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Moderátor:
"Najmä Bratislavčania si pamätajú na uplynulý víkend. Tisícky ľudí sa zabávali v Bratislave na
tradičnom majálese na Tyršovom nábreží. Podujatie však napokon rozhádalo mestskú časť Petržalka
a organizátorov. Petržalka totiž tvrdí, že po akcii musí priestor doupratovať na vlastné náklady.
Organizátori to odmietajú."
M. MACKOVÁ, redaktorka:
"Takto sa počas uplynulého víkendu zabávali ľudia na nábreží Dunaja v Petržalka. Bratislavský
majáles prilákal tisíce návštevníkov a tí, ako to už na podobných podujatiach býva, vyprodukovali
množstvo odpadu. Petržalka teraz tvrdí, že organizátor neupratoval dostatočne."
Barbara AUJESKÁ, kontrolórka VPS Petržalka:
"On síce upratal na konci, ale v podstate neupratal počas akcie a vlastne tie smeti sa roznášali
v piatok, v sobotu a nedeľu aj do Sadu Janka Kráľa a naša pracovníčka musela vlastne čistiť súbežne
Sad Janka Kráľa."
M. MACKOVÁ:
"Podľa zástupcov Petržalky bol problémom aj nedostatok prenosných toaliet."
B. AUJESKÁ:
"16-17 toaliet a z toho vlastne niektoré boli aj zatvorené, takže sa stalo, že sa potom v Sade Janka
Kráľa tiež urobila potreba. Tam všetko zapácha momentálne a musí sa to vystriekať, vyčistiť,
vyzbierať."
M. MACKOVÁ:
"Organizátor všetko odmieta, priestor vraj upratovali priebežne a po skončení podujatia urobili aj
finálne čistenie. Dokonca museli doobjednať ďalšie kontajnery. Aj prenosných toaliet bolo podľa
organizátora viac, nie 17, ale 30."
Pavol MURÍN, OZ Bratislavský majáles:
"V pondelok telefonovala pani z Úradu životného prostredia, že teda je zdevastovaný, alebo
nebudem teda explicitne citovať, znečistený Sad Janka Kráľa. Ja osobne som sa bol presvedčiť, som
žiadne enormné znečistenie ani žiaden zápach, o ktorom sa hovorilo, ja osobne nenašiel."
Ľubomír ANDRASSY, riaditeľ kancelárie primátora:
"Organizátor mal viac ako 50 ľudí, ktorí dohliadali na čistotu a poriadok. Aj po vykonaní kontrol
nielen v sobotu ráno, ale aj v nedeľu a následne aj v pondelok, neboli zistené zo strany odborných
zamestnancov hlavného mesta žiadne závažné porušenia."
M. MACKOVÁ:
"Petržalka si ale stojí za svojim a do budúcnosti chce pravidlá pre organizovanie podujatí na
svojom území sprísniť."
Vladimír BAJAN, starosta MČ Petržalka:
"Akákoľvek akcia v Petržalke znamená, že budeme žiadať zábezpeku finančnú, pretože je jasné,
že organizátori si to zľahčujú."

