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Branislav HELDES, moderátor:  

"Azbest, ktorý našli v kontajneroch v bratislavskej Petržalke, možno pochádza z iných mestských 
častí. Myslí si jej starosta. Pravdepodobne niekto pri rekonštrukcii starej budovy azbest vyhodil 
nelegálne. Ide pritom o nebezpečnú a zdraviu škodlivú látku. Petržalská samospráva pripravuje 
trestné oznámenie."  

Elena KORITŠÁNSKA, redaktorka:  

"Asi tonu azbestu našli v Petržalke pri odvážaní veľkokapacitných kontajnerov, ktoré tam boli 
pristavené v rámci jesenného upratovania. Niekto ho tam zrejme vyhodil namiesto toho, aby ho nechal 
na vlastné náklady zlikvidovať profesionálnym spracovateľom. Azbest sa v minulosti používal ako 
stavebný materiál. Je preto pravdepodobné, že ho mohli odstraňovať pri rekonštrukcii nejakého domu. 
Pre nakladanie s ním však platia prísne nariadenia. Môžu to robiť len špecializované firmy, ktoré na to 
majú povolenie od regionálneho úradu verejného zdravotníctva a od obvodného úradu životného 
prostredia. Hovorkyňa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave Lenka SKALICKÁ 
upozorňuje."  

Lenka SKALICKÁ:  

"Azbest má karcinogénny účinok na dýchacie orgány, poškodenie zdravia sa môže prejaviť až po 
uplynutí desiatich až dvadsiatich rokov. K úniku azbestových vlákien do ovzdušia môže dôjsť najmä 
pri neodbornej manipulácii, napríklad pri rezaní, alebo pílení."  

E. KORITŠÁNSKA:  

"Okrem toho, likvidácia nájdeného azbestu môže Petržalku vyjsť na tisícky eur. Starosta Vladimír 
BAJAN má pritom podozrenie, že tento odpad mohol na ich územie niekto priviezť z iných mestských 
častí."  

Vladimír BAJAN:  

"Mestská časť podá v najbližších dňoch trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Pretože toto 
už nie. My keď sme študovali materiál, nechali sme to cez statikov robiť, tak nám to vyšlo na nejakú 
štítovku, dokonca nie v našej mestskej časti. Čo už je absurdné. To sú staré budovy Nového Mesta, 
Ružinova. Ideme sa pýtať mojich kolegov, kto rekonštruuje."  

E. KORITŠÁNSKA:  

"V Ružinove neevidujú žiadnu stavbu, kde by sa narábalo s azbestom. Podobne aj v Novom 
Meste. Uviedol hovorca mestskej časti Marek TETTINGER. Podobnú skúsenosť už ale zažili aj tam."  

Marek TETTINGER:  

"Pred časom sme riešili podobný problém pri zatepľovaní obytného domu. Stavebník zložil azbest 
vedľa domu bez toho, aby zabezpečil opatrenia. Inšpektor verejného poriadku prinútil stavebníka 
k okamžitej náprave."  

E. KORITŠÁNSKA:  

"Samospráva Petržalky ale nevylučuje, že azbest môže pochádzať aj od nich, keďže sa 
v mestskej časti používal ako izolácia výťahových šácht či bytových jadier. Polícia zatiaľ žiadne trestné 
oznámenie neeviduje. Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Karina 
POVAŽANOVÁ však dopĺňa."  

Karina POVAŽANOVÁ:  

"Napriek tomu sa však polícia bude vecou zaoberať a rozhodne o ďalšom postupe vo veci."  

E. KORITŠÁNSKA:  

"Elena KORITŠÁNSKA, RTVS."  

 


