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Rasťo ILIEV, moderátor:
"Z Bratislavy sa stáva čoraz viac obľúbená turistická destinácia. Začínajú sa správy Televízie
Bratislavy, sme radi, že ste pri tom, vitajte. Hlavné mesto spravilo prvý krok v riešení problému
bezdomovectva. Prišiel na psa mráz. Spoločnosť Yosaria Plaza musí Ružinovu zaplatiť 60 000 eur.
V Bratislave vznikol nový slovenský rekord. Podrobnosti už o chvíľu.
Bratislava sa stáva čoraz obľúbenejším cieľom zahraničných turistov. A čo je ešte lepšie,
v poslednom období sa nestáva len prestupnou stanicou. Nemci, Rakúšania či Američania u nás aj
radi prespia."
Redaktorka:
"Naše hlavné mesto si za cieľ svojej cesty len za prvé tri mesiace tohto roka vybralo o 19 percent
ľudí viac ako vlani za rovnaké obdobie. Dobrou správou je, že si tu turisti nedajú iba kávičku
a odchádzajú, ale že u nás strávia viac dní."
Daniela RODINOVÁ, vedúca referátu mediálnej komunikácie hlavného mesta:
"Podľa štatistických údajov v prvom kvartáli roku 2013 prišlo do Bratislavy 112 341 zahraničných
návštevníkov, čo predstavuje nárast o 23,8 percenta."
Redaktorka:
"Zaujímavosťou je, že najviac domácich turistov k nám prišlo v januári. Najmenej zahraničných
turistov zasa u nás bolo vo februári. No a naopak najsilnejším mesiacom prvého kvartálu bol marec."
D. RODINOVÁ:
"V prvom kvartáli roku 2013 bol zaznamenaný aj najvyšší nárast počtu návštevníkov, a to
konkrétne z Nemecka, Rakúska, Ukrajiny a Ruska. Najväčší prírastok v počte prenocovaní však
zaznamenali návštevníci z Ukrajiny, Nemecka, Rakúska, Spojených štátov amerických, Ruska
a Číny."
Redaktorka:
"Z dlhodobého hľadiska majú Bratislavu najradšej Česi."
D. RODINOVÁ:
"Pretože z pohľadu návštevnosti prišlo do Bratislavy najviac turistov, a to 18 942 a prenocovalo ich
29 420."
Redaktorka:
"Po Čechoch nasledujú Nemci, Rakúšania, Angličania a Taliani. Celoeurópskym trendom je nárast
čínskych turistov. Za prvé tri mesiace tohto roka ich do Bratislavy prišlo viac o takmer 2000."
R. ILIEV:
"V Bratislave ešte do zajtra rátajte s dopravnými obmedzeniami v okolí Vietnamskej ulice.
Dôvodom je rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie. Na Vietnamskej ulici platí okrem toho ešte jedno
dopravné obmedzenie. Od križovatky s Vrútockou po Bulharskú ulicu. Počas celého júla je premávka
obmedzená aj na Ulici Jána Jonáša v Devínskej Novej Vsi. Dôvodom je oprava povrchu vozovky.
Rovnako treba rátať aj s uzáverou pravého jazdného pruhu na Račianskej ulici Od Bieleho kríža po
Smikovu v smere do centra Bratislavy.
Hlavné mesto prijalo koncepciu riešenia bezdomovectva v Bratislave. Podľa nej by v budúcnosti
mali v meste vzniknúť nové denné centrá či nízkoprahové zariadenia pre ľudí bez domova."
Redaktorka:
"Členovia občianskych združení, ktorí denno-denne pracujú s bezdomovcami prijatej koncepcii
tlieskajú, i keď dodávajú, že mala byť prijatá už dávno. Prvé návrhy odovzdali mestu v roku 2007."
Peter ADAM, predseda OZ Vagus:
"Tak to, že mestské zastupiteľstvo prijalo koncepciu je krok dopredu v riešení problematiky ľudí
bez domova, lebo je to oficiálny dokument, ktorým sa zaväzuje mesto, že v priebehu niekoľkých rokov
vzniknú nové služby pre ľudí bez domova."
Redaktorka:
"V najbližších rokoch by v jednotlivých mestských častiach mali vzniknúť nové denné centrá či
nízkoprahové zariadenia pre ľudí bez domova."
P. ADAM:

"Jedná sa o vytvorenie nových služieb typu nocľahární, denných centier a integračných služieb pre
ľudí bez domova."
