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• ‚ ‚ • •Koncepcia vykonu prace - zamerov riadenia
fl,,,,,““‘ EKO podniku VPS Bratislava — Nové Mesto

Príspevková organizácie EKO podnik Verejnoprospešných služieb (d‘alej len ..EKO-VPS“)

Mestskej časti Bratislava — Nové Mesto (ďalej len „MČ BNM“) spravuje a vynakladá fnančné

prostriedky na:

• zimnú a Ietnú údržbu ciest III. a IV. triedy, chodníkov a námestí

• starostlivost‘ o zeleň

• údržba pieskovísk a detských ibrísk

• starostlivost‘ o mobiliár MČ BNM na verejných priestranstvách

• pomoc pri organizácii kultúrnych, športových a spoločenských podujatí v MČ BNM

V mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM — Pohrebníctvo mesta Bratislavy (d‘alej

len „MARIANUM“) sorn zastával funkciu prevádzkovo-technického námestníka riaditeľa

a zároveň vedúceho strediska pamätníkov a vojnových cintorínov a rok a štvrt‘ som vykonával

funkciu riaditel‘a. Jednou z mojich základných riadiacich úloh bob zabezpečenie údržby zelene

a správa, údržba a rekonštrukcia budov, areálov a komunikácii v správe MARIANUM (v rámci

areálov to holi nám. SNP, pamätník Slavín, vojenský cintorín Kopčany, 63 vojnových

pamätníkov, 17 cintorínov a Bratislavské krematóriLlm), čo je činnost‘ do vel‘kej micry

totožná s činnost‘ou, ktorú zabezpečuje EKO-VPS. Bezpochyby, každý jeden areál,

komunikácie, priestranstvá, majú svoje špecifiká na použitie osobitných pracovných postupov

a použitie techniky. Za viac ako 8 rokov, počas ktorých sa pod mojim vedením vykonávala

starostlivost‘ o zeleň vo zverených areáloch v Bratislave nemalo MARIANUM zo strany

Okresného úradu ani jediný prípad, kedy by som mal pri výkone údržby zelene námietku na

porušenie zákona o ochrane prírody a krajiny (543/2002 Z.z.) napriek tornu, že ako jeden

z mála som mal odvahu presadzovat‘ pri dodržiavaní ustanovení vyššie uvedeného zákona

povinnosti o odstraňovaní nebezpečných, nepóvodných a inváznych druhov rastlín.

Všetky skúsenosti získané pri starostlivosti na správe majetku a zverenej zeleni organizácii

MARIANUM na 17 strediskách so 190 zamestnancami vrátane pracovníkov strediska dopravy,

chcem v plnej miere využit‘ v pozícii riaditel‘a EKO-VPS. V spolupráci s MČ a poslancami MČ

sa budem snažiť získať podporu na realizáciu pasportizácie drevín a z nej vyplývajúcu

systematickú starostlivost‘ o dreviny, aby sa v maximálnej možnej rniere eliminovalo riziko

broziace z nebezpečných drevín z dóvodu zanedbanej alebo nepravidelnej starostlivosti a údržby.

Predovšetkýrn z webovej stránky MČ BNM a z internetu som sa oboznámil s fungovaním

EKO-VPS, So zámerom výstavby nového sídla EKO-VPS a so štruktúrou používanej techniky.

V tejto súvislosti móžem ponúknut‘ dlhoročné skúsenosti pri výstavbe nových a rekonštrukcii



starých objektov (domov smútku, budova Bratislavského krematória, technicky mimoriadne

náročná rekonštrukcia Pamätníka Slavín, areálov a komunikácií cintorínov).

V prvom rade chcem dókladne a detailne spoznať a zmapovat‘ chod organizácie, jej

jednotlivých pracovníkov vrátane ich náplne práce a zaužívaných procesov a postupov, ako aj

každý jeden kút spravovaného majetku organizáciou EKO-VPS. Rovnako sa chcem zoznámit‘

s používanou technikou, ktorú zamestnanci EKO-VPS využívajú pri plnení svojich pracovných

povinností a vykonávaných činností.

Návrhy týkajúce sa obnovy a nevyhnutných zmien v spojitosti s prevádzkovaním lanovky na

Kolibe pri dodržiavaní všetkých noriem a povinností prevádzkovatel‘a predložím vedeniu MČ

BNM a poslancom MČ BNM s konkrétnymi krokmi prfpadných možných vylepšení v súvislosti

so zvyšovaním kvality a atraktivity poskytovaných služieb.

Rád by som detailne prerokoval s vedením MČ BNM a poslancami, ako i s členmi

jednotlivých komisií MČ BNM skúsenosti a najmä predstavy v súvislosti s prevádzkovaním

tržnice a areálu Kuchajda, aby som dokázal pripravit‘ návrhy krokov pre vedenie MČ BNM

a poslancov MČ BNM a naplnit‘ tak možno viacročné vízie o skvalitnení poskytovaných služieb

v tržnici ako aj v areáli Kuchajda.

