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Rastislav Iliev, moderátor:
"Vyše 200 stravníkov z Petržalky, ktorí dennodenne dochádzajú na obedy na Budatínsku číslo 1,
je rozhorčených zo vstupu do budovy. Po novom už nemôžu využívať hlavný vchod ale vedľajší. S
kamerou sme sa boli presvedčiť o tom, do akej miery sa im sťažili podmienky."
Rastislav Iliev, redaktor:
"V budove na Budatínskej ulici, kde sídli Bytové družstvo Petržalka, si spoločnosť Straubyt
prenajíma priestory, v ktorých prevádzkuje jedáleň. Roky fungovalo všetko normálne. Ako dlho si
spoločnosť Straubyt v tejto budove prenajíma priestory?"
Rudolf Pelikán, konateľ Straubytu s.r.o.:
"My sme tu od roku 2001."
Rastislav Iliev:
"A koľkými stravníkom ponúkate stravu denne?"
Rudolf Pelikán:
"Denne 250 až 280 obedov."
Rastislav Iliev:
"Skoro 300 stravníkov trinásť rokov chodilo na obedy cez hlavný vchod. Od 3. novembra však
musia využívať vedľajší vchod do budovy, o čom boli dopredu upozornení oznamom, ktorý od
Bytového družstva Petržalka dostali do schránok. Pán Keseg stojíme pred hlavným vchodom do
Bytového družstva Petržalka, toto bol pôvodný vchod, kadiaľ sa dostali stravníci spoločnosti Straubyt
na obedy, však?"
Vladimír Keseg, predseda Bytového družstva Petržalka:
"Áno, bol to pôvodný vchod budovy celého Bytového družstva, pokiaľ sme nezrekonštruovali vchod
pre jedáleň špeciálne, kde je inštalovaná nová brána, vykachličkovaný vestibul a opravené schodište
a chodby. Odvtedy chodia stravníci tým vchodom, aby sme oddelili prevádzku Bytového družstva od
Straubytu. Je do z viacerých dôvodov. Chodili nám po tomto parkovisku, kde je veľmi silný pohyb
našich klientov, čo chodia na Bytové družstvo. Máme 20-tisíc klientov, vlastníkov bytov a je tu veľmi
silný pohyb áut a nákladných áut, ktorí chodia a zásobujú cez túto bránu Bytovú družstvo a firmy,
ktoré sú tu v prenajatých priestoroch. Ďalej toto schodisko je kapacitne malé, aby zvládalo obslúžiť v
hlavne stránkové dni ten nápor ľudí, ktorí sem chodia. A preto sme vyriešili vstup tak, že máme
urobený chodník, obecný chodník ako verejnú komunikáciu a sme zrekonštruovali vchod, ktorí bude
výlučne slúžiť pre jedáleň a pre potreby Straubytu."
Rastislav Iliev:
"Jedáleň sa nachádza na poschodí. Kým sa tam človek dostane, musí prejsť niekoľko schodov."
Vladimír Keseg:
"Počet schodov, ktoré idú do hlavného vchodu Bytového družstva je presne tak istý, ako je tu,
dokonca o jeden schod je tu viac. A počet schodov, ktoré idú hore je taký istý ako cez hlavný vstup.
Čiže nevidím v tom žiaden rozdiel."
Rastislav Iliev:
"Kým pred hlavným vchodom sa nachádza plošina pre vozičkárov, pred bočným vchodom chýba.
To však nie je všetko. Po novom už stravníci, ktorými sú najmä seniori nad 65 rokov, nemôžu využívať
výťah. Sú medzi stravníkmi aj imobilní občania?"
Rudolf Pelikán:
"Áno, ja sám som včera pomáhal jednej babke, ktorá prišla s opatrovateľkou, vozík cez tie dva
schodíky, aby sa dostala dnu."
Rastislav Iliev:
"Aké problémy vám spôsobuje tento nový vchod."
(začiatok ankety)
Opýtaná 1:
"v každom prípade nemôžem chodiť s mojou klientkou, ktorú opatrujem. Takže ju som musela dať
do postele, ktorá je s ohrádkou a ja kým prídem s obedom, tak až potom môžem ísť na prechádzku,
takže myslím, že to nespĺňa účel, keď bytové družstvo prakticky je tam vybavené so všetkým, má to

informátora, takže pokojne som tam mohol nechať tú pani na vozíčku, pretože včera som ju tu nechala
v hale, môže tu hoci kto prechádzať, ja si to nemôžem zobrať na zodpovednosť. Čiže je to dosť
náročné."
Opýtaný 2:
"Lepšie to bolo cez hlavný vchod."
