Mnohí odišli zo ži-
vota s pocitom trpkosti, skrivodli-
vosti a smútku nad tým, že aj
štvrťstoročie bolo málo na vyrieše-
nie problému. Tak to chodí ak chýba
dobrá vôľa na strane tých, čo rozho-
dujú.Na to, aby vyhralo zlo stačí ne-
robiť nič. Vláda SR ani mesto sa
touto štatistikou úspešnosti riešenia
problému chváliť nebudú. Žiaľ sú to
jediní doteraz „vyriešení“ nájomníci
v Bratislave. Nemožno vyčítať ab-
senciu aktivít a procesov. Tie prebie-
hajú. Ale výsledky sú nulové.Nedarí
sa nájsť spôsob, ako zákon realizovať
v praxi.

Ostáva nám len dúfať, že sa pro-
blém podarí vyriešiť v parlamente
hlasovanímonovele zákona, ktorú sa
prostredníctvomopozičnýchposlan-
cov pokúšame opätovne predkladať.
Možno sa riešenie podarí nájsť v
rámcimedzirezortnej skupiny zosta-
venej na podnet vlády SR a magi-
strátu Bratislavy, do ktorej boli
prizvaní aj zástupcovia nájomníkov.
Amožno sanámpodarí pomnohých
neúspešnýchpokusoch vyvolať stret-
nutie s predsedom vlády SR a nájsť
riešenie. Zatiaľ m ostáva len konšta-
tovať, že vBratislave vyhráva príroda
30:0 a štát ušetril.
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tohtoročný volebný rok pomaly
končí. Po župných voľbách prídu
ešte na jeseň voľby komunálne
a na chvíľu si oddýchneme.

Zakrátko pristúpime k volebným
urnám, aby sme si zvolili tých, ktorí

by mali mať k nám čo najbližšie.
Budeme mať možnosť zvoliť si na
čelo miest a obcí primátorov a sta-
rostov, ktorí sa nebudú starať iba o
politiku, ale aj o občanov. Ktorí ne-
budú riešiť záujmy politických
strán, ale záujmy občanov. Komu-

nálna, aj keď sa jej hovorí politika,
by nemala mať nič spoločné s poli-
tickými stranami. Nepreferujem na
čelo miest a obcí ľudí so straníckou
príslušnosťou, ale takých, ktorí sku-
točne nie sú v žiadnej strane, čiže
„skutočne“ nezávislých. Primátori a

uRčIte Pôjdem voLIť A čo vy?
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starostovia by mali byť ľudia, kto-
rýchmáme radi. Musí to však platiť
aj opačne. A presne takí istí by mali
byť aj poslanci. Poslanec nám musí
byť nielen známy človek z okolia,
ale zároveň tým najbližším, na kto-
rého sa môžeme s dôverou obrátiť,
ktorý nás neodmietne, ba naopak,
kedykoľvek nám podá pomocnú
ruku, keď to potrebujeme. Nevoľme
takých kandidátov, ktorí iba roz-
právajú, sľubujú, ktorí mali mož-
nosť niečo vykonať, ale nevykonali,
lebo, ako to už pri výhovorkách
býva, nemali na to čas.Zamyslime sa
aj nad tým, či vôbec, niečo vykonali.
Ak áno, bolo to v prospech občana?
Súďme ichpodľa činov, niepodľa slov.
Bezradnosť a dezorientácia ľudí sa
prehlbuje. Občiansku spoločnosť,
ktorá sa zrodila z „popola totality“ a
vstúpila do verejnej arény, vedomie
narastajúcej nemohúcnosti frustruje.
Aj tých najaktívnejších občanov
kvári pocit, že sú iba súčasťou poli-
tického komparzu. Komparzu,
ktorý je už tak ďaleko od javiska, že
ani nevie, akú hru hlavní protago-
nisti na rozličných javiskách hrajú.
Kto je jej autorom? Kto režisérom?
Kto zo zákulisia toto divadlo riadi?
Kde skončili naše ilúzie z „nežnej“?
Žijeme v neistote a strácame dô-
veru. Lenže dôvera je spojená s
našou osobnou voľbou. Samo-
zrejme, s istou mierou neistoty, že
to nemusí dobre vypáliť. Dopyt po
dôvere v poslednej dobe silnie. Bez
dôvery by sme od politikov mohli
očakávať prakticky čokoľvek. Dô-
vera znižuje našu neistotu, ale neis-
toty sa nemôžeme nijako zbaviť. Ak
nás sklamú politici, ktorých sme vo
voľbách obdarovali dôverou, pre-
hrali sme. Prílišná dôvera, že naše
očakávania splnia iní, je demobili-
zujúca. Dôvera je vzácny sociálny
kapitál, ktorý sa nadobúda ťažko a
pomaly, ale rýchlo a ľahko sa môže

prehajdákať. Najmä, keď sa zmie-
rime s úlohou komparzu, ktorý už
nezaujíma, v akej hre účinkuje.
Ľahko sa robí politika, keď niekoho
iba kritizujeme a kydáme na neho.
Ak si to zaslúži prosím. Ale pre kaž-
dého kandidáta je dôležitejšie uchá-
dzať sa o dôveru ľudí. Nielen
kritizovať, ale aj navrhovať riešenia.
Vo voľbách nejde o to, poraziť nie-
koho, ale o to, že ich chceme vyhrať.
Vyhrať preto, lebo chceme nie sebe,
ale všetkým tým, ktorí sú okolo nás
dobro.

Sme otrávení politikou, znížili sme
naše nároky na intelektuálnu,
mravnú a duchovnú úroveň politi-
kov natoľko, že tlieskame pri kaž-
dom chabom pokuse o naše
povznesenie. Nerozdeľujme kandi-
dátov podľa farby pleti, vyznania, či
straníckej príslušnosti, ale podľa

toho či sú chytrí, alebo hlúpi, dobrí
alebo zlí. Ale dajme si pozor, lebo
medzi tým je mnoho rôznych krí-
žení, nakoľko môžu byť chytrí, ale
zlí a tiež môžu byť chytrí a dobrí.
Môžu však byť hlúpi a zlí, ale aj
hlúpi a dobrí. Najhoršia kombiná-
cia zo všetkého je, keď je niekto
blbec a zlý. Žiaľ, takých kandidátov
som za tie roky čo sa pravidelne zú-
častňujem na zasadnutiach miest-
nych a mestských zastupiteľstiev
stretol neúrekom. Pýtate sa prečo?
Lebo sme ich volili...

To však neznamená, nejsť voliť. Ba
práve naopak. Vyzývam vás všet-
kých, pristúpte k volebným urnám,
voľte, iba si dobre premyslite, či
kandidát, ktorého si vyberiete je na-
ozaj hoden vašej priazne.

Kristián Straka
autor je poslancom miestneho za-
stupiteľstva Bratislava Staré mesto

sme otrávení politikou, zní-
žili sme naše nároky na in-

telektuálnu, mravnú a
duchovnú úroveň politikov.

to však neznamená, nejsť
voliť. ba práve naopak.
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O moci prírody nik nepochybuje.
To komunistické „poručíme větru,
dešti“ bola kardinálna hlúposť
a dnes vieme, že ak nebudeme reš-
pektovať prírodné zákony, matka
príroda si to vyrieši po svojom.
Len sa nám to nemusí páčiť.

Je v záujme ľudí, aby prírodné fak-
tory rešpektovali pri každom svojom
rozhodovaní, v opačnom prípade
nám to príroda spočíta. Pekný prí-
klad moci prírody je popísaný vo
filme Oddiel 10 z Navarone. Je fil-
mová klasika z čias 2. svetovej
vojny. Britské komando dostalo za
úlohu v nacistami okupovanej Juho-
slávii zlikvidovať strategický most.
K tomu sa ale nedalo dostať. A tak
sa rozhodli zničiť blízku priehradu.
Tým sa mal uvoľniť prúd vody,
ktorý by most zničil. Hrdinom sa po
najrôznejších peripetiách podarilo
plán zrealizovať. Spočiatku malý vý-
buch sa najprv zdal ako neúspech.
Tesne po ňom sa javilo, akoby sa
mohutnému priehradnému múru nič
nestalo. Príslušníci komanda si my-
sleli, že plán zlyhal, len pyrotechnik
- seržant Miller, ktorý nálože umiest-
ňoval bol kľudný a ostatným hovoril
aby počkali. A naozaj - výbuch spô-
sobil len nepatrnú trhlinku, ale tlak
vody urobil všetku ostatnú prácu.
Trhlinka sa postupne zväčšovala, od-
padal jeden stavebný kameň za dru-
hým. Nakoniec sa nezničiteľný múr
rozsypal ako domček z kariet. Vý-
bušnina mala na celkovej deštrukcii
len minimálny podiel, ale stačilo to.
Príroda potom urobila zariadila
všetko, čo bolo treba.

Seržant Miller vedel, čo robí. Rela-
tívne malý umelý zásah spojil sro-

dzenou energiou a dosiahol tým to,
čo potreboval. Aj v reálnom živote
príroda na ľudskú činnosť vždy za-
reaguje. Na akúkoľvek činnosť -
zákon akcie a reakcie platí všeo-
becne. Príroda reaguje na všetko, na
výrobné procesy, dopravu, staveb-
níctvo, procesy v poľnohospodárstve
a pod. Ešte aj umelec, u ktorého sa
na prvý pohľad zdá, že jeho práca
má s prírodou spoločného veľmi
málo musí rátať s prirodzenou reak-
ciou publika a mal by byť minimálne
dobrým psychológom, aby pri oslo-
vovaní verejnosti uspel.

Napriek tomu, že sa dnes o reakcii
prírody na ľudskú činnosť učí už na
základných školách, žiaľ, ľudia
často dopady svojho konania na prí-
rodu neodhadnú. Niekedy preto, že
sa mýlia a niekedy jednoducho prí-
rodu napriek všetkým vedomostiam
a technickému pokroku ignorujú.
Reakcia na seba nenechá čakať a za-
morené životné prostredie, ekolo-
gické katastrofy, zmeny klímy, či
nové choroby, ktoré v minulosti ne-
existovali sú daňou za to, že s príro-
dou a jej možnosťami nepočítame
tak, ako by sme mali. Príkladov je
nespočetné množstvo a dalo by sa
o nich napísať x románov. O tom,
akosa často aj dobré úmysly zvrhnú
- stačí zle odhadnúť vedľajšie účinky
lieku, nerešpektovať environmen-
tálne účinky stavieb, alebo len ma-
ličkosť zle ostrihať ovocný strom
a reakcia je tu, či sa nám to páči
alebo nie.

Príroda ukazuje svoju moc aj pri rie-
šení reštituovaných bytov. Teda
úprimne povedané zatiaľ sa príroda
ukazuje ako jeden z najúčinnejších

faktorov pri riešení problému.
V Bratislave dokonca ako jediný
faktor riešenia. Po takmer štvrťsto-
ročí prešľapovania na mieste, igno-
rovaní dopadov reštitúcií, ignorovaní
či negovaní prosieb a požiadaviek
zúčastnených strán a totálnej impo-
tencie či ignorácie zo strany verejnej
moci sa príroda prihlásila ku slovu.
A problém sa začína riešiť. Po tom,
ako štát najprv dopady reštitúcií ig-
noroval a po dlhom prešľapovaní
prijal zákon, podľa ktorého za 7
rokov nik na celom Slovensku ne-
dokázal postaviť ani jeden nový ná-
hradný byt aytového fondu po tom,
ako sa samosprávy štvrťstoročie tvá-
rili, že ich sa problém netýka vôbec
a namiesto riešenia sa poprideľovali
existujúce byty kadekomu (osobitne
o prideľovaní bytov v Bratislave by
sa dalo napísať asi tiež niekoľko ro-
mánov) si príroda povedala dosť. Čo
ste vy ľudia za 25 rokov nevyriešili
idem teraz riešiť ja. A stalo sa. Ná-
jomníci v reštituovaných bytoch za-
čínajú vymierať. Už ich zomrelo
pomerne dosť. A je po probléme. Ak
by ma niekto chcel obviniť zo sar-
kazmu – nesúhlasím. To, o čom

KOĽKÍ NÁJOMNÍCI Z REŠTITUOVANÝCH
DOMOV SA DOŽIJÚ LEPŠÍCH ČASOV

(A VÔBEC DOŽIJÚ SA?)
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píšem je pravda. Naozaj je smrť za-
tiaľ naozaj najefektívnejším „riešite-
ľom“ problému nájomníkov
z reštituovaných bytov. V Bratislave
celkom určite. Žiaľ, je to tak. Je to
smutné, ale pravdivé. Ak by mi
niekto chcel odporovať tak si
urobme porovnanie. Koľkí nájom-
níci z reštituovaných či privatizova-
ných domov získali spravodlivé
vyrovnanie za to, že si na rozdiel od
iných spoluobčanov nemohli odkú-
piť obývaný byt?Ani jeden, lebo štát
nie je ochotný uznať, že to, že si
jedni mohli kúpiť za facku strechu
nad hlavou a iní len kvôli tomu, že
štát kedysi ukradol byty, štyridsať
rokov s nimi nakladal ako s vlast-
nými a potom ich vrátil bez toho,
aby riešil to že ich roky svojvoľne
prideľoval. Koľkí ľudia dostali
aspoň tú neférovú bytovú náhradu,
do ktorej ich nútene vysťahovali?
V Bratislave ani jeden a v menších
mestách ich bolo zopár. Ale koľkí za
tých 25 rokov odišli z tohto sveta
s trpkým pocitom krivdy? Tých už
bolo dosť. Sám som mnohých po-
znal. Boli to vzdelaní a pracovití
ľudia. Celý život tejto spoločnosti
dávali veľana náročných pracovných
postoch (vo vede, medicíne, škol-
stve, kultúre či inde). Možno práve
preto, že sa tak naplno venovali práci

a zodpovedne si plnili svoje povin-
nosti nemali čas na to, aby si obšľa-
pávali úrady a nesnažili sa pokútnym
spôsobom prísť k bytu. Možno práve
preto, že boli poctivci sa nestali sú-
časťou niekoľkotisícového zoznamu
tých, ktorí za posledné dve desaťro-
čia prišli v hlavnom meste k bytu za
nejasných okolností. Škoda, že zo-
mierali s pocitom trpkosti a možno
aj hanby. A hovorili si „ aha ostatní
majú byt, ktorý si kúpili za pár korún
a ja zomieram pomaly ako bezdo-
movec“.

Čas plynie a problém reštituovaných
bytov sa nerieši. Zato deštruktívna
sila prírody účinkuje. V Bratislave
podľa zákona 260/2011 nik nepride-
lil ani jeden jediný byt, ale mnohí
žiadatelia ho už ani nepotrebujú. Ne-
mali čas tak dlho čakať než sa zod-
povední rozhýbu a odišli z tohto
sveta. Niekde aj polovica žiadateľov
už žiadne riešenie nepotrebuje.

Škoda, že to takto dopadlo. Len
pevne dúfajme, že tí, ktorí zodpove-
dajú za riešenie problematiky rešti-
tuovaných bytov neuvažovali ako
seržant Miller. Že totiž netreba až tak
veľmi do veci umelo zasahovať,
však ono príroda si poradí sama.
Verme, že zodpovední pri riešení
problému reštituovaných domov s

deštruktívnou silou prírody nekalku-
lovali. Verme, že tí, ktorí pripravo-
vali a schvaľovali zlý zákon a tí,
ktorí podľa neho za ďalších 7 rokov
nič neurobili nerátali s „riešením vy-
mretím“. Pokiaľ boli za súčasným
stavom len omyly a chyby je stále
čas stav napraviť. Stále je čas pri-
praviť riešenie, ktoré bude spravod-
livé a aj realizovateľné v praxi.
Apelujme na zodpovedných, aby sa
aspoň časť nájomníkov z reštituova-
ných domov dožila lepších časov.

Jan Restit

Stále je čas pripraviť riešenie,
ktoré bude spravodlivé a aj reali-
zovateľné v praxi. Apelujme na

zodpovedných, aby sa aspoň časť
nájomníkov z reštituovaných
domov dožila lepších časov.

RoZHovoR s Advokátom mARtInom PAškALom

Mgr.MartinPaškala za-
stupuje nájomníkov z
reštituovaných a priva-
tizovaných bytov už
viac ako6 rokov.Včase,
keď sa tejto oblasti začal
venovať nebol v Brati-
slave žiaden advokát
ochotný sa tejto proble-

matike venovať. Ni-
komu sa nechcelo za-
oberať sa zložitou
témou, ktorá sa týkala
pomerne malej časti
obyvateľstva. Okrem
toho nájomníci z rešti-
tuovaných či privatizo-
vaných bytov nikdy

neboli “premiovi klienti” s ktorýmiby
bola perspektíva exkluzívnych a lu-
kratívnych honorárov.

Martin Paškala bol od začiatku ad-
vokát, ktorý vždy nájomníkov vy-
zýva k, aby sa nebáli chrániť si svoje
zákonné práva. Bez ohľadu na to,
kto proti nim je zastáva názor, že
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kto proti nim je zastáva názor, že
pokiaľ je nájomník v práve treba si
toto právo chrániť. Postupne sa
vnaral do pomerne zložitej proble-
matiky a dnes je pre mnohých ná-
dejou v boji o strechu nad hlavou.
S Martinom Paškalom sa zhovára
JanRestit

ste jedným z mála advokátov,
ktorí zastupujú nájomníkov z reš-
tituovaných či privatizovaných
domov. Ako ste sa k tomu dostali?

