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Rasťo ILIEV, moderátor:
"Hlavné mesto dostalo pokutu pre súťaž na právneho zástupcu v spore o PKO. STaRZ hlási
rekordnú návštevnosť kúpalísk. Magistrát predstaví zmeny v územnom pláne mesta. Vo štvrtok
štartuje Donau Fest, ktorý dá bodku za Kultúrnym letom v Bratislave. Vitajte pri sledovaní Správ
Televízie Bratislava.
Do prvého ročníka bratislavských základných škôl nastúpilo 3376 prváčikov. Najviac ich zasadne
do petržalských lavíc, nasleduje Ružinov a Nové Mesto. Najmenej žiakov prijala ZŠ v Rusovciach."
Redaktorka:
"Hlavné mesto má 17 mestských častí. Tie najväčšie majú na svojom území hneď niekoľko
základných škôl. Devín a Čunovo však základné školy nemajú. Najviac prvákov nastúpilo do
petržalských lavíc - v 32 triedach približne 630 detí. Ružinovské školy privítali 540 žiakov
a novomestské 453. Je to o takmer 53 prvákov viac ako vlani. C Starom Meste sa do siedmich škôl
zapísalo 368 prváčikov, v Dúbravke 230. V troch vrakunských školách sa bude učiť 205 školákov
a v Karlovej Vsi zasadlo do štyroch škôl 250 prvákov. Po 150 detí rodičia zapísali v Rači
a v Podunajských Biskupiciach. Devínska Nová Ves privítala v dvoch školách 140 prváčikov a Lamač
v jednej škole 97 prvákov. Je to oproti minulému roku o 60 detí viac. V Záhorskej Bystrici pribudne
v troch triedach jednej školy 50 žiakov a 50 prvákov pribudne aj vo Vajnoroch, avšak tu sú zapísaní
v dvoch školách. V Rusovciach je iba jedna základná škola. V pondelok tam nastúpilo 44 prváčikov,
v Jarovciach ich pribudlo 19 nových malých žiakov. Školský rok 2013 - 2014 sa začal 2. septembra
a do bratislavských základných škôl, ktoré zriaďujú bratislavské mestské časti sa zapísalo spolu
približne 3376 prváčikov."
R. ILIEV:
"Chcete sa vyjadriť k územnému plánu Bratislavy? Stačí prísť na verejnú diskusiu v pondelok 9.
septembra o 18-ej do Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca. Dokument platný od roku 2007 by mal
prejsť už treťou úpravou. Odborní zamestnanci mesta by mali podľa riaditeľa Kancelárie primátora
Ľubomíra ANDRASSYHO verejnosti predstaviť najmä dve zmeny. V prvom prípade ide o zmenu na
Kráľovej hore, a druhú úpravu si vyžiadalo vedenie novej električkovej trate z Jantárovej cesty po
Štúrovu ulicu. Územný plán mesta by mala Bratislava meniť po novom. Chce to robiť kontinuálne, nie
raz za štyri roky a každý podnet pripomienkovať samostatne.
Skvelé jedlá krajín na Dunaji, kultúra a tradície dunajského regiónu či pestrý program pre deti aj
dospelých. To a omnoho viac sľubuje 2. ročník dunajského festivalu Donau Fest."
Redaktorka:
"Donau Fest Bratislavčania veľmi dobre poznajú. Vlani sa konal na Hlavnom námestí, tentoraz to
bude na Nábreží Milana Rastislava Štefánika pred obchodným centrom od 5. do 8. septembra."
Ľubomír ANDRASSY, riaditeľ Kancelárie primátora Bratislavy:
"A tak ako Korunovačné slávnosti, tak aj projekt Donau Fest je jedným z tých projektov, ktorý je
zameraný nielen na samotných Bratislavčanov, alebo širšie okolie, ale je zameraný aj na podporu
tých, ktorí prichádzajú do Bratislavy z iných kútov, či už Európy, Slovenska, ale aj zo sveta."
Redaktorka:
"Podujatie štartuje vo štvrtok. Deväť krajín dunajského regiónu predstaví svoje tradičné remeslá,
kultúru a gastronómiu."
František STANO, predseda predstavenstva Bratislava tourist board:
"Dneska si týmto projektom možno plníme taký prvý krok v tej oblasti vrátiť Bratislavu späť na
Dunaj. Snažím sa žánrovo trošku to rozdeliť, aby si mohli aj cieľové skupiny nájsť trošku svoje."
Redaktorka:
"Festival bude bodkou za Kultúrnym letom a spolu s Korunovačnými slávnosťami patrí
k najdôležitejším udalostiam Kultúrneho leta v Bratislave. Ľubomír ANDRASSY zdôraznil, že je dobrou
príležitosťou na podporu cestovného ruchu. Záštitu nad festivalom prevzal primátor Bratislavy Milan
FTÁČNIK."
"Vladimír GREŽO, riaditeľ BKIS:
"Korunovačná Bratislava tak ako začala podujatiami korunovačnými, tak sa v rámci Kultúrneho leta
ukončí a to bude korunovačná omša v Dóme svätého Martina a podujatím pre verejnosť, ktoré bude
koncert Hot Serenaders, tradičnej (...) zostavy, ktorá bude na Hlavnom námestí."