V Po dókladnej analýze pripravím v spolupráci so zamestnancami zefektívnenie procesov,

aby EKO-VPS v maximálnej miere naplnila predstavy a očakávania v každej oblasti spadajúcej

do jej pósobnosti. V neposlednom rade sú tu aj koncepčné zámery s obnovou prípadne

s budovaním nových detských ibrísk v MČ BNM, kde je nutné napÍňa opodstatnené očakávania

obyvatel‘ov MČ BNM, pri budovaní ktorých vjem ponúknut‘ svoje skúsenosti a prispiet‘ tak k ich

úspešnej a efektívnej realizácii.

Navrhované zámery by mali viest‘ v prvom rade k postupnej optimalizácii procesov,

skvalitneniu životného priestoru a bezpečnosti obyvatel‘ov MČ BNM a zároveň k možným

úsporám finančných prostriedkov, vynakladaných na výkon činností. Zároveň plánujem ako

skúsený obchodník hl‘adat‘ nové možnosti tvorby vlastných zdrojov pri stálom skvalitňovaní

poskytovaných služieb občanom MČ BNM aj ostatným návštevníkom a tým k znižovaniu

závislosti výlučne len na príspevku MČ. Po analýze vol‘ných kapacít techniky a l‘udských

zdrojov je možné prevádzkovanie podnikatel‘skej činnosti EKO-VPS za účelom dosiahnutia

zisku eXternými dodávkami na pokrytie potrieb pre mé mestské časti, štátne inštitúcie na území

MČ BNM, resp. obyvatel‘ov MČ BNM, ktorf budú potrebovat‘ pomoc pri zabezpečovaní

súkromných aktivít (údržba zelene, prevoz materiálu, mé služby).

Hlavným zámerom koncepcie racionálneho fungovania EKO-VPS:

• Vytvorit‘ prioritizáciu komunikácií a detailnú pasportizáciu priestranstiev a zelene pre

letnú a zimnú údržbu podľa predstáv vedenia MČ BNM



• Efektívne využívanie techniky a potenciálu zamestnancov EKO-VPS (prípadne aj na

zabezpečenie drobných opráv, murárskych, či maliarskych prác pre potreby MČ, materské,

či Základné školy na území MČ, vprípade voľného potenciálu zamestnancov VPS— napr.

pri nepriaznivom počasO
• Postupné zabezpečenie resp. využívanie takej techniky, ktorá dokáže zefektivnit‘ výkon

činností pri údržbe zelene (napr. vysokovýkonné fukáre lístia — na efektívny zber lístia

z vel‘kých plóch, vysokovýkonná drvička konárov) a tým poskytnút‘ občanom MČ BNM

skvalitnenie životného prostredia

• Vypracovať detailný harmonogram zimnej a letnej údržby s citlivým nastavením priorít

podl‘a dohody s MČ BNM

• Skvalitnenie služieb a ich zatraktívnenie na všetkých strediskách (tržnica, lanovka,

Kuchajda) s postavením vysokej latky kvalitu a zážitky zodpovedajúce dnešnej dobe.

• Využitie amfiteátra Kuchajda na organizovanie podujatí nielen eXternými účinkujúcimi,

ale ponúknuť možnost‘ prezentácie žiakov Zuš MČ BNM na verejnej scéne

Ked‘že som v minulosti vykonával funkciu poslanca mestského zastupitel‘stva ako aj

miestneho zastupitel‘stva MČ Bratislava Vrakuňa a v minulosti som pracoval v kancelárii

primátora hl. mesta SR Bratislavy, získal som cenné skúsenosti s fungovaním samosprávy. So

špecifikom riadenia a administratívou príspevkovej organizácie mám skúsenosti a vjem, že je

nevyhnutne potrebné dokázať skÍbit‘ záujem vedenia MČ, akceptovaf róznorodost‘ názorov

poslaneckého zboru miestneho zastupitel‘stva a zároveň dokázat‘ v plnej miere ustrážit‘ pravidlá

fungovania príspevkovej organizácie ako aj ekonomiku podriadenú pravidlám verejného

obstarávania.

Som pripravený a odhodlaný využit‘ svoje skúsenosti získané vo svojich predchádzajúcich

pracovných pozíciách, aby príspevková orgaiiizácia EKO-VPS účelne vynakladala verejné

finančné zdroje a ich zároveň poskytovala obyvatel‘om MČ BNM ako aj ostatným občanom

Bratislavy služby vysokej kvality, pripravovala krásne zážitky deťom a rodinám a prispela tak ku

skvalitneniu života v hlavnom meste SR - Bratislave.

Verím, že tak ako si mnohí Bratislavčania, ale aj novinári všimli, že Slavín, nám. SNP či

historické cintoríny boli zrazu nielen bežne pokosené, ale sa menili na areály s príkladne

udržiavanou zeleňou, kde sa dokáže potešit‘ návštevník v každom ročnom období, že sa pod

mojim vedením podarí splnit‘ očakávania občanov a naplnit‘ zámery predstavitel‘ov MČ BNM.

S úctou,

Ing. Boris Šramko


