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Silvia ŠEPTÁKOVÁ, moderátorka:  

"Primátor Milan FTÁČNIK avizuje úzku spoluprácu so staronovým predsedom BSK Pavlom 
FREŠOM aj v roku 2014. Siedmy ročník akcie Vianočná kvapka krvi prilákal mnohé známe tváre. 
V Správach Televízie Bratislava máme pre vás pripravených aj niekoľko zaujímavých tipov na víkend. 
Dobrý deň.  

Primátor Milan FTÁČNIK avizuje úzku spoluprácu so staronovým predsedom BSK Pavlom 
FREŠOM aj v roku 2014. Rezonovať by mala najmä téma efektívneho čerpania európskych financií."  

Redaktorka:  

"Veľkou témou nadchádzajúceho volebného obdobia bude najmä stav a udržiavanie komunikácií 
na území Bratislavského samosprávneho kraja, ako aj zlepšenie dopravnej situácie v regióne."  

Milan FTÁČNIK, primátor Bratislavy:  

"Pred nami, ak budeme hovoriť smerom do budúcnosti, sú dve veľmi dôležité otázky - riešenie 
dopravných problémov kraja, to znamená mobilita ľudí, ktorí prichádzajú do Bratislavy za prácou 
a pohybujú sa na území Bratislavského samosprávneho kraja. S tým súvisí úroveň verejnej 
dopravy, to znamená ponuka, ktorú dávame pre našich obyvateľov, aby použili najmä verejnú 
dopravu, ale súvisí s tým aj stav ciest."  

Pavol FREŠO, predseda BSK:  

"Každý asi chápeme, že keď sme postavili jeden most, tak ideme postaviť ďalší most cez rieku 
Moravu. Každý chápeme, že keď sme rozbehli integrovanú dopravu, no tak ju dokončíme."  

Redaktorka:  

"Druhou veľkou prioritou mesta a samosprávneho kraja je aj viac európskych financií pre región 
Bratislavska."  

M. FTÁČNIK:  

"Spoločne postupujeme pri tom, aby sme presvedčili vládu a Európsku komisiu, že je potrebné do 
tohto kraja, a aj do nášho mesta investovať viac finančných prostriedkov ako v tom uplynulom 
programovacom období. Že ten kraj to potrebuje, že má reálne ciele, ktoré vie a chce dosiahnuť."  

P. FREŠO:  

"Ja som povedal, že tričká musia ísť dole. A to nie je nejaká nová veta v tomto volebnom období, to 
ste odo mňa počuli aj v predošlom volebnom období, dokonca aj pri spolupráci, špeciálne sa to 
ukázalo s hlavným mestom Bratislava, to bola jedna z prvých viet, ktoré som hovoril, keď pána Milana 
FTÁČNIKA zvolili za primátora, aj sme sa podľa toho správali ako zastupiteľstvá. Koniec koncov, ja 
sám ako župan."  

Redaktorka:  

"Bratislava a kraj majú za sebou viaceré úspešné projekty. Vďaka spolupráci viacerých samospráv 
sa podarilo spustiť Bratislavskú integrovanú dopravu, či postaviť Cyklomost slobody."  

S. ŠEPTÁKOVÁ:  

"Zima sa pomaly ale isto začala hlásiť o slovo. Slovensko v týchto dňoch ochromili silný vietor 
a sneženie. V prípade, ak udrú také mrazy ako v posledných rokoch, hlavné mesto sa opäť postará 
o ľudí bez domova. Stanové mestečko naposledy postavilo v zime v roku 2011. Vtedy bolo mínus 20 
stupňov Celzia niekoľko dní po sebe. Bezdomovci budú mať k dispozícii posteľ, čaj a teplé jedlo 
jedenkrát denne. Mesto to vie zaplatiť z vlastného vrecka. V minulosti pomohol aj príspevok od štátu, 
z civilnej ochrany.  

V priestoroch Primaciálneho paláca dnes bolo poriadne rušno. Od skorého rána tam mohli 
Bratislavčania darovať svoju najvzácnejšiu tekutinu. Siedmy ročník akcie Vianočná kvapka krvi prilákal 
aj mnohé známe tváre."  

Redaktor:  

"Predvianočná benefičná akcia Tisíc a jedna kvapka krvi - Deťom pre život je už niekoľko rokov 
spojená s projektom Deťom pre život a aj dnešok ukázal, že ľuďom nie je ľahostajná.  

Pán primátor, naozaj len jedna otázočka, a tá svedčí o všetkom - je pár minút po ôsmej hodine 
a tu je plno."  

M. FTÁČNIK:  

"Je to prejav podpory pre mesto Bratislava, ktoré túto akciu organizuje už viacero rokov za sebou. 



Je to teda istá tradícia, ktorú si vážia športovci, ale aj obyvatelia mesta, ktorí prídu a darujú krv, 
pretože vedia, že v tomto čase je mimoriadne potrebná."  