Som v podstate tiež staromešťan,
keďže som si otvoril kanceláriu na
Záhradníckej ulici pred 15 rokmi
a vždy mi bolo blízky výkon práv-
nickej profesie ako „umenia“ dob-
rého a spravodlivého (boni et aequi),
pričom zastupovanie nájomcov
v Starom meste túto zásadu doko-
nale napĺňa. Môj dobrý priateľ uzná-
vaný odborník na štúdium totalitných
systémov odporučil návštevu mojej
kancelárie istému staromešťanovi,
ktorý ma nadchol svojim životným
príbehom a osobným vyžarovaním.
Ide o osobnosť, ktorá sa teší úcte
v Čechách aj na Slovensku, bohužiaľ
dostal sa aj vo svojom vysokom veku
do pozície nechceného nájomcu
v reštituovanom dome. A tak to
všetko začalo...

Zastupujete nájomníkov. často
ide o prípady, kde vaši klienti bo-
jujú o základnú existenčnú istotu
- strechu nad hlavou. cítite sa ako
„advokát chudobných“? Alebo
inak - majú u nás chudobní väčší
problém obhájiť si svoje práva ako
bohatí? v tejto súvislosti podo-
tázka - často čítame o prípadoch
nátlaku či zastrašovania nájomní-
kov. je, že strach je účinná zbraň.
Ako sa ho zbaviť v prípade, že
vám niekto hrozí napríklad vysťa-
hovaním na ulicu?

Máte pravdu v tom, že strecha nad
hlavou sa považuje za materiálne

vyjadrenie dôležitých ľudských práv
ako je nezasahovanie do súkrom-
ného a rodinného života, ochrana
obydlia a taktiež ochrana nájmu je
vo všeobecnosti upravená v Občian-
skom zákonníku. Obzvlášť citlivá je
táto otázka pre starších ľudí, ktorí sú
emocionálne naviazaní na svoje
byty a nemajú už iné možnosti, ako
si zabezpečiť adekvátne bývanie. Na-
priek tomu sa nepovažujem za „ad-
vokáta chudobných“, a to nielen
preto, že toto označenie môže byť
chápané v pejoratívnom zmysle, ale
hlavne preto, že tento problém sa
týka aj ľudí, ktorí celý život vykoná-
vali svoje vážené profesie a do tejto
situácie sa dostali viac menej ná-
hodne, tým že boli vyčlenení z tzv.
privatizácie obecných bytov a to z je-
diného dôvodu, že práve ich byt sa
nachádzal v reštituovanom dome.

Čo sa týka Vašej otázky, či majú
u nás chudobní väčší problém obhá-
jiť si svoje práva ako bohatí, snažím
sa tento problém vidieť nezaujato.
Čo sa mňa týka, pri uplatňovaní
práv obyvateľov reštituovaných
domov vo veciach poskytnutia byto-
vej náhrady, neplatnosti zvýšenia
nájomného, vypratania respektíve
neplatnosti výpovede som sa nestre-
tol s tým, že by mali problém uhradiť
súdny poplatok respektíve iným spô-
sobom by boli obmedzený v prístupe
k spravodlivosti. Základom je včasné
a racionálne zhodnotenie svojej po-
treby riešiť vzniknutú situáciu práv-
nou cestou a potom čo sa mňa týka,
nebol problém v dojednaní nákladov
právnej služby.

Úprimne sa viem vžiť do rozpolože-
nia ľudí, ktorí čelia tlaku vysťahova-
nia z ich obydlia, ale najdôležitejšie
je nestratiť hlavu a postaviť sa aj ta-
kémuto závažnému problému racio-
nálne a požiadať o právnu pomoc.
Konkrétne v prípade obyvateľov reš-
tituovaných domov si je potrebné
uvedomiť, že pokiaľ boli obcou zapí-

saný do zoznamu žiadateľov s náro-
kom na bytovú náhradu nemajú po-
vinnosť sa vysťahovať, kým s nimi
obec neuzatvorí nájomnú zmluvu
a kým im neposkytne bytovú ná-
hradu. V tomto prípade platí, že aj
keď nájomný vzťah skončil uplynu-
tím výpovednej lehoty, platí fikcia
existencie nájomného vzťahu. Sa-
mozrejme ani toto nie je ideálnym
riešením, keďže častokrát sú domy
v dezolátnom stave s nevyhovujúcou
technickou infraštruktúrou a vtedy
je to pre ich obyvateľov utrpenie zo-
trvávať v takýchto bytoch aj po uply-
nutí lehoty (do 31.12.2016), ktorá
bola zákonom určená na poskytnu-
tie bytovej náhrady. V takýchto prí-
padoch by mohli obyvatelia žiadať
náhradu vzniknutej ujmy, ktorá spo-
číva v porušení zákonnej povinnosti.
Konkrétne môžem uviesť, že už boli
podané žiadosti o predbežné prero-
kovanie nároku, ale ministerstvo od-
povedalo, že nie nositeľom práv
a povinností za škodu spôsobenú pri
výkone verejnej moci, keďže podľa
názoru ministerstva nebola povin-
nosť poskytnúť bytovú náhradu zve-
rená obciam vo forme preneseného
výkonu štátnej správy a žiadosti po-
stúpili Hlavnému mestu SR Brati-
slave, pričom magistrát žiadosť
vrátil ministerstvu s tým, že obsta-
rávanie náhradných nájomných
bytov predstavuje prenesený výkon
štátnej správy. Takže s legislatívou
šitou horúcou ihlou majú problém aj
štátne respektíve samosprávne or-
gány, ktoré nevedia zodpovedne po-
tvrdiť, či sa jedná alebo nejedná
o prenesený výkon štátnej správy.
Možno sa domnievať, že aj tento
ping-pong medzi orgánmi verejnej
správy je ďalším dôkazom toho , že
nami uplatnené nároky na náhradu
škody sú oprávnené.

u advokáta je to často ako u le-
kára. ľudia majú problém, ale ne-
venujú mu dostatočnú pozornosť.
Pomoc vyhľadajú vtedy, keď už je
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neskoro. týka sa to aj nájomníkov
z reštituovaných bytov? Ak áno
skúste dať našim čitateľom zopár
rád ako predísť zbytočným kom-
plikáciám.

Ako som už uviedol v odpovedi na
predchádzajúce otázky, včasnosť
predloženia svojho problému je jed-
ným z dôležítých faktorov. Nietktorí
klienti prídu až po uplynutí pre-
mlčacej lehoty. Niektoré lehoty sú
pomerne krátke, ako príklad možno
uviesť, že jednostranné zvýšenie ná-
jomného je možné napadnúť na
súde najneskôr prvý deň mesiaca
nasledujúceho po uplynutí dvoch
mesiacov od jeho doručenia nájom-
covi. Už od rímskeho práva platí zá-
sada „Vigilantibusiurascriptasunt“,
teda že zákony sú písané pre tých,
ktorí dbajú svoje práva. Zjednodu-
šene by to mohlo pre nájomcov zna-
menať, že každý by mal prikladať
význam každej písomnej správe od
vlastníka domu s tým, že pokiaľ
nevie ako laik, aké to môže mať pre
neho dôsledky, mal by sa o tom bez
zbytočného odkladu poradiť s advo-
kátom. Taktiež si je potrebné uvedo-
miť, že porušenie práva (a to aj
štátnym alebo samosprávnym orgá-
nom) zakladá za určitých okolností
právo na náhradu škody. Toto by si
nájomcovia mali obzvlášť uvedomiť,
že svojich práv sa musia účinne do-
máhať. Chápem, že ľudia aj tak
môžu mávnuť rukou, že sa spravod-
livosti nedočkajú, ale aj v prípade
kvalifikovaných prieťahov na súde je
možnosť podať ústavnú sťažnosť
a domáhať sa výroku, že bolo poru-
šené právo prejednať vec v primera-
nej lehote a žiadať aj primerané
finančné zadosťučinenie. Sám som
niekoľko sťažností v poslednej dobe
podal a ústavný súd vo všetkých prí-
padoch sťažnostiam vyhovel a pri-
znal klientom aj primerané
zadosťučinenie.

Reštituované byty je zložitá téma

a mnohí jej nerozumejú. Politici
či novinári si pletú nájomníkov
s reštituentmi alebo zužujú celý
problém na výšku nájomného.
stretli ste sa s nepochopením pro-
blematiky aj vo vašej praxi?

Osobne ani nie, ale z rôznych reakcií
na články zverejnené k danej proble-
matike na internete vyplýva, že ve-
rejnosť skutočne verbálne útočí na
nájomcov v reštituovaných domoch,
že prečo chcú zadarmo byty, keď oni
kvôli zabezpečeniu bytu v Bratislave
museli zobrať úver, ktorý budú splá-
cať desiatky rokov. Táto časť verej-
nosti si však neuvedomuje
skutočnosť, že nájomcovia v rešti-
tuovaných domoch boli rozhodnu-
tiami o prinavrátení majetku
reštituentom zbavený možnosti zú-
častniť sa privatizácie obecných
bytov, keďže mali tú smolu, že ich
byt sa nachádzal práve v takomto
dome. Vo všeobecnosti sa považuje
zákonná úprava privatizácie obec-
ných a družstevných bytov na Slo-
vensku za jednu z najlepších
v krajinách východnej Európy, ale
táto obsahovala výnimku pre byty
v reštituovaných domoch. Taktiež
visí tieň pochybností nad priebehom
navracania majetku, keď sa vyskytli
podozrenia, že niektorí reštituenti
boli iba nastrčené osoby silných zá-
ujmových skupín. Tieto procesy však
prebehli pred viac ako dvadsiatimi
rokmi a aj v tom čase bolo proble-
matické primäť štatutárov mesta,
aby vôbec žiadali o preskúmanie po-
chybných reštitúcií súdom. Pokiaľ
žaloby podávali samotní nájomco-
via, tieto boli zväčša zamietnuté pre
nedostatok aktívnej legitimácie. Ve-
rejnosť túto problematiku nevníma
príliš objektívnym spôsobom a to aj
pre absenciu kvalitnej televíznej in-
vestigatívnej žurnalistiky počas fun-
govania slovenskej televízie
v porevolučnom období.

Za posledných 25 rokov sa na Slo-

vensku veľa zmenilo. Bol vybudo-
vaný štát, ktorý sa začlenil do pre-
stížnych medzinárodných štruktúr.
Slovensko prešlo množstvom refo-
riem. Stalo sa úspešnou krajinou.
Napriek množstvu úspechov ostáva
však problém s reštituovanými do-
mami Viac ako 25 rokov nevyrie-
šený. Prečo sa práve s týmto
problémom nedokáže naša spoloč-
nosť vysporiadať? Alebo inak, je
podľa Vás problém reštituovaných
domov neriešiteľný? Ak áno prečo
a ak nie čo sú príčiny, že sme sa
v tejto oblasti doteraz nepohli do-
predu? Kto je podľa Vás vinný?
A nakoniec – aké by bolo podľa Vás
optimálne riešenie celého problému?

Pokusy vysporiadať sa s týmto pro-
blémom boli aj keď prišli neskoro
a uskutočnili sa v legislatívnej po-
dobe skôr kvôli lobbingu finančne
silnejšej záujmovej skupiny vlastní-
kov reštituovaných domov. Uvede-
nému dáva za pravdu aj formulácia
z dôvodovej správy zák. č. 260/2011
Z.z. kde sa uvádza, že regulované
nájomné, ktoré je niekoľkokrát niž-
šie ako voľne dohodované nájomné
(trhové nájomné) v porovnateľnom
byte, neumožňuje vlastníkom bytov
získať za prenájom toľko finančných
prostriedkov, aby z nich mohli fi-
nancovať potrebné opravy a rekon-
štrukciu vlastnených domov. Aj keď
je tam aj zmienka o nájomcoch ako
o starších občanoch, ktorí vkladali
počas doby užívania do bytu nemalú
časť vlastných prostriedkov, aj tak sa
domnievam, že do predmetnej
úpravy sa premietol viac záujem
prenajímateľov. Tomuto môjmu ná-
zoru nasvedčuje aj skutočnosť, že v
prípade nesplnenia povinnosti za-
bezpečiť bytovú náhradu v termíne,
zákon obsahuje sankčné opatrenia
z dôvodu ochrany prenajímateľa
(doplácanie trhového nájomného),
avšak nájomca má byť uspokojený
len tým, že nie je povinný sa z bytu
vysťahovať. Samozrejme, že takéto
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riešenie je pre niektorých nájomcov
neprijateľné, ako som sa už zmienil
pri otázke o právnej pomoci.

Vo všeobecnosti som presvedčený, že
každý problém musí mať určité rie-
šenie, len si to vyžaduje primerané
ústupky všetkých strán. Z hľadiska
politického záujmu sa po tých 25 ro-
koch problém nájomcov v reštituo-
vaných domoch dostáva bohužiaľ
čoraz viac na vedľajšiu koľaj, za čím
možno vidieť aj cynický politický
kalkul, že táto skupina sa neustále

zmenšuje, preto nie vôľa prijať rieše-
nie v podobe adekvátneho finanč-
ného riešenia na celoštátnej úrovni,
čo by časť verejnosti z dôvodu nepo-
chopenia problému hlučne krititizo-
vala. Na komunálnej úrovni v MČ
Staré Mesto má hlas nájomcov v reš-
tituovaných domoch ešte stále určitú
váhu, ale parametre výstavby ná-
jomných bytov boli značne poddi-
menzované a samospráva narazila
aj na odpor občanov v miestach, kde
sa mala výstavba uskutočniť. Ďalším

problémom je aj zodpovednosť,
ktorú si prehadzuje samospráva so
štátom ako horúci zemiak, ako som
to už uviedol v odpovedi na otázky
týkajúce sa právnej pomoci. Ťažko
hovoriť aj optimálnom riešení, ale
všetko je otázkou financií a politic-
kej vôle. Osobne však dúfam, že na-
stane v tejto otázke nejaký pozitívny
zvrat, ktorý by priniesol tejto ťažko
skúšanej skupine obyvateľstva ko-
nečne pokoj.

Jan Restit

RoZHovoR s PRImátoRom HLAvnéHo mestA
bRAtIsLAvy Ivom nesRovnALom

Poznámka redakcie: Vminulom čísle Právo na bývanie sme uverejnili roz-
hovor s bývalým primátorom Milanom Ftáčnikom a starostom miestnej
časti Bratislava Staré mesto Radoslavom Štefčíkom. Oslovili sme aj súčas-
ného primátora Bratislavy Iva Nesrovnala. Zámerom bolo porovnanie po-
hľadov bývalého a terajšieho vedenia mesta a vedenia miestnej časti Staré
mesto na problematiku reštituovaných bytov. Primátor Ivo Nesrovnal však
na žiadosť o rozhovor nereagoval, a preto sme zverejnili len rozhovor
s pánmi Milanom Ftáčnikom a Radoslavom Štefčíkom a nemiesto rozho-
voru s p. Nesrovnalom sme uverejnili redakčnú poznámku. Po vydaní
novín predstavitelia magistrátu mesta Bratislavy opakovane kontaktovali
vedenie občianskeho združenia Právo na bývanie s výhradami voči re-
dakčnej poznámke. Odpovede na otázky neboli zaslané z dôvodu chyby
úradníka magistrátu, ktorý mal za úlohu pripraviť podklady k rozhovoru
a nie preto, že by p. primátor nechcel s nami komunikovať. A tak sme sa do-
hodli, že rozhovor dodatočne zverejníme v najbližšom vydaní. Poskytu-
jeme teda odpovede p. primátora na naše otázky. Odpovede uverejňujeme
v plnom znení bez redakčných úprav.
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bratislava má problém s nesplne-
ním termínu povinnosti obstarať
náhradné nájomné byty. Príčinou
súčasného stavu sú podľa vás
okrem iného zle pripravené zá-
kony 260 a 261/2011 Z.z. v tejto
súvislosti sa ozvali hlasy, podľa
ktorých mohlo mesto pri inicio-
vaní legislatívnych zmien vyvinúť
viac úsilia. urobili ste v tomto
smere, čo sa dalo? A čo by bolo
potrebné v zákonoch zmeniť?

Od nástupu do funkcie som túto pro-
blematiku riešil ako jednu z mojich
priorít. Štát totiž túto krivdu, ktorá
trápi ako nájomcov a reštituentov, tak
aj hlavné mesto, prehodil na plecia sa-
mospráv. Hlavným problémom je
zákon č. 260/2011 Z. z., ktorý definuje
zabezpečenie bytových náhrad. Pre
Bratislavu je totiž absolútne nevý-
hodný a zle nastavený. Bratislava je
hlavným mestom SR a cenové relácie
nehnuteľností sa nemôžu porovnávať
s ostatnými mestami či obcami na
Slovensku. Nie raz som o tom infor-
moval štátnych predstaviteľov. S mi-
nisterstvom dopravy sme vyrokovali
možnosť doplatiť finančné prostriedky
zo strany mesta v prípade kúpy hoto-
vých bytov za trhové ceny. Ajtento
proces sme už rozbehli a pracujeme na
ňom. Taktiež sa nám podarilo vyro-
kovať prípravu novely zákona
261/2011, ktorá by mala pomôcť
mestu v doriešení danej problematiky.
Veríme že pripravovaná novela sa do-
stane čím skôr do parlamentu a bude
aj schválená.

Zatiaľ sa vo všetkých vytypovaných
lokalitách proti výstavbe vzbúrili
obyvatelia. nájomníci z reštituova-
ných bytov tieto postoje berú na ve-
domie a nechcú sa stať „neželanými
susedmi“. kde je podľa vás realis-
ticky možné plánovať výstavbu tak,
aby nespustila protesty miestnych?

