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Alexandra VAŽANOVÁ, moderátorka:  

"V Bratislave bude zajtra poriadne horúco. Hlavné mesto sa chystá na boj o primátorské kreslo. 
Všetko sa udeje v rámci projektu Moje mesto, detské mesto povolaní. Staršie ročníky sa opäť môžu 
tešiť na Letnú univerzitu pre seniorov. Na chodník slávy pred Mestským divadlom v Bratislave 
pribudne meno ďalšej známej osobnosti. Chcete vedieť viac? Sledujte spravodajskú reláciu Televízie 
Bratislava. Príjemný podvečer.  

Bratislavskí seniori sa budú v lete opäť vzdelávať. Primátor mesta a rektor Univerzity Komenského 
dnes podpisom oficiálne spečatili prípravy na tretí ročník Letnej univerzity pre seniorov."  

Redaktorka:  

"Prečo nepokračovať v niečom, čo sa v minulosti stretlo s veľkým úspechom? Prípravy na tretí 
ročník Letnej bratislavskej univerzity seniorov sú v plnom prúde. Ide o spoločný projekt mesta 
a Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave."  

Milan FTÁČNIK, primátor Bratislavy:  

"Propagujeme tú hlavnú myšlienku s ktorou pracuje Európska únia - to je Aktívny život 
v seniorskom veku. A súčasťou toho je aj vzdelávanie."  

Redaktorka:  

"Seniori, ktorí majú záujem navštíviť prednášky o histórii a súčasnosti mesta, o astronómii či hudbe 
sa môžu prihlásiť do 26. júla osobne na pracovisku prvého kontaktu v budove bratislavského 
magistrátu na Primaciálnom námestí."  

Karol MIČIETA, rektor Univerzity Komenského:  

"Je to veľmi záslužná vec, aby aj seniori, ktorí, by som povedal, už majú čas a sa môžu 
dovzdelávať, môžu svoje záujmy uplatniť hlavne v letných mesiacoch."  

Redaktorka:  

"Organizátori sľubujú významné osobnosti a netradičné témy. Prihlásení seniori sa budú vzdelávať 
od 6. do 15. augusta."  

A. VAŽANOVÁ:  

"Mladí Bratislavčania sa zajtra aspoň na chvíľu posadia do primátorského kresla. Počas celého 
dňa totiž budú súčasťou pracovného programu Milana FTÁČNIKA. To všetko v rámci projektu Moje 
mesto - detské mesto povolaní. Primátorský post si vyskúša sedem tínedžerov, ktorí vypracovali 
projekt zameraný na fungovanie mesta a na riešenie problémov, ktoré dnes v Bratislave najviac trápia 
mladú generáciu.   Ružinovu sa darí šetriť financie aj vďaka elektronickým aukciám. Tá posledná 
priniesla mestskej časti úsporu vo výške 76 000 eur. Financie samospráva investuje do školstva.  

Elektronické aukcie sa v Ružinove osvedčili. Tá posledná sa týkala výberu dodávateľa na 
rekonštrukciu sociálnych zariadení v štyroch základných a osemnástich materských školách 
v mestskej časti."  

Miroslava ŠTROSOVÁ, hovorkyňa MČ Bratislava-Ružinov:  

"Vďaka tomu budeme môcť rekonštruovať ešte viacej sociálnych zariadení ešte vo viacerých 
školách a materských školách, takže veľmi nám táto úspora pomôže. No a ak všetko pôjde podľa 
plánu, tak v podstate už budúci rok by mohli mať všetky naše základné školy a materské školy 
opravené toalety a sprchy."  

A. VAŽANOVÁ:  

"Investícia do nových spŕch a toaliet v školských a predškolských zariadeniach v tomto roku 
dosiahne celkovú sumu 300 000 eur. Pre zvýšenie efektívnosti ich plánuje samospráva preinvestovať 
najmä v letných mesiacoch, teda v období školských prázdnin."  

M. ŠTROSOVÁ:  

"Elektronické aukcie využívame aj tam, kde nám to neukladá zákon, pretože to prináša úsporu 
peňazí a takými najbližšími príkladmi, kedy budeme dodávateľov rekonštrukčných prác vyberať práve 
elektronickou aukciou sú práce na rekonštrukcii detských ihrísk, napríklad Rezedová alebo Svidnícka 
ulica."  

A. VAŽANOVÁ:  

"Vďaka elektronickým aukciám môže samospráva tieto projekty hradiť výlučne zo svojho rozpočtu 
a nemusí si brať úver.  



Od dnešného dňa môžete v Justiho sieni Primaciálneho paláca navštíviť expozíciu s názvom 
Hlahol zvonov. Ide o výstavu významného slovenského maliara, grafika, ilustrátora a spisovateľa 
Stana DUSÍKA, Za svoje diela získal množstvo ocenení, napríklad Cenu Ľudovíta FULLU. Výstava 
bude otvorená do 30. júna od 10. do 17. hodiny.   Dni Petržalky majú za sebou svoj 16. ročník. 
Bohatý program prilákal na dostihovú dráhu v najväčšej mestskej časti Bratislavy stovky ľudí, no a na 
svoje si prišli všetky generácie."  

Redaktor:  

"Dni Petržalky prilákali na dostihové závodisko tisíce návštevníkov, pre ktorých boli pripravené od 
skorého rána akcie, atrakcie či vystúpenia skupín."  

Vladimír BAJAN, starosta Petržalky:  

"V každej dedine alebo mestečku majú svoje hody. Do Petržalky boli nasťahovaní ľudia snáď z každej 

dediny celého Slovenska a jednoducho tú heterogénnu masu ľudí bolo treba niečím podchytiť. Tak 

sme povedali áno, máme výročie, tak ideme na Dni Petržalky. Je to tak viac ako štvortýždňový cyklus 

rôznych akcií, či športových, kultúrnych a iných podujatí a vyvrcholí to tým galaprogramom..." 