Rastislav Iliev:
"A čo konkrétne vám teraz prekáža na tomto bočnom vchode?"
Opýtaný 2:
"Že musím chodiť okolo toho celého, mne to nevadí, ale ostatným to dosť prekáža. Včera tu bola
jedna pani s babkou na vozíku a museli jej pomôcť, aby ju vyniesli cez schody."
Opýtaná 3:
"Je to veľký problém, lebo ja už mám vyše 90 rokov a už neviem chodiť."
Rastislav Iliev:
"Ten hlavný vchod bol pre vás pohodlnejší?"
Opýtaná 3:
"To je jasné, to je kop do zadku."
Rastislav Iliev:
"Jedáleň je otvorená denne okrem víkendov od 10.45 do 13.30. V piatok ju dokonca zatvárajú o 15
minút skôr. Aj keď sa ešte nestalo, že by sa niekomu obed neušiel, stravníci prichádzajú pre istotu
skôr a častokrát musia čakať."
Opýtaný 4:
"Tu keď začne mrznúť alebo nejaká poľadovica alebo sneh, tam budú padať ľudia na zadok, len to
tak dunieť bude. Doláme sa tam niekto."
Opýtaný 5:
"Nám otvoria a zatvoria, až keď vydávajú obedy."
Vladimír Keseg:
"To nie sú naši stravníci, s Bytovým družstvom nemajú absolútne nič spoločné. Ani zmluvu, nič, to
sú pre nás cudzí ľudia. Dvere sa ľahučko otvárajú, žiadny problém vojsť do vnútra, kedykoľvek či prší
alebo neprší. Tú istú trasu prejdú od zastávky s dáždnikom, prejdú ku hlavnému vchodu, ako prídu
sem."
Rastislav Iliev:
"A čo tie schody, ktorých je tam dosť?"
Vladimír Keseg:
"Tieto schody sú rovnaké, ako sú pri hlavnom vstupe A tu je menšia premávka. Tu chodia len
stravníci a tam chodí ešte aj 20-tisíc našich klientov."
Opýtaný 6:
"Ale čo, keď začne pršať, fujavice, mráz a nie vždy sa dá naplánovať autobus tak, aby som prišiel
tesne a mrznúť tam 10 minút, to by som doprial pánovi Kesegovi, keď je to výhodnejšie, nech to
skúsi."
Opýtaný 7:
"No myslím, že zavádza a veľmi dobre zavádza pán Keseg, lebo to čo spravil, to spravil proti vôli
stravníkov a hlavne tých chudobným, tým ľuďom, ktorí chodia aj na vozíčku, lebo tam sa nemajú ako
dostať sa s tým vozíčkom hore."
Rastislav Iliev:
"Úľavou pre stravníkov môže byť fakt, že už na Budatínsku nebudú chodiť dlho. Spoločnosť
Straubyt totiž dala Bytovému družstvu výpoveď z nájmu a z budovy odchádza k 31. januáru 2015. Čo
potom, kde budú stravníci chodiť?"
Rudolf Pelikán:
"To nie je na nás, aby sme my rozhodli o tom, časť bude chodiť k nám, máme na Ovsišti ďalšiu
jedáleň, čiže časť sa bude chodiť stravovať tam, ostatní, už je to na nich, čo urobia."
Rastislav Iliev:
"Hovorí sa o Ovsišti, bude vám robiť veľký problém tam dochádzať?"
Opýtaný 8:
"No tak to áno."

Rastislav Iliev:
"Tu je lepšie?"
Opýtaný 8:
"Tu by to bolo lepšie."
Rastislav Iliev:
"Ak to bude v Ovsišti, bude to pre vás veľký problém tam dochádzať?"
Opýtaný 6:
"No pre mňa to nebude veľký problém, ja tam chodievam niekedy, keď sa mi nechce v sobotu či
nedeľu variť."
(koniec ankety)
Rastislav Iliev:
"Pomocnú ruku však ponúka seniorom petržalský miestny úrad."
Vladimír Bajan, starosta Petržalky (telefonát):
"My sme zachytili tento problém, že majú naši seniori. Preto som okamžite kontaktoval najbližšiu
základnú školu, ktorá je na Budatínskej. Približne ide o 200 seniorov, ktorí tam chodia pre stravu, tak
pri nejakých drobných úpravách sme schopní zabezpečiť, aby sa stravovali tam. Práve na tom
probléme pracujeme a verím, že to vyriešime v najbližších dňoch."
Rastislav Iliev:
"Vývoj situácie budeme sledovať a k téme sa vrátime v našich ďalších spravodajských reláciách."