Úprimne tomu odporu dodnes nero-

zumiem. V celej Bratislave sa stavia
a pribúdajú stovky domov, bytov
a stavieb, ktoré developeri realizujú
nekompromisne. A voči mestskému
projektu, ktorý je navyše zákonnou
povinnosťou mesta, sa takto vehe-
mentne búria všetci. Mestu dal štát
povinnosť zabezpečiť náhradné byty
pre Bratislavčanov, ktorí doposiaľ uží-
vajú byty reštituentov. Nejde o nepris-
pôsobivých občanov, ale o rovnakých
slušných občanov, akými je drvivá
väčšina Bratislavčanov. Problémom je
snáď aj postoj samotných mestských
častí, ktoré sa voči tejto problematike
stavajú chrbtom a mesto v riešení tejto
problematiky ostalo samé. Tu sa zase
dostávame aj k faktu, že Bratislava by
mala mať jeden stavebný úrad a jed-
notne korigovať výstavbu na území
mesta. Aj preto od svojho nástupu do
vedenia mesta apelujem na novelizá-
ciu Zákona o Bratislave, ktorá by
mala hlavnému mestu skôr ruky roz-
väzovať, ako zväzovať. Odpoveď na
Vašu otázku by nám teda mali po-
skytnúť mestské časti, ktoré opako-
vane vyzývame kýstavbu náhradných
nájomných bytov. Tie totiž musia byť
pri výstavbe súčinné prostredníctvom
vydania stavebného povolenia. Na-
príklad z mestskej časti Dúbravka
nám ako vhodnú lokalitu odporučili
lokalitu Pri kríži, kde mesto s výstav-
bou aj začalo. Následne sa vyskytli
„neprekonateľné prekážky“ aj zo
strany samotnej mestskej časti a vý-
stavbu bolo nutné prerušiť, zatiaľ čo
v tej istej mestskej časti developeri rea-
lizujú výstavbu bytov bez akýchkoľvek
prekážok. Aj toto je ukážka toho, kedy
by do konštruktívneho riešenia ne-
mala vstupovať politika, kde poraze-
ným sa stáva zvyčajne samotný
občan. Robíme, čo môžeme a už viac
ako tri roky stále nanovo hľadáme
vhodné lokality, pričom zakaždým sa
proces zastaví, buď na zasadnutí
mestského zastupiteľstva alebo kvôli
nevôli občanov. Veľmi ma to mrzí, o to
viac, že financie, ktoré musíme vyna-

kladať na kompenzáciu nájomného
pre reštituentov, by sme mohli vložiť
do rozvojových projektov mesta, inf-
raštruktúry alebo aj na výstavbu ná-
jomných bytov, ktorú do úzadia
dostáva práve výstavba náhradných
nájomných bytov.

niekoľkokrát sa zástupcovia bratis-
lavy vyjadrili, že na sklze v termíne
výstavby náhradných nájomných
bytov má svoj podiel viny aj bývalé
vedenie magistrátu. čo podľa vás
zanedbali?

Neviem čo presne realizovalo či ne-
realizovalo bývalé vedenie v rámci rie-
šenia problematiky náhradného
nájomného bývania. Rovnako malo
stanovenú povinnosť obstarať ná-
hradné byty a rovnako boli zákonom
stanovené spôsoby: výstavba, rekon-
štrukcia, stavebné úpravy alebo kúpa
novostavby.Dá sa však povedať, že
postoj bývalého vedenia k danej pro-
blematike bol pasívny, čo sa odrazilo
aj na fakte, že lehotu na splnenie zá-
konnej povinnosti nesplnili a nenašli
sme ani nič konkrétne rozpracované.
My sme pred viac ako tromi rokmi vy-
tvorili pracovnú skupinu, ktorá pod
vedením riaditeľa magistrátu realizo-
vala všetky potrebné kroky k obstara-
niu bytových náhrad. A tomu je tak
dodnes. V pravidelných intervaloch
viaceré oddelenia magistrátu sa stre-
távajú a pracujú na riešení tejto pro-
blematiky. Samozrejme, do riešenia
zapájame aj štátne inštitúcie – ako
úrad vlády či ministerstvá. Riešenie
náhradného nájomného bývania
hlavné mesto otvorilo aj na historicky
prvom výjazdovom rokovaní vlády
Slovenskej republiky, ktoré sa konalo
13.12.2017. Témou rokovania boli
návrhy na riešenie aktuálnych potrieb
mesta Bratislavy. A práve na riešenie
problematiky obstarania náhradných
nájomných bytov bola uznesením
Vlády SR vytvorená medzirezortná
pracovná skupina. Jej cieľom je rieše-



10

OZ PRÁVO NA BÝVANIE

nie problematiky usporiadania niek-
torých nájomných vzťahov k bytom
a celkové vyriešenie náhradného ná-
jomného bývania pre občanov, ktorí
na to majú nárok zo zákona. Vyrieše-
nie tejto problematiky je totiž veľký
problém, ktorý hlavné mesto nedo-
káže vyriešiť bez pomoci súčinnosti
Vlády SR.Tak ako som už vyššie spo-
mínal, Ministerstvo dopravy a vý-
stavby SR ako príslušný gestor
zákona, pripravuje do schvaľovacieho
procesu novelu Zákona 261/2011 Z.z.
Mesto počas celej prípravy aktívne po-
skytujemaximálnu súčinnosť. O tejto
skutočnosti sa mali možnosť presved-
čiť aj zástupcovia OZ právo na býva-
nie, ktorí sa zúčastnili na zasadnutí
medzirezortnej pracovnej skupiny
dňa 25.06.2018 na Ministerstve do-
pravy a výstavby SR.Čiže mesto na-
ozaj robí čo môže, aby túto
problematiku vyriešilo a ukončilo túto
roky trvajúcu a traumatizujúcu
krivdu.
Predstavitelia nájomníkov z rešti-
tuovaných domov dlhodobo kriti-
zujú riešenie ich problému formou
náhradných nájomných bytov a na-
vrhujú finančnú náhradu. mesto
by v takom prípade prišlo o mož-
nosť získať viac ako 500 bytov, ktoré
by boli majetkom mesta. na druhej
strane by sa tým vyriešil problém
s doplatkami k trhovému nájom-
nému aj starosti s obstarávaním
bytov. čo je podľa vás pre mesto
výhodnejšie, získať byty aj za cenu
finančných výdavkov súvisiacich
s predlžovaním výstavby, alebo fi-
nančná náhrada, pri ktorej by po-
vinnosť stavať náhradné byty
odpadla?

Mesto sa musí držať v medziach zá-
kona č. 260 a č. 261/2011 Z. z. Zákon
presne vymedzuje, akým spôsobom
môžu samosprávy bytové náhrady ob-
starať - výstavbou, rekonštrukciou,
stavebnými úpravami alebo kúpou
hotového bytu, a to je pre nás jediná

možná cesta. Samozrejme, snažili sme
sa a apelovali sme aj na zmenu zá-
kona, zatiaľ je však stav taký, aký je,
a my sa nevzdávame a bojujeme
ďalej. Pozitívnym kompromisom,
ktorý som vyrokoval so štátnym ta-
jomníkom ministerstva dopravy a vý-
stavby, bolamožnosť obstarania
hotových bytov aj za ceny vyššie než
je stanovená maximálna výška dotá-
cie, tedaza trhové ceny, kde by rozdiel
medzi poskytnutou dotáciou a reál-
nou cenou mohol byť dofinancovaný
z iných zdrojov. Mesto totiž podľa zá-
kona 261/2011 Z. z. môže obstarať
bytové náhrady kúpou, avšak s dotá-
ciou len do výšky 1000 EUR/m2 pod-
lahovej plochy, okrem toho má nárok
na poskytnutie dotácie na obstaranie
pozemku a technickej vybavenosti, čo
však ešte stále predstavuje omnoho
nižšiu sumu, než je reálna predajná
cena bytov. Napriek tomu sme sa po-
kúsili obstarať hotové byty aj za pô-
vodne zákonom stanovených
podmienok. Verejná obchodná súťaž
bola mestom vyhlásená. Bohužiaľ,
mesto nedostalo žiadnu ponuku na
kúpu hotového bytu. Čiže v súčasnosti
pracujeme s možnosťou obstarania
hotových bytov za trhové ceny.

spolu so zástupcami ministerstva
dopravy a výstavby sR ste oznámili,
že rokujete o možnosti kúpy bytov
s finančnou spoluúčasťou mesta.
môžete prezradiť podrobnosti?
Ako som už spomenul, so štátnym ta-
jomníkom ministerstva dopravy a vý-
stavby sa mi podarilo
vyrokovaťmožnosť kúpy bytov aj za
cenu vyššiu než je stanovená výška
poskytnutej dotácie od štátu podľa
Zákona 261/2011Z.z. V súčasnej
dobe preverujeme aj možnosť dofi-
nancovania rozdielu trhovej ceny
a výšky dotácie prostredníctvom Štát-
neho fondu rozvoja bývania. Aby
mesto mohlo reálne obstarať hotové
byty kúpou, bolo by treba zvýšiť zá-
konom stanovenú výšku poskytovanej

dotácie na sumu, ktorá sa vyrovná
trhovým cenám, alebo je potrebné za-
bezpečiť finančné prostriedky na do-
financovanie.

v starom meste je viacero bytov
v tzv. podielových domoch. Pokiaľ
by došlo k tzv. reálnej deľbe týchto
domov mohla by samospráva zís-
kať niekoľko desiatok bytov, ktoré
by sa dali použiť pre nájomníkov
z reštituovaných domov. obyvate-
lia podielových domov by sa teda
nemuseli sťahovať a mohli by dožiť
tam, kde desaťročia žijú. čo bráni
vyriešeniu podielových domov?

Opäť zdôrazňujem, že mesto musí ob-
starať bytové náhrady v súlade so zá-
konom č. 260/2011 a č. 261/2011 Z.z.,
ktorý je limitujúci. Pokiaľ by aj k reál-
nej deľbeprišlo, k čomu je potrebná
vzájomná dohoda podielových vlast-
níkov, ktorí z konkrétnych užívateľov
bytov by zostali v režime správy hl.
mesta a ktorí budú podliehať režimu
vlastníkov bytových domov? Toto je
prvá zásadná otázka, na ktorú ťažko
nájdete spravodlivú odpoveď a pri
hlbšej analýze vznikajú ďalšie ťažko
riešiteľné otázky.Mojím cieľom je vy-
riešiť krivdu z minulosti takým spôso-
bom, aby nedošlo k ďalším krivdám
v budúcnosti a preto ďalšie experi-
menty nepotrebujeme. Je treba pokra-
čovať už v rozrobenej práci, ktorá
postupne prinesie aj svoje ovocie.

vyjadrili ste sa, že minulé vedenie
mesta urobilo vo veci reštituova-
ných bytov málo. Aby sme boli
presní - od 15.9. 2011, teda od účin-
nosti zákona 260/2011 Z.Z. až do
ukončenia svojho mandátu malo
bývalé vedenie mesta 1183 dní na
to, aby zákon aplikovalo v praxi.
Rovnaká doba, teda 1183 dní od
nástupu do funkcie súčasného ve-
denia uplynie 10. marca 2018.
v čom vidíte vy najväčší posun do-
predu pri riešení problematiky reš-
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tituovaných bytov v súčasnom vo-
lebnom období v porovnaní s tým
minulým?

Bývalé vedenie nepracovalo so zákon-
nými možnosťami obstarania ná-
hradných nájomných bytov. Skôr sa
zaoberali možnosťou finančnej ná-
hrady, ktorá je však mimo zákona.
A nikde v zákone sa s ňou nepočíta. Je
to fakt, ktorý bohužiaľ platí. My sme
vytypovali niekoľko lokalít vhodných
na výstavbu bytových náhrad a spus-
tili sme verejné obstarávania. V loka-
lite Pri kríži sme výstavbu aj spustili,
tá však bola pozastavená. Každý tento
proces bol totiž zastavený najmä kvôli
odporu mestských častí a jej obyvate-
ľov, v ktorých mali tieto bytové ná-
hrady vzniknúť. V dúbravskej lokalite
Pri kríži dnes už mohlo 68 nájomcov
plne využívať svoje nové bytové jed-
notky a aj ďalšie byty už mohli byť
v procese výstavby. Bohužiaľ, niektorí
aktivisti nám zviazali ruky v rámci
výstavby na vytypovaných lokalitách.
Vlokalite pri Habánskom mlyne pra-
cujemena možnosti vybudovania ná-
hradných nájomných bytov formou
stavebných úprav objektu. Nevzdá-
vame sa a byty plánujeme obstarať aj
kúpou .

čo by ste poradili vy nám ako ná-
jomníkom v súčasnej situácii - aké
by mali byť podľa vás naše aktivity
v záujme čo najlepšieho, teda podľa
možnosti čo najspravodlivejšieho
a pre zainteresovaných najvhod-
nejšieho vyriešenia problému reš-
tituovaných a privatizovaných
bytov?

Táto krivda trápi ako nájomcov, tak
reštituentov, mesto a tiež mňa ako
obyvateľa Bratislavy. Uvedený pro-
blém štát nevyriešil do roku 2011
a následne preniesol ťarchu minulosti
nám, na plecia miest a obcí. Dostali
sme za úlohu túto zákonnú povinnosť
vyriešiť, nanešťastie pre Bratislavu

s nevýhodnou limitujúcou pomocou
v podobe dotácie. Bratislava vždy bola
a je špecifická. V konečnom dôsledku
zatiaľ čo ostatné mestá a obce sa ria-
dia všeobecným zákonom o obecnom
zriadení, Bratislava má aj svoj vlastný
špeciálny zákon o hlavnom meste.
Žiaľ špecifické postavenie nášho mesta
nebolo doposiaľ zohľadnené v záko-
noch 260 a 261/2011. Ceny nehnuteľ-
ností v Bratislave a v ostatných
mestách na Slovensku sú neporovna-
teľné. Neustále sa snažíme pomôcť
nájomcom v rámci našich možností.
Pre starších nájomcov, ktorí žijú
v existenčne nevyhovujúcich reštituo-
vaných bytoch, ponúkame možnosť
dočasného umiestnenia do našich
domov seniorov. Túto možnosť zatiaľ
využila jediná nájomníčka. Odporú-
čame ju však aj ostatným, ktorí
spĺňajú podmienky a žijú v sťažených
podmienkach. Vôbec sa toho nemusia
báť, je to len dočasné a nárok na by-
tovú náhradu nestratia. Všetky po-
trebné informácie máme k tomu
zverejnené na našej webovej stránke
mesta. Okrem iného sme v zimných
mesiacoch ponúkali bezplatné zapoži-
čanie ohrievačov tým nájomcom,
ktorí mali problémy s kúrením v by-
toch a aspoň takto sme sa snažili
počas mrazivých dní nájomcom po-
môcť. So zástupcami OZ Právo na bý-
vanie komunikujeme a hľadáme
ďalšie možnosti, akoby sme užívate-
ľom bytov do času kým sa obstarajú
náhradné byty, mohli pomôcť a aspoň
trošku uľahčiť aj tak neľahkú situáciu,
v ktorej sa nachádzajú.Zároveň ne-
prestajne apelujeme na vlastníkov reš-
tituovaných bytov, aby neboli
ľahostajní voči svojim nájomcom
a vytvorili im adekvátne podmienky.
O pomoc môžu nájomcovia požiadať
aj priamo v priestorochslužieb zákaz-
níkom na Front Office magistrátu,
kde sú každú stredu vyčlenené hodiny
na konzultáciu s odbornými ga-
rantmi.
Problém reštituovaných bytov si už

dodnes vyžiadal nemalé finančné
výdavky. stačí spomenúť odškodné
vlastníkom za prehraté súdy
v štrasburgu, doplatky k trhovému
nájomnému po 1.1. 2017, rôzne
štúdie a materiály na objekty či re-
žijné náklady samospráv na apliká-
ciu zákona č. 260/2011 Z.z. v praxi.
koľko podľa vás dodnes stál pro-
blém reštituovaných bytov daňo-
vých poplatníkov?
Odškodné za prehraté súdne spory
v Štrasburgu vypláca štát. Suma ktorá
bola mestom do júna 2018 vyplatená
na základe uplatnenia kompenzácie
nájomného od 1.1.2017 je viac ako
milión eur.. Je k tomu samozrejme po-
trebné pripočítať aj ďalšie náklady,
ktoré nám vznikajú v dôsledku ob-
štrukcií pri výstavbe náhradných
bytov, postoja mestských častí, ako
i niektorých jednotlivcov, ktorí sa sna-
žia zabrániť v splnení zákonných po-
vinností. Výsledkom tohto sú náklady
ktoré mesto musí znášať z dôvodu že
chce zabezpečiť náhradné byty pre
Bratislavčanov, ktorí na to majú zá-
konný nárok. Nie sú to však len fi-
nancie, ale aj tisíce hodín tvrdej práce,
ktorú samozrejme nikto nevidí.

na ministerstve dopravy výstavby
sR sme boli opakovane informo-
vaní, že náhradné nájomné byty sú
pre nájomníkov výhodné, lebo sa
budú dať odkúpiť. uvažuje dnes
magistrát o tom, že by v budúcnosti
náhradné byty nájomníkom odpre-
dal? Ak áno, pripravuje sa v tomto
smere návrh postupu?

Mesto bude aj v tejto veci konať a
postupovať v súlade s platnými zá-
konmi a právnymi predpismi, tak
tomu bolo aj doposiaľ.

