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Jana MAJESKÁ, moderátorka:  

"Obyvatelia bratislavskej Petržalky ostro vystúpili proti výstavbe štvorprúdovej cesty v ich mestskej 
časti. Nová komunikácia by mala byť súčasťou druhej etapy budovania električkovej koľajovej dopravy 
z centra mesta až na koniec sídliska. Viesť by mala stredom Petržalky. Petíciu proti výstavbe už 
podpísalo takmer deväťtisíc ľudí."  

Robo PETRÍK, redaktor:  

"Na prezentácii projektu chcel primátor mesta Milan FTÁČNIK Petržalčanom predstaviť víziu 
novej električkovej trate a štvorprúdovej cesty naprieč sídliskom. Už na začiatku stretnutia bolo jasné, 
že sa mu to nepodarí. Petržalčania o budovaní električkovej trate vedeli, o štvorprúdovej ceste ale 
nie."  

Obyvateľka Petržalky:  

"Komunikácia s občanmi je absolútne nulová v tomto a to je najväčší problém."  

Vladimír BAJAN, starosta MČ Bratislava - Petržalka:  

"Naozaj si myslím, že už pred dvoma rokmi mala byť táto diskusia."  

R. PETRÍK:  

"Podľa primátora Bratislavy sa ľudia mohli k projektu vyjadrovať už od roku 2007, keď bol prijatý 
územný plán hlavného mesta."  

Milan FTÁČNIK, primátor Bratislavy:  

"Vtedy nebola žiadna diskusia, vtedy tá kultúra diskusie nebola."  

R. PETRÍK:  

"Petržalčania nielen diskutovali. Žiadali dokonca odstúpenie primátora z funkcie. Aj napriek tomu, 
že sa tak nestalo, určité víťazstvo dosiahli."  

M. FTÁČNIK:  

"Rozhodol som sa, že pozdržíme ten projekt o deväť mesiacov, dáme priestor na vypísanie 
architektonicko-urbanistickej súťaže, pretože bez súťaže nechceme pokračovať."  

Vladimír DULA, člen petičného výboru:  

"Počuli sme sľub, že bude o súťaži informovaná verejnosť a že pokiaľ bude iný ohľad, iné zvíťazí 
ako doteraz, tak sa môže zmeniť územný plán."  

R. PETRÍK:  

"Niektorí chcú dokonca celý dopravný projekt hodiť do koša. Podľa starosta Petržalky by to bolo 
nerozumné."  

V. BAJAN:  

"O 15, 20 rokov Petržalka sa zadusí sama v sebe."  

R. PETRÍK:  

"Na juhu sídliska je už dnes naplánovaná výstavba obytných domov, kde by malo v budúcnosti 
bývať ďalších asi 20-tisíc ľudí."  

 


