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Natália FÓNOD BABINCOVÁ, moderátorka:  

"Jednotlivé bratislavské mestské časti pomaly končia so sumarizovaním škôd, ktoré po sebe 
zanechala storočná voda. Zhodujú sa v tom, že vďaka protipovodňovým zábranám napáchali povodne 
oveľa menšie škody ako v roku 2002."  

Martina MACKOVÁ, redaktorka:  

"15-tisíc eur, natoľko vyčíslila škody najväčšia bratislavská mestská časť. V Petržalke Dunaj 
zaplavil celé Tyršovo nábrežie. Pod vodou boli aj detské ihriská."  

Michaela PLATZNEROVÁ, hovorkyňa MČ Bratislava - Petržalka:  

"Najväčšiu časť tvoria najmä náklady spojené s upratovaním a s čistením Tyršovho nábrežia 
a najmä v súvislosti s detským ihriskom, ktoré sme vlastne museli vyčistiť manuálne."  

M. MACKOVÁ:  

"Približne polovičnú sumu hlási Staré Mesto. Voda tam na majetku mestskej časti napáchala 
škody za 7 100 eur. K tomu však treba prirátať náklady na personálne zabezpečenie. Tie budú známe 
do konca budúceho týždňa."  

Tomáš HALÁN, hovorca MČ Bratislava - Staré Mesto:  

"Škody vznikli na detskom ihrisku na Fajnorovom nábreží a tak isto aj na budove Propeleru."  

M. MACKOVÁ:  

"Vyliatiu vody zabránili protipovodňové opatrenia. Aj vďaka ním sú škody menšie. Minimálne škody 
na majetku mestskej časti boli paradoxne v Devíne, kde voda zaplavila aj Devínsku cestu. Horšie na 
tom zrejme budú majitelia domov."  

Lenka SATINOVÁ, prednostka MiÚ v Devíne (telefonát):  

"Najväčšie škody zaznamenali súkromní vlastníci domov a chát na Devínskej ceste, ktorí boli teda 
výrazne postihnutí. Niektorí boli zaplavení naozaj až po strechu, ale tieto škody naozaj ešte nemáme 
zosumarizované."  

M. MACKOVÁ:  

"Magistrát zatiaľ škody na svojom majetku odhadol na 200-tisíc eur."  

Stanislav ŠČEPÁN, hovorca primátora Bratislavy:  

"V tom sú jednak náklady na čistenie, jednak na opravu dopravných značení, tak isto svetelných 
signalizácii, respektíve osvetlenia, tak isto náklady na geologicko-technického charakteru na sanáciu 
časti svahu a podobne."  

M. MACKOVÁ:  

"Peniaze by mala mestským častiam aj magistrátu preplatiť vláda. Radnica má do konca mesiaca 
zosumarizovať všetky podklady."  

 


