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Rasťo ILIEV, moderátor:
"Aj dnes sa prostredníctvom Televízie Bratislava dozviete to najdôležitejšie z hlavného mesta.
Začínajú sa Správy, vitajte. Darčeky, či účasť na spoločenskej udalosti - aj to budú musieť po novom
nahlasovať zamestnanci magistrátu. V Ružinove sa o rozruch postaral spadnutý strom. Bratislava
predbehla 45 európskych miest. V čom? Aj to sa dozviete už o chvíľu.
Na Kulíškovej ulici v Ružinove bolo v utorok popoludní poriadne rušno. Postarali sa o to pilčíci,
ktorí sa s motorovými pílami museli pustiť do starého stromu. Vyvrátený strom od koreňov sa
nebezpečne opieral o plot základnej školy a ohrozoval aj zaparkované motorové vozidlá."
Redaktorka:
"Víkendový silný vietor a dážď pravdepodobne oslabili niekoľkoročná strom na Kulíškovej ulici. Ten
ohrozoval nielen ľudí, ale aj autá. Mestskí policajti preto zabezpečili ich premiestnenie na bezpečné
miesto prostredníctvom odťahovacej služby."
Peter PLEVA, hovorca Mestskej polície Bratislava:
"Aby sa nikomu nič nestalo, naša hliadka Kulíškovu ulicu ohradila bezpečnostnými páskami a cez
miestny úrad sme zabezpečili firmu, ktorá tento strom v popoludňajších hodinách zrezala."
Redaktorka:
"Popadané stromy naposledy Bratislavčanom spôsobili problémy vlani v máji v okolí
Prezidentského paláca, keď až na niekoľko desiatok minút paralyzovali trolejbusovú dopravu v okolí
Hodžovho námestia. Nikomu sa našťastie nič nestalo, No ktovie, ako na výhovorky cestujúcich
reagovali ich šéfovia, keď meškali do práce."
R. ILIEV:
"Zamestnanci mesta budú od 1. októbra viazaní etickým kódexom zamestnancov magistrátu. Po
novom budú povinní napríklad priznať dary, ktoré pri svojej práci dostanú, či spoločenské akcie, na
ktorých sa zúčastnia. Dokument tiež definuje, čo je to konflikt záujmov a akého správania sa majú
zamestnanci vyvarovať. Etický kódex sa týka 500 zamestnancov a mesto ho pripravovalo približne pol
roka.
Európsky týždeň mobility pokračuje podľa plánu. Po tom, ako mesto v rannej špičke testovalo, kto
príde skôr do práce, dnes si mohli Bratislavčania vyskúšať Bikesharing a Carsharing - teda požičovňu
bicyklov a áut."
Redaktorka:
"Mesto chce zaviesť požičovňu bicyklov a áut už začiatkom budúceho roka. Spolu by tak
mohlo pribudnúť 15 stojísk a požičiavať budú približne sto bicyklov. Ako by to asi mohlo fungovať,
o tom sa dnes presvedčili okoloidúci na Námestí SNP."
Daniela RODINOVÁ, vedúca referátu mediálnej komunikácie magistrátu:
"Hlavné mesto týmto spôsobom chce poukázať na to, že cestovať sa dá aj iným spôsobom ako
autom."
Redaktorka:
"O zriadení požičovne mestských bicyklov budú na septembrovom zasadnutí mestského
zastupiteľstva hovoriť bratislavskí poslanci. Okrem toho by v budúcnosti mal fungovať aj projekt
Carsharing."
D. RODINOVÁ:
"Týmto spôsobom mesto chcelo poukázať aj na to, že v rámci prepravy v jednom aute nemali by
cestovať len jeden alebo dvaja ľudia, ale teda viacerí. Tým pádom sa šetrí hlavne naše životné
prostredie."
Redaktorka:
"Mesto spolu s partnermi pripravuje počas týždňa mobility množstvo podujatí, ktorých cieľom je
prilákať ľudí k alternatívnym spôsobom dopravy."
D. RODINOVÁ:
"Bratislavu ďalej v tomto týždni napríklad čakajú ďalšie diskusné fóra, vo štvrtok otvorenie
cyklotrasy na Tematínskej a Antolskej, spomeniem deň otvorených dverí, ktorý bude v sobotu
v Dopravnom podniku, konkrétne v Jurajovom dvore už od 15. hodiny, pripravený je bohatý program.
Takisto bude v sobotu akcia od 11.00 do 17.00 - prvé výročie otvorenia cyklo Mosta slobody

v Devínskej Novej Vsi."
Redaktorka:
"Nezabudnite na to, že majitelia vodičákov môžu zadarmo cestovať vo všetkých denných spojoch
mestskej hromadnej dopravy s výnimkou nočných a cezhraničných spojov. To isté platí aj pre držiteľov
európskych vodičských preukazov."
R. ILIEV:
V rámci Európskeho týždňa mobility prídu v piatok staromestskí úradníci do práce bez áut.
Obyvateľom chcú takto dokázať, že na dopravu môžu využiť aj iné prostriedky ako auto. Nádvorie
úradu na Vajanského nábreží bude zároveň 20. septembra slúžiť ako verejné parkovisko pre majiteľov
bicyklov. Tí si ho tam môžu uložiť bezplatne, a to v čase od 7.30 do 17-ej hodiny.
Bratislava získala finančnú podporu v rámci projektu Európskej únie - Európske mestá ako lídri
smerom k trvalo udržateľnej energii. Mesto uspelo medzi 45 európskymi mestami. Správcovské
spoločnosti a vlastníci obytných budov sa tak budú môcť uchádzať o finančnú podporu na dosiahnutie
lepšej energetickej hospodárnosti budovy."
Redaktor:
"Cieľom projektu je dosiahnuť energetickú hospodárnosť a efektívnosť budov pri ich užívaní, ako aj
zníženie energetickej náročnosti v rámci mestskej časti. Magistrát potvrdil, že vďaka projektu sa dajú
obnoviť bytové domy s celkovým rozsahom 40 000 štvorcových metrov podlahovej plochy. O finančnú
podporu sa môžu uchádzať správcovské spoločnosti a vlastníci obytných budov, ktorí na magistrát
doručia žiadosť o finančnú podporu do 30. septembra. Treba však splniť viacero podmienok. Pre viac
informácií klikajte na web hlavného mesta."
R. ILIEV:
"Petržalka bojuje s použitými injekčnými striekačkami. Úrad hľadá dobrovoľníkov, ktorí by
ich pomohli zbierať. Do akcie chcú zapojiť aj ľudí, ktorých špeciálne vyškolilo občianske
združenie Odyseus. Samospráva preto žiada o spoluprácu aj obyvateľov, aby nahlasovali
lokality, kde použité striekačky videli. Pre viac informácií klikajte na stránky Petržalky.
Ružinovskí seniori sa budú môcť stretávať v novom centre, ktoré vznikne v Dome kultúry Ružinov.
Odklepli to miestni poslanci. Zriadenie denného centra bude stáť 2500 eur. Otvoriť by ho chceli
koncom októbra počas podujatia deň seniorov. V Ružinove v súčasnosti fungujú tri denné centrá pre
seniorov, a to v Prievoze, na sídlisku Nivy a na Trnávke. Klub na Pošni tak bude štvrtým v poradí.
V Metre dnes navštívime Rímske hry a o husacine budeme hovoriť s Janou BUDÍNSKOU, buďte pri
tom."

