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Rasťo ILIEV, moderátor:  

"Bratislavským županom chce byť aj Daniel KRAJCER. Iniciatíve Jána BUDAJA, ktorý chce dať 
parku na Námestí hraničiarov nové meno starosta Petržalky nerozumie. Mesto opravuje výtlky aj 
v lete, no nutne potrebuje ďalšie peniaze. Pozriete si Správy Televízie Bratislava, dozviete sa aj to, 
kedy spustia fontány v centre mesta.  

Mesto pokračuje v sanovaní výtlkov aj počas leta. Problémom sú však peniaze. Tie od štátu už 
minulo a dotácia od župy stále mešká."  

Redaktorka:  

"Rozbitých ciest je v Bratislave viac ako dosť. Mesto robí, čo môže, no ešte to nejaký čas potrvá. 
Na opravu ciest by mesto potrebovalo päťnásobok sumy, ktorú má k dispozícii."  

Daniela RODINOVÁ, vedúca referátu mediálnej komunikácie hlavného mesta:  

"Najkritickejšie sú miesta so zvýšeným množstvom výtlkov, sieťových rozpadov ako aj pozdĺžnych 
a priečnych nerovností, ktoré cestári opravujú a aj v týchto horúcich dňoch technologickým spôsobom, 
a to odfrézovaním porušených vrstiev a následnou pokládkou modifikovanými živicovými vrstvami."  

Redaktorka:  

"Mesto už minulo príspevok od štátu a meškajúci milión od župy sanovaniu výtlkov veľmi 
nepomáha."  

D. RODINOVÁ:  

"Mesto má objednané práce za 955 618 eur a doteraz sú už vyfakturované faktúry za 883 171 eur."  

Redaktorka:  

"A keďže mesto nemôže čakať, ďalšie práce objednalo zo svojich zdrojov. Ide o takmer 650 000 
eur. Počas leta sa musíme opäť pripraviť aj na dopravné obmedzenia."  

D. RODINOVÁ:  

"Pretože rozsah týchto prác je značný, najmä na Račianskej ulici, takže občania budú musieť 
počítať aj s čiastočnými zmenami v organizácii dopravy, ktoré koncom júla okrem iného poskytnú aj 
frekventovanú križovatku na Slovnaftskej ulici."  

Redaktorka:  

"Podľa tlačovej tajomníčky Bratislavského kraja Miroslavy RÁCOVEJ, milión na účet Bratislavy ešte 
neposlali, lebo sa čaká na podpis zmluvy o prevedení peňazí s primátorom Milanom FTÁČNIKOM, 
ktorý je momentálne na dovolenke. Vodiči môžu naďalej sledovať priebeh opráv na webovej stránke 
mesta a na adrese vytlk@bratislava.sk môžu v priebehu celého leta nahlasovať svoje podnety 
v súvislosti s prebiehajúcimi opravami komunikácií."  

R. ILIEV:  

"Pavol FREŠO má po Monike FLAŠÍKOVEJ BEŇOVEJ druhého silného protikandidáta. O kreslo 
bratislavského župana zabojuje aj Daniel KRAJCER. Predseda NOVY Daniel LIPŠIC povedal, že 
podporia akéhokoľvek iného pravicového kandidáta, ktorý by postúpil s FLAŠÍKOVOU BEŇOVOU do 
druhého kola, vrátane FREŠA. Rovnaké gesto očakávajú od všetkých pravicových kandidátov, ktorí by 
sa nedostali do druhého kola. Daniel KRAJCER vyhlásil, že ak ho zvolia, vzdá sa mandátu poslanca 
parlamentu.  

Park na Námestí hraničiarov v Petržalke by sa mal pomenovať po Cyrilovi a Metodovi. Ešte 
predtým ho však musia zrevitalizovať. Myslí si to námestník primátora Ján BUDAJ, ktorý s iniciatívou 
na vznik parku sv. Cyrila a Metoda prišiel spolu s niekoľkými bratislavskými poslancami. A čo si o tom 
myslí starosta Petržalky?"  