Jan Restit
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ZáLežÍ IbA nA nás

Žijeme vo svete, ktorý je hore no-
hami, v ktorom sa všetko pomiešalo.
Politika, ekonomika, kultúra, so-
ciálne vzťahy. Pozeráme sa na ten
guláš a kritizujeme skoro všetko.
Niektorí z nás aj hľadajú riešenia. A
dokonca sú aj takí, ktorí si trúfajú
prísť s riešením na verejnosť. Je to
správne. Pokiaľ vedomie spoločnosti
za svet nevyhasne, nemusíme sa báť.
Všetko začína rodinou, domovom,
samosprávou, lebo tam sme všetci
priamo zainteresovaní. Samospráva
je však nenahraditeľná iba vtedy, ak
občania vedia priamo pomenovať
svoje problémy. Ak sa priamo zapá-
jajú do samotných riešení. To nie sú

iba ľudia nespokojne šomrajúci, ani
dav hlupákov, ale sú to občania so
svojim vlastným názorom, ktorý
treba rešpektovať. Všetci by smemali
byť takí. Lebo samospráva sme my
všetci. Lebo každý dom, keď chceme
aby pevne stál, potrebuje kvalitné
základy, nielen kvalitnú strechu.
Okremtoho, dombez základovnemá
žiadnu stabilitu. Právo hovoriť do
vecí verejnýchmajú všetci ľudia.Nie-
len tí, ktorých sme si zvolili vo
voľbách a ktorí si myslia, že zas-
tupujú všetkých obyvateľov jed-
notlivých miest a obcí, lebo vraj oni
sú tí jediní, ktorí majú patent na
rozum. Lebo sú to síce podľa zákona

naši legitímne volení reprezentanti,
ale koľkými obyvateľmi? Samospráva
je pre občanov nielen dobrá, ale aj
nevyhnutná. Nemusí vyhovovať
politikom. Politici síce vedia pekne
rozprávať a mnohokrát aj konať. Ale
v prvom rade majú záväzky k poli-
tickým stranám, ktoré ich do volieb
nominovali a financovali ich volebnú
kampaň.

Kristián Straka
(autor je poslanec miestneho zas-

tupiteľstva Bratislava Staré mesto)

o kAndIdátocH, ZvoLebnIevAnÍ A HodIne
PRAvdy Po voľbácH

Priznám sa, že som v živote nepo-
zeral žiadnu televíznu reality show.
Nie je to môj žáner. Namiesto toho
sa radšej bavím na ozajstnej realite
života. Veď načo sledovať umelé
a vopred vymyslené príbehy, keď
nám realita našich dní pripravuje
množstvo zábavy v priamom pre-
nose.

Za vrcholnú reality show považu-
jem voľby. Toľko humoru, bizar-
ných situácii či zábavných scénok
nedokáže vymyslieť žiaden scená-
rista ani režisér. Voľby sa u nás opa-
kujú dosť často, takže o zábavu nie

je núdza. Aj teraz sa jedny blížia.
Komunálne a aj keď budú až o nie-
koľko mesiacov zábavy už máme
teraz viac než dosť.

Osobitne veľa zábavy je v Bratislave.
Veď tu nejde o fazuľky. V Bratislave
žije oficiálne asi polmilióna ľudí, ale
ak spočítame všetkých tých, ktorí tu
prechodne bývajú, študujú či pravi-
delne dochádzajú z okolitých sateli-
tov a menších miest tak je
Bratislava stálym, či prechodným
domovom viac než milióna ľudí. To
je pätina Slovenska. Okrem toho je
Bratislava centrum, je tu sústredená

štátna moc, ale aj ekonomické bo-
hatstvo. Bratislavská radnica síce už
štvrťstoročie plače, že nemá pe-
niaze, ale akosi sa zdá, že peniaze
amoc v Bratislave tečú po ulici. Len
treba vedieť , ako správne nastaviť
zberné nádoby. A tak nečudo, že
boj o primátora, starostov, či posla-
necké posty má v Bratislave oso-
bitné čaro.

Na scénu vystupujú herci - kandi-
dáti. Možno ich rozdeliť do dvoch
skupín. V tej prvej sú nové tváre,
ktoré akoby spadli z oblakov. Ľudia,
čo s komunálnou politikou nikdy
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doteraz nemali nič spoločné, ale
odrazu sa v nich zobudil skrytý ta-
lent. Predstavia sa, ako doteraz pra-
covali v rôznych oblastiach, často
na vedúcich funkciách. Alebo pod-
nikali. A aké majú za sebou úspe-
chy. So správou mesta síce žiadne
skúsenosti nemajú, ale nevadí vedia
ako na to. No, neviem. Bratislava je
zložitý mechanizmus a tá odvaha
„nových tvárí“ mi pripomína od-
vahu niekoho, kto celkom slušne
zvláda riadenie auta a teraz si pove-
dal, že skúsi vlak, loď či lietadlo. Čo
na tom, že tomu nerozumie, však
ani vodič auta nemusí byť strojár
a vedieť ako pracuje motor. Veď
bude mať okolo seba ľudí, ktorí sa
vyznajú. No, neviem.Možno to
vyjde, ale kandidáti z prvej skupiny
sú vždy podozriví, že ak ich s po-
myselným vodičákom skupiny B
a množstvom sebavedomia voliči
predsa len pustia za pomyselné ria-
denie lokomotívy či do kapitánskej
kajuty lode, tak to skončí v lepšom
prípade tak, že riadiť bude niekto
iný a v horšom prípade haváriou.

Do druhej kategórie kandidátov
patria ľudia, ktorí už v komunálnej
politike skúsenosti majú. Aj s tými
je zábavy viac než dosť. Kandidáti
z druhej kategórie majú počas svo-

jej kampane niekoľko šablón pre-
javu. Alebo budú všetkých pre-
sviedčať čo všetko už v Bratislave
dokázali (občas je zaujímavé, že
spomínané úspechy vnímajú pozi-
tívne hlavne kandidáti, ktorí o nich
hovoria, občania sú asi menej vní-
maví J), alebo budú už po x tý krát
tvrdiť, ako to mysleli dobre ako sa
snažili, no nevyšlo to. To ale zavi-
nili tí druhí, ktorí im neumožnili
realizovať ich fantastické projekty
a nápady. Kandidáti zo skupiny dva
majú vo svojom prejave často spo-
ločného menovateľa, a to my-
šlienku, že jedno volebné obdobie
je málo na to, aby dokázali Brati-
slavčanom zniesť modré z neba, ale
ak nám občan dáš svoj hlas, tak
potom uvidíš, aký raj na zemi tu
pripravíme. Stačí len takmálo, prísť
na voľby a zaškrtnúť na volebnom
lístku to správne meno. No, a opäť
môžu byť mnohí voliči v dileme.
Dáme svoj hlas tým istým? Bude
lepšie? Alebo už bolo dosť? Na roz-
diel od prvej kategórie je v prípade
kandidátov druhej skupiny vždy
podozrenie, že ak opäť dostanú dô-
veru voličov budú vládnuť podľa
známeho citátu Napoleona Bona-
parte „nič nové sa nenaučili a nič
staré nezabudli“.

Bude v najbližších týždňoch a me-
siacoch v Bratislave veselo. Na stret-
nutiach s kandidátmi sa určite
dozvieme ako už nebudú dopravné
zápchy, koľko pribudne kilometrov
ciest, tratí či cyklotrás, ako tu bude
o chvíľu poriadok, čistota, ako
zmiznú tie odporné billboardy (tie
ale až po voľbách, dovtedy ich ešte
potrebujeme na kampaň), koľko
budeme mať nových parkov, pla-
vární, či iných oddychových zón.
Ako z Bratislavy zmizne korupcia,
škandály, ako okrešeme vplyv deve-
loperov. A tak ďalej a tak ďalej.

Občania poďme na kampaň. Počú-
vajme, však to určite bude zábavné
aj zaujímavé. Stretávajme sa s poli-
tikmi, pretože po voľbách už
možno takúto možnosť mať nebu-
deme. Dajme si aj volebný guláš,
však on ten guláš sa varí aj tak za
naše peniaze, nehrajme sa, že by
nám niekto niečo dával len tak za-
darmo. Užime si kampaň, však je za
naše peniaze, tak si tú zábavu
predsa nenecháme ujsť.

Len pozor. Po volebnej kampani
prídu voľby. Po mesiacoch predvá-
dzania sa a sľubov často z oblasti bi-
zarného sveta či sci-fi príde jeden
okamih. Niekoľko minút, počas
ktorých budeme mať možnosť

občania poďme na kam-
paň. Počúvajme, však to

určite bude zábavné aj za-
ujímavé. stretávajme sa

s politikmi, pretože po voľ-
bách už možno takúto

možnosť mať nebudeme.
Len pozor. Po volebnej
kampani prídu voľby.

každý máme vo voľbách
len jeden pokus. voliť

treba, voľby sú dôležité.
A treba si veriť. teda voľme
a dôverujme si, že zvolíme

dobre.
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upraviť volebné lístky a hodiť ich do
urny.

Ten moment voľby už nebude
žiadna reality show ani modifikácia
televíznej relácie, kde všetci spo-
ločne snívajú. Tenmoment už bude
ozajstná realita bez snov a prikrá-
šlení. Zatiaľ bez záchytných parko-
vísk, desiatok kilometrov nových
električiek a dokonca aj bez hyper-
loopu do Viedne. Bude to ale rea-
lita, ktorá sa bude dotýkať každého
z nás.

Cieľom mojej úvahy nie je šíriť
skepsu a beznádej. Ak si niekto
moje riadky vysvetľuje tak, že všetci
sú zlí a aj tak je všetko vopred stra-
tené, nech zvolíme kohokoľvek,
ospravedlňujem sa, toto som pove-
dať nechcel. Nie, nemyslím si, že je
všetko stratené. Naopak, myslím si,
že takýto prístup by spochybnil zá-
kladnú charakteristiku demokracie.
Slobodné voľby sú predsa hlavným
výdobytkom Novembra 89. To, že
politici už nezávisia od záverov aké-
hosi politbyra, ale každé štyri roky
sa musia opýtať ľudí čo si o nich
myslia je náš najväčší tromf, aký vo
verejnom živote máme. A pokiaľ ho
my voliči správne využijeme, môže
byť dobre. Nech sa zdá, že je politik
akokoľvek všemocný je to len na
dobu určitú. A po skončení man-
dátu sa moc končí a môže ju opäť
získať len a len tak, že mu ju dajú
jeho voliči. V tomto nie je žiaden
pardon a my by sme si mali byť ve-
domí, že politici sú tu pre nás, a že
nás potrebujú. Nie, oni nie sú Me-
siáši. Mesiáš je len jeden, ktorý je
pán. Oni sú obyčajní ľudia a majú
nám slúžiť. Tie ich kompetencie aj
privilégiá dostali od nás a sú určené
pre nás, nie pre nich a ich záujmy.

Na druhej strane si však musíme
uvedomiť, že aj my máme svoju
zodpovednosť. Preto som samožno
trochu ostro snažil upozorniť na to,
že gro volieb je len krátky okamih,
keď sa rozhodneme, komu dáme
hlas a hodíme lístok do urny. Každý
máme vo voľbách len jeden pokus.
Akonáhle je lístok v urne už nie je
cesta späť. Aj o tom je demokracia,
že ani volič si nemôže robiť len tak
čo ho napadne. Teda môže, ale po-
nesie si potom aj patričné následky.
Preto treba k výberu spomedzi
množstva kandidátov pristupovať
zodpovedne, ide o veľa.

Nás z reštituovaných bytov sa budú
komunálne voľby dotýkať možno
viac, než ostatných voličov. Buďme
preto pri odovzdávaní našich hla-
sov osobitne pozorní a rozvážni.
Spomeňme si, kto sa voči nám ako
správal, kto čo kedy povedal. Práve
my z reštituovaných domov máme
s politikmi množstvo skúseností.
Asi viac ako iní. Spomeňme si
preto, kto aký bol. Zvážme, či ten

ktorý kandidát o našom probléme
vie, či sa náhodou len netvári, že
zjedol múdrosť celého sveta a ne-
pletie si vlastníkov a nájomníkov.
Neponáhľajme sa a zvážme, komu
dáme svoj hlas. Lebo po voľbách
snívanie skončí , to si už potom bu-
deme len zvykať.

Ešte raz opakujem, nešírim skepsu.
Voliť treba, voľby sú dôležité. A
treba si veriť. Teda voľme a dôve-
rujme si, že zvolíme dobre. Že
máme na to, aby sme dokázali sami
a objektívne zhodnotiť, kto aký je a
potom sa správne rozhodnúť. A že
sa (niekedy) nakoniec všetko na
dobré obráti.

Jan Restit
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RoZHovoR s kAndIdátmI nA PRImátoRA
bRAtIsLAvy caroline Líškovou, václavom mikom,

jánom mrvom, Ivom nesrovnalom a matúšom vallom
nA tému RIešenIA PRobLému

ReštItuovAnýcH bytov

Vzhľadom na závažnosť témy rešti-
tuovaných a privatizovaných bytov
oslovilo občianske združenie Právo
na bývanie piatich kandidátov na
primátora Bratislavy, Caroline Lí-
škovú, Václava Miku, Jána Mrvu,
Iva NesrovnalaaMatúša Valla a po-
ložilo im päť rovnakých otázok.
Odpovede jednotlivých kandidátov
uvádzame v pôvodnom znení bez
redakčných úprav. Kandidáti odpo-
vedajú v abecednom poradí.

Ako vnímate problematiku reštituo-
vaných a privatizovaných domov?
Ako sa problém podľa vás dotýka
vlastníkov a nájomníkov predmet-
ných bytov?

caroline Líšková
Mrzí ma, že od 90-tych rokov exi-
stuje nedoriešené „dedičstvo“ vo
forme nevysporiadaných reštituč-

ných bytov. Nevyriešené náhradné
byty pre obyvateľov reštitučných ne-
hnuteľností, ktorí dodnes žijú v neis-
tote straty strechy nad hlavou, je
zodpovednosťou nielen doterajších
primátorov Bratislavy, ale aj štátu.
václav mika
Problematika reštituovaných a pri-
vatizovaných domov rezonuje v spo-
ločnosti už veľmi dlho. Tento
problém štát nedokázal už takmer

tri desaťročia spravodlivo vyriešiť.
Riešenie krívd z minulosti, ktoré
mali riešiť reštitúcie, sa nedajú na-
hrádzať krivdami súčasnosti, ktoré
postihli viac ako 500 Bratislavčanov.
Paradoxne, napriek tomu, že vlast-
níci domov a nájomcovia stoja spra-
vidla na opačných stranách spektra,

aj jedna aj druhá strana sú obeťami
bývalého režimu a jeho následnej
zmeny. Vlastníci domov sú obme-
dzení na svojom vlastníckom práve
a nájomcovia zase na svojom práve
na domov, čo je rýdzo bytostná a
veľmi citlivá otázka.
ján mrva
Je to komplikovaná problematika ,
zákon nie je dobrý lebo celú zodpo-
vednosť prehadzuje na samosprávu
bez dostatočného finančného zabez-
pečenia . Týka sa to hlavne Bratis-
lavy , kde je cena za meter obytnej
plochy výrazne vyššia ako je celo-
štátny priemer.