Miroslav BÍLIK, predseda OZ Deťom pre život:  

"Pri ochorení nášho synčeka sme vlastne tuná v spolupráci s magistrátom, so Stankom 
ŠIMONOM zbúchali túto akciu, a ako dneska vidíme, vytvorila sa z toho krásna tradícia a naberá tak 
na váhe a tej krvičky nikdy nie je dosť. Hlavne v tomto vianočnom období, kedy vlastne tie detičky tú 
krvičku potrebujú najviac. Je veľa havárií, zimné obdobie a tak ďalej, a skutočne tá krvička je potrebná 
hlavne na tomto onkologickom oddelení."  

Jozef ŠUVADA, klinika detskej hematoonkológie DFN:  

"Je to veľké gesto, priam hrdinské gesto ľudí, ktorí sa podujmú darovať takýto produkt."  

Redaktor:  

"Počas dňa prišlo do Primaciálneho paláca darovať najvzácnejšiu tekutinu vyše sto ľudí."  

S. ŠEPTÁKOVÁ:  

"Vianočná atmosféra, či dobré jedlo a pitie čaká na deti a ich rodičov počas jazdy Mikulášskym 
parným vlakom v sobotu 7. decembra. Počas viac ako trojhodinovej jazdy, ktorá sa začína o 9.30 na 
železničnej stanici v Novom Meste si cestujúci prejdú celé hlavné mesto po koľajniciach, ktoré ho 
križujú a staniciach, ktoré sú dôležitými dopravnými uzlami. Tento rok sa v jednom z vagónov odvezú 
aj študenti zo spojenej školy internátnej pre žiakov so zrakovým postihnutím z Levoče. Spoločnosť im 
budú robiť tradičné postavičky - Mikuláš, anjel a čert.  

Máte radi históriu? Potom by ste mali čím skôr navštíviť Starú radnicu. Múzeum mesta Bratislavy 
pozýva na výstavu Hrad Devín 1913-2013 - Sto rokov archeologického výskumu."  

Redaktor:  

"Výstavu, ktorá mapuje históriu jednej z najvýznamnejších dominánt hlavného mesta aj Slovenska 
otvorili 5. decembra. Jej cieľom je oboznámiť širokú verejnosť s prierezom archeologického výskumu 
na hrade Devín za posledných sto rokov. V Starej radnici je inštalovaná preto, lebo hrad je už počas 
zimy uzavretý."  

Beáta HUSOVÁ, vedúca komunikácie, Múzeum mesta Bratislavy:  

"Ale je to o to zaujímavejšia výstava, lebo skutočne hovorí o archeologických výskumoch, o tej 
histórii týchto výskumov a budú tam potom veľmi vzácne predmety, ktoré sa našli, niektoré veľmi 
veľkorozmerné, takže oplatí sa na túto výstavu prísť a pozrieť si - kto vlastne začal prvý kopať na 
hrade, prečo, a hlavne čo sa tam všetko našlo, lebo skutočne ten Devín je národná kultúrna pamiatka, 
aj keď národnou kultúrnou pamiatkou oficiálne je len slovanské hradisko. Ale myslím si, že v tom 
našom ponímaní je to naozaj národná kultúrna pamiatka, lebo keby sme robili curriculum vitae 
Devína, tak tam by sme vlastne našli všetko, od praveku až po 20. storočie."  

Redaktor:  

"Prvé výkopy na hrade Devín sa uskutočnili v roku 1913. Trvali síce iba päť dní, ale boli začiatkom 
archeologického výskumu, ktorý trvá dodnes. Výstavu si v Starej radnici môžete pozrieť do 23. 
februára 2014."  

S. ŠEPTÁKOVÁ:  

"Po Vianočných trhoch na Hlavnom a Hviezdoslavovom námestí otvára svoje trhy aj Petržalka. Pri 
Chorvátskom ramene ich dnes rozsvietením stromčeka otvoril Mikuláš. Nachádzajú sa v blízkosti 
Tupolevovej ulice. Sedem stánkov ponúka občerstvenie, v troch nájdete rôzny vianočný tovar, svoje 
miesto má na trhoch aj nezisková organizácia, či stánok so starostovským punčom. Petržalské 
vianočné trhy potrvajú do 20. decembra.  

Na území mestského lesoparku nad Peknou cestou v Rači zasadili pracovníci Mestských lesov 
Bratislava od začiatku novembra 700 nových stromčekov. Tie sú darom súkromného obchodného 
reťazca. Miestom výsadby je územie, ktoré bolo postihnuté veternou kalamitou v roku 2010. Po tom, 
čo ho Mestské lesy Bratislava opätovne zalesnili, sa porast stal obeťou požiaru, ku ktorému došlo na 
jar tohto roka.  

Toľko Správy, o chvíľu sa uvidíme v Metre dnes."  

 


