Resumé petržalského poslanca za volebné obdobie 2010 - 2014
Vážení Petržalčania, je korektné, voči voličom správne a poctivé, v závere volebného obdobia 2010 – 2014, od
petržalského poslanca urobiť pre Petržalčanov odpočet svojej činnosti a výsledkov v Zastupiteľstve Petržalky, ako aj
v teréne medzi Vami. Tým skôr, ak sa poslanec uchádza o Vašu dôveru a podporu aj pre blížiace sa voľby do
Zastupiteľstva Petržalky 2014 (15. novembra 2014) pre volebné obdobie 2014 – 2018 ...
Report aktivít, činností a výsledkov zostručním s poukázaním na podrobnosti uvedené na mojej webobej
stránke a niektoré iné detaily uvedené na oficiálnej webovej stránke mestskej časti. Podrobnejšie sa pristavím pri
skvelých a podnetných zážitkoch z terénu, medzi Vami a podnetoch a mojom optimizme, že medzi Vami je skutočne
veľa takých, pre ktorých je angažovanie sa pre veci verejné, komunálne cudzím pojmom.
V poslaneckej praxi som sa venoval dvom oblastiam_
 petržalskému školstvu (ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Petržalky), a to výlučne prevádzkovým
a technickým podmienkam (nie výchovno-vzdelávacej problematike, ktoré vnímam ako vec špecializovaných
školských orgánov) a
 doprave; aktuálnej i pre budúcnosť tak, aby v Petržalke bol pripravovaný a realizovaný Elegantný a humánny
dopravný priestor
Účasť a pôsobenie na zasadaniach zastupiteľstva, miestnej rady a komisiách nájdete na webovej stránke mestskej časti.
Zo svojej činnosti poslanca si dovoľujem Vám dať do pozornosti menü „Aktivity“. V jednotlivých položkách uvádzam
konkrétne podnety a realizáciu podnetov, ktoré priniesol život, stav v Petržalke, a ktoré sú z môjho pohľadu tie
najcharakteristickejšie ...
Niektoré témy som komunikoval s petržalskou verejnosťou prostredníctvom periodika mestskej časti. S odozvy
z elektronickej pošty s Petržalčanmi som čerpal Vaše postoje a názory k témam. Vaše názory som konfrontoval so
zámerní samosprávy a volil postupy, ako tieto informácie „z ľudu“ použiť a aplikovať pre samosprávne rozhodovanie
a konanie.
Nesporne podnetnými boli pre mňa viaceré osobné stretnutia s jednotlivcami s ich podnetmi na predovšetkým
zlepšenia stavu kvality života v Petržalke (svojvoľné ničenie trávnatých plôch automobilmi, osvetlenie a bezpečnosť
menej frekventovaných uliciach, stav a bezpečnosť pohybu v kontakte s verejnými detskými ihriskami, ...).
Stretnutia s angažovanou petržalskou verejnosťou, občianskymi združeniami (OZ) pôsobiacimi v Petržalke mi ukázali,
že „v ľude“ je veľký potenciál vidieť skutočné „verejné objednávky“, ako to Petržalčania chcú mať, ako by Petržalka
v blízkej i vzdialenejšej budúcnosti mala vyzerať a žiť ... Či už kontakty s OZ združujúce mladú generáciu, OZ riešiace
predovšetkým enviromentálne nedostatky a vízie, OZ zamerané na dopravu a jej efektivitu v Petržalke, OZ starajúce sa
krásu Petržalky, ...; všade som nachádzal zdroje inšpirácie.

Osobitne „osudovým“ bolo pre mňa stretnutie a nadviazanie spolupráce s OZ Aktívny Petržalčan. V priebehu času som si potvrdil,
že tento tím bol, je (a verím, že i naďalej bude) v súzvuku s mojim videním participácie verejnosti „na chode“ mestskej časti! úrad),
Za tie tri roky poznania sa ma oslovili aktivity združenia: operatívne (dobrovoľnícka činnosť, poradenská a prezentačná činnosť pre
aktivistov DOMI-NO, ...), ako aj koncepčné riešenia pre Petržalku (projekt Petržalský Central park, projekt Pamätník Svornosti na
Námestí Republiky, projekt Elegantný a humánny dopravný priestor v Petržalke, ...). Veľkou devízou združenia je, že nie je v ňom
naprogramovaný politický apatheid, apolitický status člena združenia. Združenie vníma komunálnu „politiku“ ako stierajúcu ostré
rozhranie medzi politickými stranami, ako cestu vecne preukazovať, že „Aj v Petržalke som Petržalčan!“. Vyžaduje sa len a len
„priložiť ruku k dielu“ a v súlade s cieľmi činnosti združenia prinášať podnety a riešenia a konať.
Nepatrím medzi tých, ktorí si na Petržalčanov spomenú vždy iba pár mesiacov pred voľbami. Aj preto som vykročil medzi
nich a zbieral podpisy ku kandidatúre. Mám zrelú a ucelenú predstavu, čo je potrebné spraviť pre Petržalku dnes, zajtra i pozajtra
...Volebný program „Kľudne a trpezlivo, ale dôsledne, dôrazne ...!“ nájdete na mojej webovej stránke. Vychádza nielen z poznania
a zo skúsenosti za aktuálne volebné obdobie v Zastupiteľstve Petržalky, ale aj z Petržalskej varechy 2014. Receptár Petržalčanov je
skutočne širokospektrálny ... .
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