Redaktorka:
"Prvý deň po slávnostnom otvorení za účasti primátorov Bratislavy a Ulmu bude festival Na vlnách
džezu. Druhý deň spestria program interpreti, ktorí vychádzajú z tradičnej folklórnej tvorby, no do
svojej hudby prinášajú aj inovatívnosť. V sobotu bude prezentácia tanečných škôl a v nedeľu priblížia
návštevníkom dávnu módu prešporského korza."
R. ILIEV:
"Hlavné mesto dostalo pokutu pre súťaž na právneho zástupcu v spore o PKO. V časovej tiesni si
magistrát vybral právnu kanceláriu Ľubomíra FOGAŠA, pretože iná právna kancelária, ktorú
zastupuje Michal MANDZÁK, ponúkla v súťaži podozrivo nízku cenu. Potvrdil to riaditeľ Kancelárie
primátora Ľubomír ANDRASSY. S tým však nesúhlasí právnik Michal MANDZÁK a preto sa obrátil na
Úrad pre verejné obstarávanie. Magistrát už úrad požiadal, aby rozhodnutie zrušil a konanie o uložení
pokuty vo výške 5000 eur zastavil. ÚVO sa k téme nevyjadruje, keďže stále prebieha konanie
o námietkach. Do súťaže sa mali prihlásiť tri spoločnosti.
Letná sezóna bola k bratislavským kúpaliskám veľmi štedrá. Navštívilo ich viac ako 260-tisíc ľudí.
I keď sa už ochladilo a väčšina kúpalísk je zatvorená, nezúfajte. Vieme, kde sa v týchto dňoch môžete
ešte okúpať."
Redaktorka:
"Na toto leto tak skoro nezabudneme. Teploty zväčša vyskakovali nad 30 stupňov a častokrát sa
stávalo, že Bratislavčania hľadali voľné miesto na kúpaliskách aj niekoľko minút."
Jozef CHYNORANSKÝ, riaditeľ STaRZ Bratislava:
"Celkovo prišlo na naše kúpaliská za letnú sezónu 264 554 návštevníkov. Najnavštevovanejšia
bola Rosnička, na ktorú prišlo viac ako 70 000 návštevníkov, na Zlaté piesky niečo cez 67 000, ale
veľmi dobrú návštevnosť si zachovali aj obľúbené kúpaliská Tehelné pole, kde prišlo takmer 41 000
návštevníkov, taktiež Delfín, kde prišlo 35 000 návštevníkov."
Redaktorka:
"Oproti minulému roku počet návštevníkov narástol o 27 000."
J. CHYNORANSKÝ:
"Veľmi peknú návštevnosť sme zaznamenali na kúpalisku Lamač, kde prišlo viac ako 22 000
návštevníkov a kúpaliská Rača a Krasňany, tam prišlo v Rači 13 000 a na Krasňanoch 12 000."
Redaktorka:
"Leto však ešte ani zďaleka nepovedalo posledné slovo. Meteorológovia nám sľubujú babie leto."
J. CHYNORANSKÝ:
"Sme pripravení mať otvorené ešte kúpaliská, kde vieme zabezpečiť ohrev bazénových vôd,
a jedná sa o kúpalisko Delfín a kúpalisko Rosnička."
Redaktorka:
"Otvorené ostáva aj prírodné kúpalisko Zlaté piesky. V týchto dňoch však už bez záchrannej
služby. Kúpanie je tam preto na vlastné riziko. V areáli pribudla piesčitá pláž s detskými atrakciami či
lanovou pyramídou, lavičky, odpadkové koše a nové je aj verejné osvetlenie pláže. Do budúceho roka
chcú ešte dobudovať prezliekarne, sprchy i sociálne zariadenia. Pri brehu chcú dorobiť drevené móla."
R. ILIEV:
"Múzeum mesta Bratislavy pozýva na tradičné Rímske hry do areálu antickej Gerulaty
v Rusovciach. Uskutočnia sa v sobotu 7. septembra od 14.00 do 18.00. Program sa začína už o 14-ej
špeciálnym výkladom pre deti, ktoré sa stanú certifikovanými odborníkmi na dejiny Gerulaty. O hodinu
neskôr sa záujemcovia môžu veľa dozvedieť na prednáške archeologičky Gerulaty Jaroslavy
SCHMIDTOVEJ. Vyvrcholením programu budú gladiátorské zápasy skupiny Tostabur, o 16-ej
s komentovanými vstupmi.
Slovenské i zahraničné tanečné súbory predvedú svoje umenie v októbri na medzinárodnom
festivale tanca Bratislava v pohybe. 17. ročník sa začne 3. októbra a potrvá do 28. októbra. Festival sa
bude konať v budove Slovenského národného divadla, v divadle Nová scéna, v Divadle Elledanse
a v priestore A4. Predstavia sa napríklad súbory zo Slovenska, Česka a Slovinska, Španielska, USA
aj Belgicka.
Škola, doprava či turizmus, to sú témy Metra dnes."