Ivo nesrovnal
Od môjho nástupu do vedenia mesta
sa tejto problematike venujem a be-
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riem ju s plnou vážnosťou. Ako som
veľakrát povedal - jedna krivda na-
hrádza druhú. Štát totiž túto proble-
matiku prehodil na plecia samospráv
prostredníctvom zákona č. 260/2011
Z. z. a č. 261/2011 Z. z., ktoré upra-
vujú zabezpečenie bytových náhrad
pre právoplatných žiadateľov. Zákon
č. 261/2011 Z. z., ktorý definuje
výšku dotácie, je však pre Bratislavu
zlý a len ťažko aplikovateľný. Ceny
nehnuteľností sa pohybujú absolútne
v iných hladinách ako v ostatných
mestách Slovenska. Mesto však aj
napriek tomu rozbehlo potrebné pro-
cesy zamerané na výstavbu náhrad-
ných nájomných bytov. Zriadená
pracovná skupina pod vedením ria-
diteľa magistrátu pravidelne vyberá
možné lokality vhodné na výstavbu.
Bohužiaľ, mestské časti vyjadrili ab-
solútny nesúhlas s výstavbou ná-
hradných nájomných bytov
v ktorejkoľvek vytypovanej lokalite,
či už kvôli zeleni, parkovacím mies-
tam, výbehu pre psov alebo iným ve-
ciam. Je však zarážajúce, že
v Bratislave je stavebný boom. Kam
sa pozriete, všade v meste sa stavia
a mestské časti nemajú problém s vý-
stavbami developerov. Avšak vo vý-
stavbe náhradných nájomných
bytov, ktorá je zákonnou povinnos-
ťou mesta, vidia veľký problém. Som
z toho veľmi sklamaný. Ideme však

ďalej a nevzdávame sa. Aktuálne
pracujeme na obstaraní bytových
náhrad formou kúpy.

matúš vallo
Považujem to za historickú hanbu,
že 25 rokov po páde režimu, ktorý
majetky bral pôvodným vlastníkom,
stále nedokážeme napraviť túto
krivdu.

kauza „reštituované a privatizo-
vané byty“ sa ťahá už viac ako 25
rokov. Prečo sa ju doteraz nepo-
darilo vyriešiť?

caroline Líšková
Počas mojej kampane, keď som v uli-
ciach sa ma neraz ľudia pýtajú na
riešenie. Pre mňa je nepochopiteľné,
že kompetentní dokázali ignorovať
túto skutočnosť celé obdobie. Asi naj-
väčší podiel na neriešení problému
má ministerstvo financií, ktoré ne-
dokázalo primerane reagovať na
skutočnosť vracania bytových
domov pôvodným vlastníkom.
václav mika
Za tento problém dlho nikto nechcel
prevziať zodpovednosť. Štát to vyrie-
šil tak, že túto úlohu prehodil na sa-
mosprávu, ktorej uložil povinnosť
zabezpečiť náhradné nájomné byty
a nepočúval nájomníkov, ktorí na-
vrhovali jednoduché riešenie – fi-

nančnú náhradu. 1.000 Eur/m2, to
je štátom určená, maximálna cena
na obstaranie náhradného nájom-
ného bytu. Nebola by problémom
v Žiline, či Košiciach, ale v Bratislave
sa za takúto cenu byty obstarávajú
veľmi ťažko. Pri prijatí zákona v Ná-
rodnej rade Slovenskej republiky sa
stal rok 2016 rozhodným. Treba však
pripomenúť, že do polovice roku
2013 sa riešilo len posudzovanie žia-
dostí o poskytnutie náhradného ná-
jomného bytu. Naplánovať,
naprojektovať, získať povolenia a po-
staviť nájomný bytový dom trvá tri
až štyri roky, takže lehota určená
v zákone bola naozaj veľmi krátka.
Faktom však je, že žijeme v roku
2018 a dodnes nie je postavený a pri-
delený ani jeden náhradný nájomný
byt. Treba sa zamyslieť, prečo sa za
posledné roky mestu nepodarilo do-
hodnúť s mestskými časťami a ich
obyvateľmi posunúť tento problém
vpred.
ján mrva
Z pohľadu vedenia mesta je to bolo
zanedbané. Magistrát zrejme nepo-
važoval túto problematiku za dôle-
žitú a asi preto nedostatočne riešil
nutnú výstavbu náhradných bytov
s ministerstvom výstavby.
Ivo nesrovnal
Problematika reštituovaných bytov
siaha ďaleko do minulosti. Riešiť ju
na úrovni samosprávy rozhodlo ešte
ministerstvo dopravy prostredníc-
tvom prijatého zákona č. 260/2011
Z. z. a č. 261/2011 Z. z., ktoré určujú
spôsoby a formy obstarania bytových
náhrad pre jednotlivé samosprávy.
V Bratislave, ako som už spomínal,
je to problém, pretože ceny nehnu-
teľností sa ani zďaleka nedajú po-
rovnávať s ostatnými mestami na
Slovensku. Neustále o tom hovorím
aj s vládnymi predstaviteľmi, aby sa
na to pozreli naozaj reálne a po-
mohli nám túto situáciu vyriešiť. Je
to predsa nás spoločný záujem, kto-
rým sa zaoberáme aj v rámci me-
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dzirezortnej pracovnej skupiny,
ktorá bola na to zriadená na histo-
ricky prvom výjazdovom rokovaní
Vlády Slovenskej republiky v de-
cembri minulého roka. Témou roko-
vania boli návrhy na riešenie
aktuálnych potrieb mesta Bratislavy.
Jej cieľom je riešenie problematiky
usporiadania niektorých nájomných
vzťahov k bytom a celkové vyrieše-
nie náhradného nájomného bývania
pre občanov, ktorí na to majú nárok
zo zákona. Vyriešenie tejto proble-
matiky je totiž veľký problém, ktorý
hlavné mesto nedokáže vyriešiť bez
súčinnosti vlády SR.
matúš vallo
Rozumiem, že reštitúcia nie je jed-
noduchý proces. Myslím si, že rý-
chlosti jej riešenia nenapomáha ani
stav súdnictva a jeho efektivita. Žiaľ,
problémom sú aj súkromné záujmy
a nie zriedkavé snahy o podvodné zí-
skanie majetku osobami, ktoré na ne
nemajú nárok. Hneď si napríklad
spomeniem na kauzu Veľký Slavkov.

Pred 7 rokmi boli prijaté zákony
260 a 261/2011 Z.z. Podľa nich
mali mestá obstarať pre nájomní-
kov náhradné nájomné byty naj-
neskôr do konca roku 2016.
v bratislave nebol doteraz obsta-
raný ani pridelený ani jeden byt.
čo si o súčasnej situácii myslíte?
je podľa vás platná legislatíva
v poriadku?

caroline Líšková
Mesto premeškalo celé roky v nádeji,
že sa podarí vyrokovať so štátom iné
riešenie. Týmto prístupom si Hlavné
mesto Bratislava vyrobilo iba ďalšiu
nespokojnosť medzi nájomníkmi
a navyše aj zbytočné miliónové vý-
davky z rozpočtu mesta. V tomto
trende nečinnosti v žiadnom prípade
nechcem pokračovať. S najväčšou
pravdepodobnosťou bude potrebné
novelizovať tieto zákony, kde treba
jasne zadefinovať rozsah solidarity

spoločnosti s týmito nájomcami.
václav mika
Zákonné riešenia vo svojej podstate
nevyhovujú takmer nikomu. V pri-
jatých zákonoch bolo viacero nedo-
myslených vecí. Štát síce vyčlenil
finančné prostriedky a vytvoril zá-
konné možnosti na výstavbu ná-
hradných nájomných bytov, ale pre
Bratislavu absolútne nevyhovujúcim
spôsobom. Tak ako som už spomínal
naša Bratislava, ktorá je týmto pro-
blémom postihnutá najviac, má rov-
naké finančné limity (niečo vyše
1000 Eur/m2), ako ostatné mestá na
Slovensku, toto možno považovať za
úplne absurdné. Myslím si, že aj toto
je jeden z dôvodov, pre ktoré sa do-
posiaľ nepodarilo s týmto problé-
mom pohnúť. Okrem toho to je tiež
vysoký dopyt po bytoch, ktorý tlačí
ceny v Bratislave nahor, nedostatok
vhodných pozemkov, ako aj skutoč-
nosť, že dotácia sa neposkytuje na
riešenie statickej dopravy (podzem-
ných garáží), bez ktorých nie je
možné výstavbu realizovať. Aj na-
priek tomu, že ministerstvo zmäkčilo
niektoré zo zákonných podmienok,
aktuálne status quo to nerieši a al-
ternatíva finančnej náhrady, ktorú
preferovala väčšina nájomníkov zos-
tala nevypočutá. Situácia si vyža-
duje politické riešenie za účasti
najvyšších predstaviteľov štátu, lebo
sa neúnosne naťahuje a riešenie je
stále v nedohľadne.
ján mrva
Platí to isté čo som povedal v pred-
chádzajúcej odpovedi. Legislatíva je
podľa mňa zlá. Povinnosť vybudo-
vať náhradné bývanie je stále na
pleciach magistrátu a ten sa stým
musí nejako popasovať.
Ivo nesrovnal
Tak, ako som to už spomínal –
zmena legislatívy by bola jedným
z najlepších riešení. Bratislava ako
hlavné mesto sa skutočne nemôže
porovnávať s ostatnými mestami,
ktoré mali túto povinnosť. A to nie-

len z hľadiska ceny nehnuteľností, ale
aj z hľadiska počtu obstarania ná-
hradných nájomných bytov. Veď my
máme povinnosť obstarať 90 % z cel-
kového počtu náhradných nájom-
ných bytov na Slovensku – Košice
mali 20 bytov, Prešov 3 a Bratislava
580. To je obrovský rozdiel. Aj na-
priek tomu sa s tým pasujeme a ro-
bíme, čo je v našich silách, aby sme
tieto bytové náhrady poskytli právo-
platným žiadateľom čo najskôr. Vy-
typovali sme niekoľko lokalít
vhodných na výstavbu bytových ná-
hrad a spustili sme verejné obstará-
vania. V lokalite Pri kríži v MČ
Dúbravka sme výstavbu aj spustili,
tá však bola pozastavená. Každý
tento proces bol totiž zastavený
najmä kvôli odporu mestských častí
a jej obyvateľov, v ktorých mali tieto
bytové náhrady vzniknúť. V lokalite
Pri kríži dnes už mohlo 68 nájomcov
plne využívať svoje bytové jednotky
a aj ďalšie byty už mohli byť v pro-
cese výstavby. Bohužiaľ, aktivisti
nám zviazali ruky v rámci výstavby
na vytypovaných lokalitách. Čiže
uvítali by sme akúkoľvek pomoc. Aj
o tom pravidelne rokujeme v rámci
medzirezortnej pracovnej skupiny. Ja
sa skutočne snažím nájsť riešenie
a nechcem ľudí balamutiť rieše-
niami, ktoré neprichádzajú do
úvahy.
Matúš Vallo
Myslím si, že legislatíva ako taká je v
poriadku. Problém je jej nenapĺňa-
nie v realite, keďže najskôr štát ne-
dokázal problém dvadsať rokov
riešiť a nakoniec sa rozhodol v roku
2011 to hodiť na plecia miest, ktoré
to nezvládajú rovnako. Z môjho po-
hľadu to bolo len také prehodenie
zodpovednosti. V Bratislave je pro-
blémom aj to, že mesto za posledné
štyri roky postavilo nula nájomných
bytov a asi len deväť zrekonštruo-
valo, respektíve prerobilo na ná-
jomné. Je to veľmi žalostný výsledok,
ak si Bratislavu porovnáme s men-
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ším Brnom, ktoré má takmer 27 tisíc
nájomných bytov a Bratislava má
len 872 bytov. Je vidieť, že na to do-
plácajú nájomníci, reštituenti, ale aj
mladí ľudia, študenti, rodiny s deťmi,
ktorí sa k nájomnému bývaniu ne-
dostanú. My v Pláne Bratislava na-
vrhujeme, aby mesto začalo
uvažovať o výstavbe nájomných
bytov ako o investícií a výrazne zvý-
šilo ich počet.

väčšina dotknutých nájomníkov
navrhuje ako riešenie problému
namiesto náhradných nájomných
bytov finančnú náhradu. toto rie-
šenie by bolo podľa nich spravod-
livejšie aj lepšie vykonateľné (i keď
vláda resp. gesčné ministerstvo ta-
kéto riešenie dlhodobo odmie-
tajú). čo si o tom myslíte?

caroline Líšková
Finančná náhrada je len jednou z al-
ternatív riešenia daného problé-
mua môže sa javiť ako rizikovejšia
v porovnaní s budovaním nájom-
ných bytov z verejných zdrojov. Ne-
malé doplatky k trhovému
nájomnému, ktoré musí Hlavné
mesto Bratislava platiť, sú výdavkom
mesta, preto je potrebné byty urý-
chlene obstarať.
václav mika
Čo sa týka času a náročnosti, fi-
nančná náhrada by predstavovala
zrejme najjednoduchšie riešenie.
Predpokladám, že hlavný problém je
v tom, akým spôsobom legislatívne
zabezpečiť presun verejných pro-
striedkov (zo štátneho rozpočtu) na
súkromné účty nájomcom. V prí-
pade dotácie na výstavbu nájomných
bytov ido o presun prostriedkov štát
– obec a riešenie bývania. V prípade
finančnej náhrady by bolo okrem
toho potrebné zabezpečiť, aby sa pro-
striedky naozaj použili na riešenie
bytovej otázky a taktiež určiť, kto
a v akej výške by mal byť takpove-
diac odškodnený, čo je taktiež kame-
ňom úrazu. Bytové náhrady sa totiž

neposkytujú podľa aktuálnej výmery
či počtu izieb dotknutých bytov, ale
poľa počtu oprávnených osôb a spo-
ločne posudzovaných osôb, takže sa
stáva, že obyvatelia jednoizbového
bytu majú nárok na poskytnutie by-
tovej náhrady s napr. aj tromi izbami
a naopak obyvateľovi veľkometráž-
neho bytu vznikne nárok na poskyt-
nutie jednoizbového bytu. Z čoho by
sa mala potenciálna finančná ná-
hrada vyplácať? Vždy bude skupina,
ktorá na niektorom z riešení získa
a iná, ktorá stratí a bude sa cítiť
ukrivdená. Je to naozaj komplexná
a veľmi široká problematika, s ktorou
treba pracovať mimoriadne citlivo.
Avšak už nemožno strácať čas, pre-
tože potrebujeme zodpovedné, férové
a najmä definitívne vyriešenie
otázky reštituovaných bytov
ján mrva
K takému riešeniu by sa dalo priklo-
niť, keby sa na nákladoch výrazné
podieľal štát. Osobne by som bol za
kombináciu finančného vyrovnania
sa s majiteľmi a nájomníkmi rešti-
tučných bytov, teda aj možnosťou fi-
nančnej náhrady alebo ponukou
náhradného bývania. Bolo by len na
občanovi pre ktorú formu by sa vy-
bral čo však chce zmenu zákona.
Ivo nesrovnal
Možnosť finančnej náhrady zákon č.
260/2011 Z. z. neumožňuje. Bolo ne-
šťastné, že predchádzajúce vedenie
túto možnosť napriek definíciám v zá-
kone pripúšťalo a dalo nádej ako ná-
jomcom, tak reštituentom. My
môžeme a pracujeme iba s tými mož-
nosťami, ktoré nám umožňuje zákon.
matúš vallo
Nepoznám okolnosti, na základe
ktorých má vláda alebo ministerstvo
k veci takýto názor. Nepríde mi preto
správne, vyjadriť sa k ničomu, čo je v
ich pôsobnosti. Z pozície kandidáta
na primátora je relevantné, aby som
sa vyjadroval hlavne k riešeniu, ktoré
zahŕňa nájomné bývanie, keďže to
dokáže primátor ovplyvniť.

Ak sa stanete primátorkou/primá-
torom bratislavy „zdedíte“ úlohu
obstarať viac ako 500 náhradných
nájomných bytov. k tomu povin-
nosť doplácať rozdiely medzi trho-
vým a regulovaným nájmom.
A ešte budete mať nespokojných
nájomníkov, vlastníkov aj všeo-
becný odpor verejnosti voči vý-
stavbe náhradných bytov. Ako
budete situáciu riešiť?

caroline Líšková
Mám záujem riešiť danú situáciu.
Na základe právnych a ekonomic-
kých analýz predložím zastupiteľ-
stvu návrhy riešení. Od
zastupiteľstva budem požadovať roz-
hodnutia. Súčasne je potrebné vyví-
jať tlak aj na zmenu legislatívy.
Viem, že jednotlivé byty sú aj rôznej
kategórie a kvality. Keď mi nájom-
níci rozprávajú o neprimeraných hy-
gienických parametroch, ktoré
niektoré byty majú je najvyšší čas im
pomôcť. Bude nutné zorganizovať aj
spoločné stretnutia nájomcov s vlast-
níkmi týchto bytových domov a po-
kúsiť sa o dohodu.
václav mika
V mojom slovníku sa nenachádza
slovné spojenie nedá sa, za posledné
obdobie sa táto téma nijako nepohla.
Mesto musí byť lídrom a garantovať
na riešenie tohto problému. Pretože
v konečnom dôsledku sa nespokojní
obyvatelia obracajú na mesto, ktoré
im musí pomôcť. Mojím cieľom je
ľudí spájať. Za podpory štátu a po-
chopenia mestských častí, že tu rie-
šime problém Bratislavčanov - našich
obyvateľov vidím konkrétne kroky na
riešenie situácie. Už som ich vlastne
načrtol. Zásadnú politickú debatu
s najvyššími predstaviteľmi štátu
o možnosti finančnej náhrady
a podľa jej výsledku buď zmena zá-
kona alebo iná zmena zákona, ktorá
uľahčí výstavbu a zabezpečenie ná-
hradných nájomných bytov. S vý-
nimkou súčasného primátora však,
žiaden iný z kandidátov nedisponuje
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potrebnou sumou informácií, aby sa
k tejto otázke mohol kvalifikovanie
vyjadriť, tobôž niečo sľubovať, bolo
by to nezodpovedné Už žiadne výho-
vorky a odkladanie riešenia, kandi-
dujem preto, aby som tento aj mnohé
iné problémy Bratislavy vyriešil.
ján mrva
Už v tomto volebnom období sme s po-
slankyňou Štasselovou a poslancom
Kaliským podali návrh, na výstavbu
náhradných bytov na pozemkoch
mesta na Bazovej ulici, čo je dobrá lo-
kalita na výstavbu náhradného býva-
nia.Zároveň by sa zrevitalizovali
parcely po bývalom Technickom pod-
niku, ktorý tam sídlil.
Ivo nesrovnal
V čase, keď som nastúpil do úradu,

bol proces riešenia náhradných ná-
jomných bytov absolútne podcenený
a neriešený. Jediná možnosť, ktorou
sa predchádzajúce vedenie zaobe-
ralo, bola finančná náhrada. To však
zákon, ktorý túto problematiku
upravuje, nepripúšťa. Naopak, má
jasne vymedzené formy obstarania.
My sme sa na to pozreli s triezvymi
očami a začali pracovať s variantmi,
ktoré nám zákon prikazuje a umož-
ňuje. Nezľakli sme sa, uchopili sme
túto problematiku a máme výsledky,
ktoré, bohužiaľ, bez súčinnosti mest-
ských častí nevieme dokončiť. Začali
sme preto operovať s ďalšou alterna-
tívou, a to kúpou bytových náhrad.
Pevne verím, že tento rozbehnutý
vlak dovedieme do cieľovej stanice.