R. ILIEV:
"Ešte však nie je jasné, kde to bude, kto to bude financovať. To je na dohode medzi
samosprávami."
P. ADAM:
"Bol schválený tento koncepcie, druhým krokom je otvorenie dialógu medzi mestskými časťami,
magistrátom, vyšším územným celkom na zháňanie jednak priestorov na prevádzkovanie týchto
služieb a jednak organizácií, ktoré ich budú prevádzkovať."
Redaktorka:
"Rozličné organizácie v súčasnosti evidujú počet bezdomovcov v hlavnom meste v rozpätí medzi
tisíc až tritisíc ľuďmi."
R. ILIEV:
"Spoločnosť Yosaria Plaza musí Ružinovu zaplatiť 60 000 eur. Rozhodol o tom Najvyšší súd
Slovenskej republiky. Je to pokuta za nedokončené nákupné centrum na Tomášikovej ulici, kde už
roky stojí iba skelet budovy. Investor stavia nákupné centrum v Ružinove už niekoľko rokov. Na
mieste bývalého obchodného centra Prior v Ružinove malo stáť už v roku 2006. Stavebné povolenie
má investor platné, vypršala mu však predĺžená lehota na dokončenie stavby. Hovorkyňa mestskej
časti Miroslava ŠTROSOVÁ potvrdila, že ak developer pokutu nezaplatí, Ružinov ho dá na exekúciu.
Aj vy ste mohli rozhodnúť o tom, ako sa bude volať priestranstvo ležiace medzi ulicami
Tupolevova - Jiráskova a Chorvátskym ramenom. Májové námestie, Petržalské námestie, Námestie
slobody či Námestie športu sa však napokon do užšieho výberu nedostali."
Redaktorka:
Petržalčania mohli o pomenovaní nového námestia hlasovať na webovej stránke mestskej časti,
ako aj prostredníctvom sociálnej siete. Zo všetkých navrhovaných pomenovaní najviac hlasov získalo
Námestie republiky."
Michaela PLATZNEROVÁ, hovorkyňa Petržalky:
"Názov Námestie republiky predložil petržalský poslanec Miloš ČERNÁK, čo podľa neho
zodpovedá historickej udalosti zároveň na území Bratislavy nie je priestor s takýmto názvom."
Redaktorka:
"Ľuďom by sa páčilo aj Májové námestie, Petržalské námestie, Námestie slobody či Námestie
športu. Tieto názvy však neuspeli."
M. PLATZNEROVÁ:
"K názvu námestia sa vyjadrovali obyvatelia po tom, ako názvoslovná komisia zložená z poslancov
stanovila tri návrhy - Námestie mládeže, Námestie republiky a Námestie svornosti."
Redaktorka:
"Napriek tomu, že priestranstvo je označované ako Námestie Povstania českého ľudu, nejde
o oficiálne pomenovanie. Posledné slovo budú mať poslanci mesta na septembrovom rokovaní
mestského parlamentu."
R. ILIEV:
"Od 22. do 26. júla sa na Tyršovom nábreží uskutočnia bezplatné kurzy posunkového jazyka
s jedným z najlepších lektorov a tlmočníkov v posunkovom jazyku Róbertom ŠARINOM. Sú určené
začiatočníkom, ktorým ovládanie posunkového jazyka uľahčí komunikáciu s nepočujúcimi v ich okolí
a tiež pre ľudí, ktorí sa chcú dozvedieť viac o nepočujúcich. Záujemcovia môžu prísť kedykoľvek večer
v týždni od 19.00 do 20.30 a nie potrebné sa ani vopred nahlásiť. Pripojiť sa môže ktokoľvek
v akýkoľvek deň.
Turistom sa počas ich posledného celoslovenského zrazu podarilo vytvoriť slovenský šnúrkový
rekord. Na víkendovom 60. zraze Klubu slovenských turistov a 44. stretnutí turistických oddielov
mládeže v Bratislave, o ktorom sme informovali aj v metre dnes s Dušanom VALUCHOM si pospájalo
šnúrkami topánky celkom 215 turistov. Najstaršou rekordérkou bola 74-ročná Anna KRÁSOVÁ.
Najmladší zasa 3-ročný Vítek ZBOŘIL z českého turistického oddielu.
Ďalšie informácie z Bratislavy sme si pre vás pripravili v relácii Metro dnes, budeme radi, ak si nás
pozriete aj ďalej."