To je náš cieľ od začiatku – ukončiť
túto krivdu, ktorá trápi ako nás, tak
nájomcov aj reštituentov.
matúš vallo
Samozrejme, uvedomujem si, že tá
situácia nebude ideálna - aj pre ne-
činnosť mesta v budovaní nájom-
ných bytov za posledné roky.
Vybudovať 500 nájomných bytov za
jedno volebné obdobie je podľa nás
reálne. Podobným tempom to na-
príklad dokázali v Brne. Minister-
stvo na výstavbu dokonca alokovalo
72 milónov EUR, ktoré sa dajú po-
užiť, aby to nezaťažilo rozpočet
mesta.

Zhováral sa Jan Restit

ZdRAvotnÍctvo - ZRkAdLo nAšej sPoLočnostI
A PoučenIe PRe ZdRAvýcH Aj cHoRýcH

(A Podobnosť s ReštItuovAnýmI bytmI
vôbec nIe náHodná)

Naprvý pohľad samôže zdať, že člá-
nok venovaný téme zdravotníctva sa
do novín, ako sú tieto, nehodí. Sú-
hlasím, že zdravotníctvo a bývanie sú
dve odlišné oblasti. Spája ich, po-
dobne ako iné témy, viacero spoloč-
ných menovateľov. Napríklad, že
úroveň zdravotníctva podobne ako
bývania alebo iných súčastí nášho ži-
vota, závisia od ekonomickej úrovne
krajiny, množstva vynakladaných fi-
nančných prostriedkov a podobne.
Naporovnanie rozdielnychprístupov
k zdravotnej starostlivosti na Slo-
vensku a v Nemecku však chcem vy-
užiť tento priestor na to, aby som
ukázal, že kľúčovým faktorom, ktorý
ovplyvňuje náš život v rôznychoblas-
tiach, je ľudský prístup, spôsob uva-
žovania a celkovákultúra spoločnosti,
ktorá sapremietadokaždého jej kúta.

Príbeh prvý - mníchov 2010

Niekoľko rokov som žil v Nemecku,
konkrétne vMníchove. Jedného dňa
ráno som počas raňajok pocítil
prudkú bolesť v ľavej časti krku. Bo-
lesť prišla zrazu a silno. Začal som
ťažko prehĺtať. Snažil som sa jedlo
zapíjať a bolo to ešte horšie. Krk mi
výrazne napuchol. Dojedol som a na
chvíľu sa krk upokojil. Avšak len do
ďalšieho hltu vody. Skúsil som po-
marančovú šťavu (neviem prečo mi to
napadlo) a bolo ešte horšie. Počkal
som do obeda, možno sa to upokojí,
ale nestalo sa. Preľakol som sa, neve-
del som, čomi je. Našťastie sommal
rodičov lekárov, a tak som zavolal
môjmu otcovi do Bratislavy. Ten mi
pokojne oznámil, žemámpravdepo-
dobne upchatú slinnú žľazu, vraj to
má aj on a asi som to zdedil. Povedal

mi, aby som navštívil zubnú chirur-
giu, je to vrajmaličkosť, šikovný chi-
rurg to vraj vie vyriešiť za niekoľko
minút. Veď aj on s tým chodil k nie-
komu, kto ho vždy na počkanie vy-
bavil.

A tak som sa vybral do neďalekej
zubnej ambulancie, kde mi predne-
dávnom opravovali zub. Sestričke
som povedal, čo sa mi stalo
a o chvíľu som sedel u pani doktorky.
Tá si ma pozrela a skonštatovala
„ojojoj toto je na chirurga“. Zodvihla
telefón a zavolala na neďalekú malú
stomatochirurgickú kliniku. Kohosi
požiadala, že má v ambulancii ur-
gentného pacienta a aby ma ošetrili.
Klinika bola asi pol hodiny pešo od
zubnej ambulancie. Na recepcii ma
privítali sestričky, ktoré omne vedeli.
Po asi polhodinke čakania ma vzali
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na röntgen a vrátili do čakárne.
Onedlho ma iná sestrička zavolala
do ambulancie. Tamma čakalmladý
lekár, ktorý mi podal anestetikum.
Chvíľu sme počkali nech zaberie
a potom sa začal samotný zákrok.
Trval niekoľko minút a pán doktor
vyhlásil „fertig“. Bolo už neskoro po-
poludní, ale v Nemecku sú zdravot-
nícke zariadenia otvorené dosť dlho
- prispôsobujú sa pacientovi. Teda
okrem piatka, vtedy chcú mať aj do-
ktori relax a väčšinou zatvárajú na
obed nech majú predĺžený víkend.

Za poskytnuté služby somnezaplatil
ani cent navyše -mal sompredsa zá-
konné poistenie - podobné ako
u nás, žiaden nadštandard. Nedostal
som ani žiadnu správu či iný papier.
Však načo, bol som pacient, ktorý si
potreboval vyriešiť zdravotný pro-
blém a nie zbierať lekárske správy.
Večer anestéza prestala účinkovať
a ranka v ústach trocha pobolievala,
ale ráno som už necítil vôbec nič. Aj
krk odpuchol a ja som sa cítil rov-
nako ako predtým.Na záver si dovo-
ľujem poznamenať, že všetci
zdravotnícki pracovníci sa ku mne
správali s úsmevomamilo, však som
bol ich (ubolený) pacient.

Príbeh druhý - bratislava 2017

Po skončení služobných povinností

som sa vrátil do Bratislavy, slinná
žľaza ma chytila opäť v roku 2017.
Opäť to prišlo náhle okolo obeda. Už
somvedel o čo ide a začal somhľadať
nejakého zubného chirurga. Po krát-
kom hľadaní som zistil, že jedinou
možnosťou bola stomatochirurgická
klinika nemocnice svätej Alžbety na
Heydukovej ulici. Bolo neskoré po-
poludnie a ja som najprv na chirur-
giu zavolal. V telefóne mi sestrička
oznámila, že funguje už len pohoto-
vosť, ale v každom prípade potrebu-
jem výmenný lístok od môjho
zubára. Blížil sa večer a ja som hltal
s bolesťami. Tak som sa na stomato-
chirurgickú pohotovosť vybral
osobne.Vrátnikmapustil do budovy
a dostal som sa do pohotovostnej
ambulancie, kde mi sestrička zopa-
kovala, že potrebujem výmenný lís-
tok. Povedal som jej, že mi náhle
začal puchnúť krk od slinnej žľazy, že
som urgentný prípad, viem čo to je
a okrem toho moja zubárka má
dávno po ordinačných hodinách. Se-
strička mi na to oznámila, že dobre,
povie to lekárovi a nech ten roz-
hodne ako ďalej. Po chvíli službuko-
najúci lekár do ambulancie prišiel.
Takýmladý bradatý s dlhými vlasmi
a copom - tváril sa veľmi prísne a dô-
ležito.Opýtal sama, kvôli čomu som
prišiel a ja som mu popísal symp-
tómy. Zároveň som mu povedal, že

to bude zrejme slinná žľaza. Zarea-
goval protiotázkou „a to odkiaľ
viete?“. Tak sommupovedal, že som
také už mal (poznamenal som, že to
v Mníchove dokázali vyriešiť za
chvíľu) a okrem toho to máme de-
dičné v rodine. Tak ma vyšetril
a predpísal mi antibiotiká. Povedal
mi, že on s tým nebude robiť nič,
nech prídem na druhý deň ráno do
riadnej ambulancie, pretože tá je lep-
šie vybavená ako pohotovostná,
v ktorej sme boli.Mal som si do dru-
hého dňa ešte predtým ráno vybaviť
časenku na chirurgiu a zároveň sa
objednať na röntgen a sonografické
vyšetrenie. Ešte som sa mal aj zare-
gistrovať na centrálnej registratúre
nemocnice sv. Alžbety - tam som
mal dostať plastovú kartičku, ktorú
potrebuje pacient u sv. Alžbety na
všetky zdravotné úkony. Do ruky
som potom dostal lekársku sprá-
vuz vyšetrenia.

Vybral som si teda lieky a ihneď som
ich začal podľa pokynu užívať. Na
druhý deň som sa opäť vybral do ne-
mocnice a začal som s úradnými
úkonmi. Časenku na chirurgické
ošetrenie som si ráno pred 7.00 vy-
brať nemohol preto, že som ešte
nebol zaregistrovaný a okrem toho
som mal ísť na röntgen aj na sono-
grafiu, takže pýtať si termín na chi-
rurgický zákrok, keď som ešte
nevedel, kedy budem mať hotový
röntgen a sono, nemalo zmysel.
Začal som teda na registrácii. Vystál
som si rad pri okienku, kde som do-
stal do ruky blok na zaplatenie regi-
stračného poplatku 1 Euro a bol som
odoslaný do pokladne.Vyšiel somna
ďalšie poschodie, zaplatil 1 Euro
a vrátil som sa späť k registračnému
okienku (prečo sa nedá to 1 Euro za-
platiť priamo tam neviem), kde som
sa preukázal dokladom o zaplatení
a dostal som do ruky plastovú kar-
tičku. S tou som potom pokračoval
po dlhých chodbách nemocnice
k inémuokienku, kde som sa išiel za-
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registrovať�na�röntgen.�Pri�registrácii
na�röntgen�som�dostal�do�ruky�ďalší
blok�a bol�som�odoslaný�do�ďalšej
pokladne�(inej ako bola tá, kde som
platil 1 Euro za registráciu),�aby�som
zaplatil�za�RTG�vyšetrenie�poplatok
10�Euro.�Cestou�do�pokladne�som
išiel�okolo�RTG�vyšetrovne,�kde�sa
náhodou� otvorili� dvere,� tak� som
chcel�využiť�čas�a ihneď�sa�objednať
na�vyšetrenie.�Sestrička�ma�však�ra-
zantne�okríkla,�že�pokiaľ�som�neza-
platil�10�Euro�objednávať�sa�nebude.
Tak�som�išiel�zaplatiť.�Pri�okienku�si
sestrička�vypýtala�odo�mňa�lekársku
správu�z pohotovosti.�Keď�som�jej�ju
dal,�začala�ju�hľadať�v počítači�a po
chvíli�mi�oznámila,�že�správa�v sys-
téme�nie�je,�a preto�odo�mňa�10�Eu-
rový� poplatok� prevziať� nemôže,
pretože�ho�nemá�k čomu�priradiť.
Zrejme�pán�doktor�na�pohotovosti
správu�zabudol�do�systému�zaradiť.
Mal�som�si�vraj�na�niektorej�chirur-
gickej� ambulancii� vybaviť,� aby
správu� zadali� do� systému.� Vybral
som�sa� teda�do�ambulantnej� časti,
kde� sa�mi� podarilo� odchytiť� si� se-
stričku�v jednej�z ambulancií,�ukázať
jej�moju�správu�a tá�ju��po�chvíľke
v počítači�našla�a nahodila�do�cen-
trálneho�systému.�Vrátil�som�sa�teda
späť�do�pokladne,�správa�už�ozaj�bola
nahodená�a ja�som�mohol�uhradiť�10
Euro�za�RTG�vyšetrenie.�S poklad-
ničným�dokladom�som�sa�vrátil�na
RTG�pracovisko.�Tentokrát�som�už
nemal�toľko�šťastia,�že�by�sa�predo
mnou�otvorili�dvere�a v nich�stála�se-
strička�a tak�som�si�istú�chvíľu�poč-
kal.� Ale� dočkal� som� sa,� dvere� sa
otvorili,�odovzdal�som�pokladničný
blok�a po�ďalšom�čakaní�som�sa�do-
stal�na�RTG�vyšetrenie.�To�prebehlo
rýchlo�(možno�aj�vďaka�razantnému
štýlu�komunikácie�sestričky(ale čo už
som taký citlivý, však som nebol na
prijatí na kráľovskom dvore) a ja�som
pokračoval�po�chodbách�nemocnice
k sonografickému�pracovisku.�Aj�tu
sa�mi�po�asi�polhodinovom�čakaní

otvorili�dvere�a ja�som�dal�sestričke
do�ruky�lekársku�správu�s odporúča-
ním�na� vyšetrenie.� Pokojným�hla-
som� sa� ma� opýtala,� či� sa� chcem
objednať�o týždeň�alebo�o dva.�Za-
reagoval�som,�že�ani�jedno�ani�druhé,
pretože�som�urgentný�prípad,�ťažko
sa� mi� hltá� a puchne�mi� krk.� „No
dobre, tak�zajtra,�dnes�to�ozaj�nejde,
máme�toho�veľa“�povedala�a dostal
som�termín.�

Po�objednaní�na�sonografiu�som�sa
presne�podľa�inštrukcie�službukona-
júceho�lekára�z predošlého�dňa�vy-
bral�na�ambulantné�oddelenie.�Veta
z predošlého�dňa�„môžete�sa�ohlásiť
do�ktorejkoľvek�ambulancie“�znela
síce�na�prvé�počutie�lákavo,�ale�pri
príchode�na�oddelenie�som�pocho-
pil,� že� v ktorejkoľvek� ambulancii
mám�zlé�šance.�Pred�každou�sa�totiž
tlačili�davy�pacientov�a celkovo�mi
oddelenie� pripomínalo� skôr� poľný
lazaret�5.�stalingradského�frontu.�Na
chodbe�som�stretol�spolužiaka�zo�zá-
kladnej�školy.�Po�srdečnom�pozdrave
mi�povedal,�že�dnes�to�tu�vyzerá�zle.
Už�je�na�chodbe�dlho,�ale�nič�sa�ne-
deje,�žiaden�pacient�ani�nevychádza
ani�nevchádza.�Má�vraj�informáciu,
že� v ambulanciách� nie� sú� lekári� a
všetci,�ktorí�sú�v práci�sú�na�operač-
ných� sálach.� Asi� vraj� pôjde� preč
a príde�zajtra.�Na�okraj�ešte�utrúsil
poznámku,� „mysli� si� o tomto� čo
chceš,�ale�na�bratislavské�pomery�je
toto� jeden� z najlepších� špitálov“.
Viem,�mal�pravdu,�žiaľ.�Kamarát�mal
pravdu�aj�v tom,�že��na�oddelení�sa
naozaj�nič�nedialo,�a tak�odišiel.�Ja
som�ostal.�Čakal�som�asi�2-3�hodiny,
ale� z ambulancie�nik�nevychádzal.
Sem�tam�sestrička�z jednej�či�dvoch
ambulancií�vyšla�na�chodbu�a vždy
sa�okolo�nej�zhŕkol�dav�nedočkavých
pacientov.� „Čakajte“� znel� pokyn
a dvere�sa�opäť�zavreli.�

Čas� plynul� a pacienti� na� chodbe
jeden�po�druhom�strácali�trpezlivosť
a opúšťali�oddelenie.�Keď�sa�priblí-

žila�14.�hodina�-�teda�koniec�ambu-
lantných�hodín�-�bolo�na�chodbe�už
len�niekoľko� ľudí.�Opäť� sa� otvorili
dvere�jednej�z ambulancií�a mne�sa
podarilo�osloviť�sestričku,�zároveňm
si�musel� ráno�najprv� vybaviť� regi-
stráciu,�RTG�a sonografiu,� a preto
som�si�nemohol�o 7. hodine�pýtať�ča-
senku�na�termín.�A že�som�urgentný
pacient,�ktorému�puchne�krk�a ne-
môže��hltať�a potrebujem�ošetrenie
ihneď�(neodpustil som si pritom po-
známku, prečo sa na časenky má cho-
diť na registratúru ráno pred siedmou,
keď sa ambulantné hodiny začínajú
o 9,00, prečo majú pacienti kvôli ča-
senke chodiť zbytočne o 2 hodiny
skôr).�„A�ukážte�mi�kliniku,�kde�sa�to
robí� inak“� znel� veľmi� presvedčivý
a pádny�argument,��ale�sestrička�ma
našťastie�nevyhodila�a skonštatovala�-
„no�dobre,�ale�budete�musieť�čakať“.
O 14.�hodine,�keď�sa�skončili�ambu-
lantné�hodiny, nás�bolo�na�chodbe�asi
5�-�6�pacientov.�Naraz�sa�otvorili�dvere
dvoch�ambulancii�a vyšli�z nich�se-
stričky.�„Ľudia,�povieme�vám�pravdu,
nie�je�tu�žiaden�lekár,�všetci�sú�na�ope-
račných� sálach,� nemá� zmysel� tu
čakať“�oznámili�správu,�ktorú�mi�ka-
marát�zo�základnej�školy�povedal�už
pred�pár�hodinami.�(pozn. Neskôr som
sa dozvedel, že ten deň bol údajne oso-
bitný. Boli atestácie, a preto lekári, ktorí
nemali plánované operácie sa jedno-
ducho vykašľali na robotu v ambulan-
cii a išli na atestácie svojich kolegov
resp. kamarátov).� � „Choďte� domov
apríďte�zajtra“�znela�dobá�rada.�Dvaja
sme�začali�protestovať.�Ja�som�skon-
štatoval,�že�neviem,�či�budem�zajtra
ešte�môcť�hltať�a ďalší�pacient,�ktorý
prišiel�v početnom�doprovode�bol�vý-
razne�opuchnutý,�takmer�nevedel�ho-
voriť� a bolo� na� ňom� vidieť,� že� má
bolesti,�ktoré�nemusí�dlho�vydržať.�Na
to�sestrička�skonštatovala,�že�v takom
prípade�bude�treba�počkať�pred�jed-
nou�z ambulancií,�do�ktorej�príde�asi
o hodinu�službukonajúci�lekár,�ktorý
by�naše�prípady�mal�doriešiť.�
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A tak�sme�si�počkali�asi�hodinu.Me-
dzičasom�nás�prišla�skontrolovať�ne-
známa�sestrička�a opýtala�sa�nás,�čo
robíme�na�chodbe�po�ordinačných
hodinách.�Po�vysvetlení�nás�nechala
na�pokoji(na rozdiel od lekárskej sta-
rostlivosti ochrana a ostraha fungovali
dobre)a približne�o 15. hodine�prišla
službukonajúca� lekárka.� Mal� som
šťastie�-�do�ambulancie�som�sa�dostal
ako�prvý.�Predložil�som�správu�služ-
bukonajúceho�lekára�z predošlej�po-
hotovosti�a vysvetlil,�ako�tu�už�čakám
a registrujem�sa�a robím�ešte�neviem
čo,�ale�zatiaľ�mi�puchne�krk�a je�mi
zle.�Pani�doktorka�sa�na�mňa�pozrela,
lakonicky�poznamenala,�vraj�prečo
jej�kolega�napísal�do�správy,�že�nie
som�napuchnutý.�Odpovedal�som,�že
neviem,�ale�stačí�sa�na�mňa�pozrieť.
Pozrela� si� RTG� snímok,� vzala� do
ruky�zubársky�drôt��a začala�mi�pre-
čisťovať�slinnú�žľazu.�Dosť�to�bolelo,
pretože�na�rozdiel�od�Mníchova�som
v Bratislave��žiadne�lokálne�umŕtve-
nie�nedostal.�Ale�pre�zdravie�musí
človek�aj�niečo�vytrpieť.�Po�niekoľ-
kých�vpichoch�skonštatovala,�že�zo
žľazy�už�vyteká�hnis.�Medzirečou�sa
ma�opýtala,� kedy�mám�termín�so-
nografického�vyšetrenia.�Keď�som�jej
odpovedal,�že�zajtra�odložila�zubár-
sky�drôt�(to bol ten „vzácny“ nástroj,
kvôli ktorému ma predošlý deň služ-
bukonajúci lekár na pohotovosti od-
mietol ošetriť s odôvodnením, že
ambulancie na oddelení sú lepšie vy-
bavené)a skonštatovala�„tak�vy�máte
sono�už�zajtra?Tak�načo�sa� s vami
trápim,�choďte�zajtra�na�sonografiu
a potom�si�počkajte�u kolegu,�u kto-
rého�ste�boli�včera�v službe“.�Odišiel
som� teda� z ambulancie� a pri� od-
chode�som�len�poznamenal,�že�prečo
to�v tom�Mníchove�išlo�tak�jednodu-
cho� a u� nás� to� nejde.„Tu� nie� sme
v Mníchove“� znela� odpoveď.� Tak
dobre,��ale�...�„prečo�to�aj�na�týchto
chodbách�pred�desaťročiami�išlo�jed-
noducho,�však�tu�ošetrovali�môjho
otca,�po�ktorom�som�problém�zdedil

...“�kontroval�som.� „Jáj,� no�pred�pár
rokmi�som�aj�ja�robila�kadečo�jedno-
duchšie,�ale�dnes�sa�to�už�tak�nerobí“
znela�jej�odpoveď.�Do�ruky�som�do-
stal�správu�s odporúčaním,�aby�ma
na�ďalší�deň�doriešil�ten�lekár,�u kto-
rého�som�začal.�

Odišiel�som�po�ošetrení�domov.�Do
večera� sa� bolesť� v krku� pomaly
zmierňovala,� aj�hltať� som�pomaly
opatrne�mohol.�Na�ďalší�deň��ráno
moje� kroky� opäť� zamierili� do� ne-
mocnice�sv.�Alžbety.�Ráno�som��sa
zastavil� pri� registračnom� okienku
pre�časenku�a pokračoval�som�na�so-
nografiu.�Po�asi�jeden�a�polhodino-
vom�čakaní,�teda�hodinu�po�termíne,
na�ktorý�som�bol�objednaný,�som�sa
dostal�na�poradie.�Pani�doktorka�po-
rovnala� sonografické� zobrazenie
s RTG�snímkom�z predošlého�dňa
a skonštatovala,� že� žľaza� už� nie� je
zdurená� tak� ako� bola.� Zrejme� to
krátke�ošetrenie�v predošlý�deň�a vy-
pustenie�hnisu�pomohli�amožno�za-
čali�zaberať�aj�antibiotiká.�Aj�ja�som
sa�v ten�deň�už�cítil�omnoho�lepšie.�

So� správou� zo� sonografie� som� sa
opäť�vybral�na�chodbu,�kde�som�deň
predtým�strávil�mnoho�hodín.�Tam
to�už�vyzeralo�ako�na�dvoch�stalin-
gradských�frontoch.�Nečudo,�neús-
pešní�pacienti�z predošlého�dňa�sa
vrátili�a k nim�pribudli�pacienti�s ča-
senkami�na�ten�deň�(opäť som sa za-
myslel nad významom časenky, ktorá
v tejto situácii bola ozaj bezcenným
papierom).  Však�to�aj�odznelo�pred
jednou�z ambulancií,�kde�sa�pacient
domáhal�prijatia,�vraj�má�časenku.
„No�a čo,�však�aj�tí�ostatní�majú�ča-
senku,� čakajte“,� � bola� odpoveď.� Ja
som�zatiaľ�striehol�na�môjho�lekára
na�chodbe.�Keď�som�ho�zbadal,� prvý
raz�len�tak�preletel�okolo�mňa�a na
pokus�osloviť�ho�reagoval�razantne
„teraz�nie!“.�Asi�po�hodine�som�ho
odchytil�druhý�krát,�ukazoval�som
mu�správu�od�kolegyne�z predošlého
dňa�a snažil�som�sa�mu�vysvetliť,�že

podľa�odporúčania�v správe��má�do-
končiť� moje� ošetrenie.� Odpovedal
mi,�že�to�neprichádza�do�úvahy,�pre-
tože�nemá�čas,�odchádza�operovať�na
Kramáre�a už�sa�nevráti.�Aby�som�to
skúsil�niekde�inde.�Poobzeral�som�sa
okolo�seba�a zistil�som,�že�žiadne�„
inde“�nebude.�Okolo�každej�ambu-
lancie�bolo�tak�10�a viac�pacientov,
bolo�už�pred�obedom�a o dve�ho-
dinky�sa�končili�ambulantné�hodiny.�

V tom� momente� som� vyzdravel.
Bolo�mi�lepšie�než�deň�predtým�a le-
kárka� počas� polovičatého� a pred-
časne� ukončeného� zákroku� hnis
vypustila.�Asi�tým�uvoľnila�zapálené
miesto�a spolu�s antibiotikami�začal
proces�hojenia.�Tak�som�si�povedal,
že�to�risknem,�hádam�sa�to�celé�upo-
kojí�samo.�V krajnom�prípade�prí-
dem�na�pohotovosť�alebo�neviem�čo.
Tu�aj� tak� žiadna� zdravotnícka� sta-
rostlivosť� nebude.� A urobil� som
dobre.�Krk�mi�počas�nastávajúceho
víkendu�odpuchol,� bolesť�ustúpila
a ja�som�bol�vyliečený.�A ešte�som
bol�aj�obohatený�o skúsenosť�s naším
zdravotníctvom.�

A tu�by�som�si�dovolil�prejsť�k býva-
niu.�Ako�a prečo.�Veď�celý�vyššie�po-
písaný�príbeh�sa�bývania�netýka,�je
o zdravotníctve.�To�je�sčasti�pravda.
Je�zo�zdravotníckeho�prostredia.�Ale
je�aj�o prístupe,�o systéme.�O tom,
ako�sa�u nás�riešia�problémy.�Je�to
porovnanie,�ako�sa�jedna,� síce�ne-
príjemná� a aj� nebezpečná,� ale� na
druhej� strane� ľahko� odstrániteľná
zdravotná� komplikácia� dá� vyriešiť
s úsmevom,�rýchlo�a bezbolestne�(v
Mníchove, ale nielen tam, však aj
v Bratislave tak môjmu otcovi riešili
to isté podobne) a ako�sa z tej� istej
komplikácie� dá� vyrobiť� trojdňová
bolestivá�a nepríjemná�tortúra�s pe-
ripetiami,�na�popísanie�ktorých�je�aj
pri� snahe� o stručnosť� potrebných
mnoho�strán.�Mimochodom�tá�tor-
túra� bola� aj� nekvalitná� aj drahá.
Počas�tých�dlhých�hodín�premárne-
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ných�v priestoroch
stomatochirurgic-
kej�kliniky�som�sa
pýtal� mnohokrát
„prečo?“.� Načo�tie
objednávania,� ča-
kania,� registrácie,
preháňanie� pa-
cienta� kvôli� aké-
musi�nenahodeniu
správy�do�systému.
Načo�kartičky,�po-
kladničné� bloky,
písomné� správy
(nazbieral som ich
tri a ak by ma boli
dokončili podľa
plánu, dostal by
som aj štvrtú).
Prečo�toto�všetko?!
Lebo� sa� to� inak
nedá?�Ale�dá,�len�sa
mi�stále�vmysli�vy-
nára�veta�„na�Slo-
vensku�je�to�tak“.�Ale�prečo�je�to�na
Slovensku�tak?�Lebo�na�Slovensku�je
to�tak,� žiaľ,��nielen�v nemocnici�sv.
Alžbety,�ale�aj�kdekade�inde.�Veď�ko-
niec�koncov�nemocnica�sv.�Alžbety
ozaj�patrí�u nás�medzi�veľmi�dobre
hodnotené�zariadenia.�

A opäť�som�bol�myšlienkami�pri�reš-
tituovaných�domoch.�Ozaj�sa�to�nedá
vyriešiť?��Alebo�to�nejde�inak,� len�tak
bolestivo,�nepríjemne�a zároveň�až
komicky�impotentne,�ako�sa�to�u nás
pokúšajú�kompetentní�riešiť?�Prečo
sa� najprv� na� to� všetci� vykašľali
a potom�si�systémom�„o�nás�a bez
nás“�niekde�pri�zelenom�stole (prí-
padne aj na politickú objednávku nie-
koho, kto problému vôbec nerozumel,
neviem ako to už bolo, ale ani to už
dnes nemá zmysel zisťovať) vyrobili
riešenie,�ktoré�nevyhovuje�nikomu?
Prečo�toto�riešenie�tvrdohlavo�obha-
jujú�napriek�tomu,�že�dnes�už�je�kaž-
dému�nad�slnko�jasné,�že�je�v praxi
nerealizovateľné,� a že� kvôli� zlému
riešeniu� prichádza� verejný� sektor
zbytočne�o veľké�peniaze?���Prečo�sa

roky� tvrdohlavo� obhajuje� postup,
ktorý�nikam�nevedie�a prečo�sa�záro-
veň�tvrdohlavo�odmieta�jednoduché
a efektívne� riešenie,�ktoré�by�všet-
kým� zainteresovaným� ozaj� po-
mohlo?��Lebo�na�Slovensku�je�to�tak?
Aprečo�stále�a vždy�a znova�musí�byť
u nás� všetko� tak?� Inými� slovami,
prečo�musíme�robiť�veci�zle,�keď�sa
dajú�robiť�aj�dobre?�Neviem,� na�túto
otázku�neviem�dať�odpoveď.�

A čo�sa�s tým�vlastne�dá�robiť?�Nič?
Úprimne�povedané,�ani�na�toto�ne-
viem�dať�stopercentnú�odpoveď.�Ale
ak�si�spomeniem�na�môj�príbeh�so
slinnou�žľazou,�tak�nakoniec�som�sa
dokázal� prebojovať� na� ošetrenie,
pretože�som�si�ho�takrečeno�vypapu-
ľoval.�Musel�som�byť�trpezlivý�a zá-
roveň� aj� bojovať.� Žiaľ� áno,� ale� na
Slovensku� je� to� tak.�Ak�by� som�sa
nebol�niekoľkokrát�pohádal� so� se-
stričkami�a lekármi,� asi�by�to�bolo
dopadlo� inak.� Ak� by� som� nebol
tomu� neochotnému� dlhovlasému
doktorovi�na�pohotovosti�s jednoz-
načnou�istotou�povedal,�že�viem�čo

mi�je,� možno�by�ma�poslal�na�krčné
alebo� neviem� kam,� len� aby� sa�ma
zbavil.� A ja� by� som� exkurziou� po
zdravotníckych�zariadeniach�strávil
omnoho�viac�času,� možno�by�som
mal�už�tak�spuchnutý�krk�a rozsiahly
zápal,�že�by�som�skončil�neviem�kde.
Ale�nedal�som�sa�a aj�keď�s traumou,
ale�predsa�som�si�dokázal�problém
vyriešiť.�Škoda,�že� to�bolo�s cirku-
som,�ale�čo�už.�Na�Slovensku�je�to
tak.�Amožno�podobný�postup�bude
platiť�aj�pre�reštituované�byty.�Teda,
úprimne�povedané,� ja�ani�iný�nevi-
dím.�Ozývať�sa,� bojovať�zo�všetkých
síl.�Nebyť�pasívny.�Byť�trpezlivý.�Ur-
čite� žiadne� elegantné� riešenie
s úsmevom� už� nebude,� ale� ak
chceme�vôbec�nejaké,� bude�sa�oň�asi
treba�pobiť.�Inak�to�nepôjde.�Verme,
že�to�nakoniec�dobre�dopadne.�Však
aj�ja�som�vlani�vyzdravel�a to�som�si
v beznádeji�čakania�na�chodbách�kli-
niky�myslel�všetko�iné�len�nie�to,�že
to�dobre�skončí.�

JanRestit
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Všeličo�na�tomto�svete�je�dobrým
sluhom,� ale� zlým� pánom.� Voda,
oheň,�ale�aj�veci�okolo�nás.�Aj�po-
traviny,� bez� ktorých� sa� nedá� žiť
môžu�byť�zlými�pánmi.�Stačí�sa�pre-
jesť�a namiesto�príjemného�pocitu
sýtosti� je� nám� zle.� Podobne� platí
pravidlo�zlého�pána�na�elektrickú
energiu,�dopravné�prostriedky�a ka-
dečo�iné.�Všetkého�veľa�škodí,� ho-
vorí�stará�ľudová�múdrosť.�

Podľa�profesora�StephenaHawkinga
hrozí�ľudstvu�zánik�v priebehu�100
-� 200� rokov.� Jedným� z faktorov
bude� umelá� inteligencia.� Infor-

mačné� technológie� sú� totiž,� rov-
nako�ako�všetko�ostatné,�dobrým
sluhom,�ale�zlým�pánom.�Aj�IT�veľa
škodí.�

Osobne� si� myslím,� že� profesor
Hawking�má�pravdu.�Umelá�inteli-
gencia�nám�pomáha,�ale�zároveň�je
pre�nás�aj�hrozbou.�Nemyslím�si,�že
dôjde�k povstaniu�robotov�ani�to,�že
by�nás�ľudí�v budúcnosti�zničili�ter-
minátori.�Skôr�sa�obávam,�že�ľudia
jednoducho�ohlúpnu.�Totiž,�dote-
raz�každý�vynález�na�jednej�strane
uľahčil� ľuďom� život,� na� druhej
strane� ale� spôsobil� ich� oslabenie.

Pravekí� ľudia�mali� oveľa� silnejšie
telo,� potrebovali� to� na� prežitie.
Dnes�nelozíme�po�stromoch�a ruky
nám�oslabli.�Ak�chceli�ľudia�v mi-
nulosti�cestovať�mohli�pešo,�alebo
napríklad�na�koňoch.�Kto�cestoval
napríklad�po�Európe�na�koni�mal
inú�kondíciu,�než�ten,�kto�dnes�ce-
stuje�autom�či�vlakom.�A tak�by�sa
dalo�pokračovať.�IT�je�však�vynález
úplne�inej�kvality.�Stroje,�autá,�či�iné
výdobytky�ľudskej�tvorivosti�pomá-
hajú�telu,�ale�IT�pomáhajú�mysle-
niu. Zároveň� ho� však� oslabujú.
Informačné�technológie�za�nás�idú
myslieť�a my�sa�postupne�stávame
pohodlnejšími� a pohodlnejšími.
A zároveň�aj�stále�hlúpejšími.

Nie,� nevymýšľam.Stačí�sa�zamyslieť
nad� �príkladmi�z denného�života,
ktorých�je�neúrekom.�Stačí��si�spo-
menúť� � na� obyčajnú� navigáciu
v aute.�Koľkokrát�sa�mi�stalo,�že�mi
objednaný� taxikár� zastavil� úplne
mimo.�Keď�som�sa�ho�opýtal�prečo,
povedal�mi,�že�jeho�navigácia�mu
ukazuje� tak.�Ani�sa�nepozrel,�kde
vlastne�je.�Hlavne,�že�„apka“�niečo
ukáže.Čo� na� tom,� že� to� nie� je
pravda.�Alebo�z iného�súdka�-�ne-
dávno�som�si�chcel�dať�v jednej�reš-
taurácii� na� večeru� praženicu.
Dostal�som�odpoveď,�že�to�nejde,
pretože� praženica� sa� podáva� len
v rámci� raňajkového� menu� do
11.00.�Opýtal�som�sa,� či�po�jede-
nástej�kuchár�zabudol�ako�sa�robí
praženica.�Odpoveď�bola,�že�nie,�ale
systém� elektronickej� pokladne� je
nastavený� tak,� že� po� 11,00� sa� už
ranná�ponuka,�v ktorej�je�aj�praže-
nica�nedá�nablokovať.�A tak�ju�ne-
dostanem.� Tak� dobre,� zbohom

o stARýcH PRAvdácH A novýcH PRÍstuPocH
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zdravý�rozum.�Ja�mám�večer�chuť
na� praženicu,� v ni� ju� nepredajú,
lebo� systém� nepustí.� Pre�majiteľa
reštaurácie�je�asi�jednoduchšie�mať
všetko� �v� „systéme“,� a to,� že� trpí
kvalita� služieb,� je� vedľajšie.� Rov-
nako� systém�nepustí� ,napríklad�v
banke,� v� nejakej� firme,� či� inde.
Každý�má�svojichx�skúseností�so�ži-
votnými�situáciami,� kde�ľudia�roz-
mýšľajú� „podľa� systému“,� i keď
rácio�hovorí�niečo�úplne�iné.�

A tak�sa�nám�myslenie�podľa�rôz-
nych�šablón,�manuálov�a systémov
vkráda� takmer�všade.�Povrchnosť
a schematizmus�pri�vyhodnocovaní
rôznych�situácii�sa�stáva�pravidlom.
Na�prvý�pohľad�je�mnohé�jednodu-
chšie�a pohodlnejšie.�Za�akú�cenu
nik�(zatiaľ)�„nerieši“.

Príbeh� reštituovaných� bytov� je
ukážkovým�príkladom�šablónovi-
tého�a povrchného�myslenia,�ale�aj
dopadov,�ktoré�takéto�myslenie�pri-
náša.� Najprv� boli� reštitúcie.� Tie
bolo�treba�urobiť�rýchlo.�Nik�sa�ne-
zaoberal�dopadmi�a súvislosťami.
A tak� sa� v priebehu�krátkej�doby
komunistami�ukradnuté�domy�vrá-
tili� pôvodným� vlastníkom,� resp.
ich�dedičom.�Vrátili,�ale�nie�tak�ako
boli�ukradnuté,�ale�obývané�aj�s ná-
jomníkmi.�Právne�záväzky�uzavreté
počas�komunizmu�nik�neriešil.Nik
sa�nad�tým�nezamyslel. Však�načo.
Systém,�doba�a trend�hovorili�jas-
nou� rečou� – vrátiť.� A politický
pokyn�bol�urobiť�to�čo�najskôr.�Nie
zdržiavať�sa�prípadnými�dopadmi
reštitučných�rozhodnutí.�Tak�sa�to
nejako�upieklo.�

Riešenie�nájomných�vzťahov�v reš-
tituovaných�domoch�sa�tak�natiahlo
na� viac� ako�25� rokov.�Nebola� ani
spoločenská�ani�politická�vôľa�vziať
do�úvahy�všetky�súvislosti�a dopady
reštitúcií.�Problém�sa�účelovo�zúžil
na�regulované�nájomné�a na�verej-
nosti�sa�prezentoval�ako�spor�medzi

nájomníkmi�a vlastníkmi.�Hľadalo
sa�jednoduché�riešenie.�Také,�ktoré
by�bolo�zrozumiteľné�a ľahko�pre-
zentovateľné.�Výsledkom�takéhoto
prístupu�je�25�rokov�trápenia�sa�bez
akéhokoľvek� výsledku.� Problém,
ktorý�mohol�byť�jednoducho�vyrie-
šený�už�v roku�1990,�keď�mohli�byť
popri� vlastníkoch�pomerne� lacno
vykompenzovaní� aj� nájomníci,

ktorí�sa�do�ukradnutých�domov�do-
stali�bez�vlastného�zavinenia�a na-
vyše�direktívne�na�pokyn�štátnych
orgánov.Veď�tie�za�komunistov�di-
rektívne�rozhodovali�kto�kde�bude
bývať,�len�narastal�a stával�sa�stále
komplikovanejším.� Dnes� mu� už
okrem� zainteresovaných� takmer
nik�nerozumie.�Novinári,�či�(akože)
fundovaní�politici�nazývajú�nájom-
níkov�„reštituentmi“,�ktorí�nedoč-
kavo� čakajú� na� bytové� náhrady
(proti� ktorým� v súčasnej� podobe
protestujú� už� niekoľko� rokov)
a mne�toto�veľmi�pripomína�situá-
ciu,�keď�vodič�auta�dosiahne�svoj
cieľ�podľa�navigácie�a vôbec�ho�ne-
trápi,�že�v skutočnosti�došiel�inde,
keďže�sa�„apka“�jednoducho�pomý-
lila.�

Zjednodušený� pohľad� na� zložitý
problém�dopadov�reštitúcií�prinie-
sol� svoje� „ovocie“.� Asi� takéto� nik
nechcel,� ale� to� tak� chodí.Ak� sa
odignorujú�súvislosti,� tak�výsledok
je�tomu�primeraný.�V prípade�reš-
tituovaných�bytov�je�výsledok�také-
hoto� prístupu� impozantný� -� 25
rokov�traumy�nájomníkov�(z�kto-
rých�sa�mnohí�už�žiadneho�riešenia

nedožijú,� lebo� jedno-
ducho� zomreli,� a to
s pocitom� trpkosti
a krivdy),�25�rokov�ne-
spokojnosti�vlastníkov,
ktorým�štát�vrátil�znárodnený�ma-
jetok� tak,� že� si� s nim� veľa� nepo-
môžu,�25�rokov�hádok�a sporov�so
štátom�a samosprávou,�kde�si�verejná
moc�tvrdohlavo�stojí�za�svojim.�Zlý,
nespravodlivý� a nevykonateľný
zákon,�podľa�ktorého�sa�za�7�rokov�na
celom�Slovensku�nepodarilo�posta-
viť�ani�jeden�nový�byt��a v Bratislave
dokonca�ani�kúpiť,� či�zrenovovať
starý�-�teda�v hlavnom�meste�(kde
bol�problém�najvypuklejší)� je� vý-
sledkom� absolútna� � nula.� Ak� si
k tomu�pripočítame�prehraté�súdne
spory,� vďaka� ktorým� prišiel� štát
o milióny�Eur,�povinnosť�doplácať
k trhovému� nájomnému,� vďaka
čomu� prichádzajú� samosprávy
o ďalšie�milióny,�všeobecný�odpor
verejnosti�k výstavbe�bytových�ná-
hrad,�či�veľmi�pochybnú�perspek-
tívu�riešenia�do�budúcnosti�je�treba
povedať,�že�to�zjednodušenie�či�ig-
norovanie�problému�reštituovaných
domov�vyšlo�poriadne�draho.�

Dovoľujem�si�dnes�s vysokou�prav-
depodobnosťou��tvrdiť,�že�pokiaľ�sa
zodpovední��poriadne�a poctivo�ne-
zamyslia�a neprehodnotia�svoje�do-
terajšie�postupy,� nebude�problém
vyriešený�nikdy�a ešte�to�bude�stáť
aj�veľa�peňazí�a narobí� sa�mnoho
zlej�krvi.�A bolo�by�dobré,� aby�zod-
povední� s tým�prehodnocovaním
začali�čo�najskôr.�Nemajú�totiž�ani
tých�200�rokov,�ktoré�dal�profesor
ľudstvu�na�to,�aby�prestalo�hlúpnuť.
Vzhľadom� na� tempo� vymierania
nešťastných�nájomníkov�v reštituo-
vaných�bytoch�ostáva�toho�času�na-
ozaj�málo.�

Jan Restit

Dovoľujem�si�dnes�s�vysokou
pravdepodobnosťou��tvrdiť,�že
pokiaľ�sa�zodpovední��poriadne
a�poctivo�nezamyslia�a�neprehod-
notia�svoje�doterajšie�postupy,

nebude�problém�vyriešený�nikdy
a�ešte�to�bude�stáť�aj�veľa�peňazí
a�narobí�sa�mnoho�zlej�krvi.
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Bratislavu�a�okolie�čakajú�ťažké�časy.
Od� jesene� sa� očakávajú� vážne� do-
pravné�problémy,�ktoré�budú�obyva-
teľom� a� návštevníkom� hlavného
mesta�strpčovať�život�takmer�perma-
nentne.� Dôvodov� bude� viac.� Pre-
stavba�ciest�v�lokalite�Mlynské�Nivy,
množstvo� rozkopavok� po� celom
meste,�k�tomu�dopravné�obmedzenia
súvisiace�so�stavbou�D4R7�a�obmed-
zenia�súvisiace�s�úpravami�na�D1.�No
jednoducho� radosť,� aká� tu� doteraz
možno�ešte�ani�v�dejinách�mesta�ne-
bola.

Uvidíme,�nechajme�sa�prekvapiť,�ale
keď�si�spomenieme�aký�chaos�v�do-
prave�spôsobili�vlani�prieťahy�v�re-
konštrukcii� Špitálskej� kvôli
zbabranemu�stavebnému�konaniu,�a
to�išlo�len�o�jednu�ulicu�tak�čo�urobia
chystané�obmedzenia�netuší�nik.�Na
poslednú�chvíľu�sa�úrady�snažia�za-
chrániť�čo�sa�dá�novými�grafikonmi
či�posilňovaním�hromadnej�dopravy,
toto�sa�však�zdá�ako�hasenie�veľkého
požiaru�litrovou�fľaškou�vody.

Asi�sa�mnohí�budú�pýtať,�či�celý�ten
chaos�musel�prísť�alebo�nie.�A�myslím
si,�že�všetkým�bude�jasná�odpoveď -
NIE.�Na�jednej�strane�treba�uznať,�že
tam,�kde�sa�budujú�či�opravujú�cesty
treba�počítať�aj�s�dočasnými�obmed-
zeniami� ale� to� čo� čaká� Bratislavu
určite�nemuselo�prísť.�Teda�nemuselo
ak�by�posledných�najmenej�25�rokov
existoval�úprimný�a�čestný�záujem�o
dopravu�v�Bratislave�a�okolí�abo�jej
kvalitu�a�rozvoj.�A�ak�by�sa�k�tomu�aj
rozumné�plánovalo,�účelovo�nekalku-
lovalo�a�neuprednostňovali�sa�rýchle�a

doPRAvné InfeRno v bRAtIsLAve ALebo
HoRúcA jeseň A PokRAčovAnIe tRAgédIe do

neuRčItA (oPäť tá PodobA s
RestItuovAnymI bytmI)
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jednoduché�cestičky�na�úkor�solíd-
nych�a�trvalých�riešení.

Žiaľ�v�Bratislave�to�bolo�inak,�a�preto
občania�dostávajú�dnes�do�daru�účet�v
podobe� blížiaceho� sa� dopravného
chaosu.�Účet� za� ignorantstvo�a�ne-
kompetentnosť�zodpovedných.

Myslím�si,�že�ľudia�v�Bratislave�a�okolí
si� budú� v� nastávajúcom� čase� klásť
mnoho�otázok.�Obávam�sa,�že�na�to
budú� mať� mnoho� casu,� keď� budú
trčať�v�kolónach�a�zápchach.�Ja�sa�po-
kúsim� o� niekoľko� hlavných� otázok
prečo�muselo� prísť� k� tomu,� čo� nás
teraz�čaká�a�či�sa�tomu�nedalo�vyhnúť.

Otázka�prvá�-�naozaj�sa�musia�Mlyn-
ské�Nivy�robiť�v�rovnakom�čase�ako
finalizácie�D4R7?�Odpoveď�-�samoz-
rejme,� že� sa� nemuseli.� Len� by� sme
museli�mať� také� samosprávy,� ktoré
dokážu� “odolať� tlaku� developerov”.
Napríklad�tak,�že�podmienia�povole-
nie�takého�veľkého�projektu�akými�je

vystavba� zóny� od� Pribinovej� až� po
Prístavný�most� vyriešením� infrašt-
ruktúry�vopred.�Alebo�inak,�napláno-
vať� výstavbu� tohto� územia� tak,� že
najprv�budú�cesty�a�ostatné�siete�a�až
potom� budú�môcť� pani� developeri
stavať�svoje�biznis�centrá,�bytové�me-
hadomy�a�ostatné.�Že�snívam?�Ani
nie,�na�západ�od�našich�hraníc�sa�to
tak� robí,� najprv� cesta,� električka� a
ostatná� infraštruktúra�a�potom�ob-
jekty� a� nie� naopak.� Dokonca� som
videl�aj�to,�že�ak�bolo treba�odstaviť
kvôli�stavebným�prácam dôležitú�ko-
munikáciu postavila sa�vedľa�do-
časná� náhradná� a� predišlo� sa� tak
kolonam�kvôli�zníženiu�počtu�jazd-
ných�pruhov.�Možno�aj�na�Mlynských
nivoch�to�tak�mohlo�byť�ak�by�sa�cesta
postavila�pred�začiatkom�stavby�ve-
ľkých�objektov.�V�Bratislave�to�ale�tak
nejde,�prečo�nech�si�odpovie�sám.

Otázka�druhá�-�ozaj�sa�musela�D4R7
finalizovat� teraz,� keď� je� toho� toľko
rozpracované�ho?�Odpoveď�-�samoz-

rejme,�že�nie,�však�kolóny�zo�smeru
Šamorín�existujú�už�takmer�20�rokov
a�presne�toľko�sa�vie,�že�novú�cestu
bude� nevyhnutné� postaviť.� Ale� asi
boli�opäť�silnejší�developeri,�ktorí�si
stavali�jednu�radovu�výstavbu�za�dru-
hou�bez�dopravnej�obsluhy,�kompe-
tentní�rozdávali� jedno�povolenie�za
druhým� a� ľudia� kupovali� domy� za
cenu�bytu�ako�teplé�rožky.�No�a�teraz
za�to�bude�treba�zaplatiť�účet.
Otázka�tretia�-�to�sa�ozaj�muselo�na-
plánovať�rozšírenie�D1�teraz,�keď�sa
finalizuje� D4R7,� robia� sa� v� meste
Mlynské�Nivy�a�je�milion�iných�roz-
kopavok?�Odpoveď -�určite�nemuselo
ak�by�sa�napríklad�D1�po�Trnavy�roz-
šírila�pred�desiatimi�rokmi�poriadne
z�dvoch�na�tri�pruhy�naozaj�a�nie�tak
ako�sa�to�nakoniec�urobilo,�že�sa�len
dočasne� premaľovali� existujúce
pruhy.�Už�vtedy�sa�vedelo,�že�to�je�len
odloženie�problému�na�neurčito.�A�už
vtedy� malo� byť� každému� jasné,� že
problém,� ktorý� sa� nerieši� sa� vráti,
spravidla� vtedy� keď� je� to� najmenej



vhodné.�A�máme�to�tu�-�účet�za�odflaknute�riešenie�D1�sa
bude�platiť�dlho�a�zaplatíme�ho�všetci.

Otázka�štvrtá�-�to�sa�museli�opravy�ciest�v�tomto�rozsahu
ako�prebiehajú�teraz�v�Bratislave�načasovať�práve�na�ob-
dobie,�keď�sa�budujú�nové�Mlynské�Nivy,�robí�sa�D4R7,
D1�atď?�Odpoveď�znie�nie�nemuseli,�ale�to�by�sa�25�rokov
nesmelo�kašľať�na�ceste.�Veď�10�rokov�po�Novembri�89�sa
primátori�Bratislavy�tvárili,�že�okrem�Starého�mesta�pre
nich�nič�iné�neexistuje�(a�v�tichosti�sa�plánovali�zahusťo-

vanie�a�ďalšie�bonusy�pre�developerov).�O�cestnej�doprave
sa�hovorilo�radšej�negatívne,�že�ju�netreba�až�tak�podpo-
rovať,�lebo�to�skončí�kolapsom.�A�že�nie�sú�peniaze�a�ďal-
šie�argumenty,�ktoré�sa�niekomu�v�danom�čase�hodili.�A
dnes�naraz�vidíme,�že�cesty�sú�potrebné�a�dokonca�sa�na
necelých�našli�aj�peniaze.�To�ale�už�muselo�horieť.�No�čo
už,�tak�sa�za�to�ignorantstvo�bude�platiť�účet�a�budú�ho�zas
platiť�všetci.
Otázok�môže�byť�viac,�o�metre,�ktoré�nemáme,�o�x�iných
premarnenych�šanciach.�Možno�sa�niekto�opýta�načo.�Veď
minulosť�nevrátime�treba�pozerať�do�budúcnosti.�Súhla-
sím�a�práve�preto�si�treba�zrekapitulovať�minulosť.�Aby
sme�sa�do�budúcnosti�poučili�na�vlastných�chybách.�A�ne-
platili�nové�účty.

Toto�samozrejme�platí�všeobecne�a�týka�sa�aj�reštituova-
ných�bytov.�Aj�tu�sa�v�minulosti�dalo�kadečo�urobiť�inak�a
dnes�nemusel�byť�problém.�Ale�on�je�a�bude�aj�naďalej�ak
sa�z�chýb�minulosti�nepoucime.�Všetci,�ktorý�chce�sa�to
týkalo�na�čele�s�tými,�ktorí�majú�na�riešenie�problému
kompetencie.�Inak�bude�stále�treba�platiť�zbytočné�účty�za
chyby�z�minulosti.

Nad�minulými�chybami�sa�treba�zamyslieť.�Inak�prídu�ďal-
šie�a�s�nimi�aj�ďalšie�účty.�Myslím�si,�že�v�nastávajúcej�dobe
bude�času�na�zamyslenie�dosť.�Napríklad�v�dopravných
zápchach,�a�kolónach,�ktorych�bude�viac�než�dosť

Jan Restit
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