Redaktorka:  

"Celá krajina si tento rok pripomína 1150. výročie príchodu vierozvestcov na naše územie. Ján 
BUDAJ podotýka, že v Bratislave sa pri tejto príležitosti nevytvorila žiadna trvalá pripomienka."  

Ján BUDAJ, námestník primátora Bratislavy:  

"Myslím, že pri 1150. výročí nie je od veci, aby v Bratislave sa nejakým priestorom toto výročie 
navždycky pomenovalo a myslím, že tento priestor na Námestí hraničiarov je viac než vhodný na to, 
aby sa rekonštruoval a aby sa tam vytvorilo tiché miesto, ktoré by pre pocestných, pre okolo 
bývajúcich, pre každého návštevníka pripomínalo aj túto trvalú tradíciu."  

Redaktorka:  



"Nestihlo sa ani osadenie súsošia svätých Cyrila, Metoda a Gorazda, ktoré plánovala Matica 
slovenská na Hurbanovom námestí. Odborníci sa nedohodli na tom, ako bude dielo nakoniec vyzerať. 
Na zmenu pomenovania námestia v Petržalke vyzývajú okrem Jána BUDAJA aj poslanci Peter 
HOCHSCHORNER, Elena PÄTOPRSTÁ a Ivana BREZINSKÁ."  

Michaela PLATZNEROVÁ, hovorkyňa Petržalky:  

"Petržalské zastupiteľstvo totiž už v decembri minulého roka pri schvaľovaní tohtoročného 
rozpočtu hlasovalo o revitalizácii parčíka na Námestí hraničiarov a na tejto revitalizácii odvtedy 
pracujeme. Traja z menovaných poslancov s ú aj poslancami petržalského miestneho zastupiteľstva 
a preto tomuto ich terajšiemu kvázi nápadu nerozumieme."  

Redaktorka:  

"Samotnej realizácii však predchádza spracovanie projektovej dokumentácie či verejné 
obstarávanie na dodávateľa. Na budúcej podobe parčíka participujú aj študenti Slovenskej technickej 
univerzity."  

J. BUDAJ:  

"A ak sa poslanci rozhodnú, samozrejme, podporiť myšlienku týchto svojich kolegov, ktorí 
navrhujú, aby park dostal osobitné meno, a to meno po 1150. výročí príchodu vierozvestcov na 
Slovensko, tak to určite nebude nikomu z obyvateľov prekážať."  

M. PLATZNEROVÁ:  

"Nerozumieme ani tomu, prečo a do akej miery vlastne do tejto našej aktivity rozbehnutej chce 
vstúpiť mesto. S premenovaním Námestia hraničiarov mestská časť Bratislava-Petržalka zatiaľ 
neuvažuje a považujeme to v tejto dobe skôr za populistické ako praktické."  

Redaktorka:  

"Iniciatíva poslancov tiež chce, aby spomienka na 1150. výročie príchodu Cyrila a Metoda 
nahradila pamätnú tabuľu, ktorá tam je dnes. Park má v súčasnosti pamätník pripomínajúci víťazstvo 
Komunistickej strany Československa vo februári 1948."  

R. ILIEV:  

"Najväčšia mestská časť bude mať otvorené materské školy aj v lete. V júli budú otvorené aj škôlky 
na Macharovej, Pifflovej, Bradáčovej, Lachovej, Jankolovej, Haanovej, Iľjušinovej, Bzovíckej 
a Turnianskej. V auguste zasa na Bohrovej, Röntgenovej, Rovniankovej, Šustekovej, Bulíkovej, 
Gessayovej, Holíčskej, Lietavskej, Strečnianskej a Ševčenkovej.  

Fontány na Hviezdoslavovom námestí, ktoré ešte v máji poškodila búrka, začali od minulého 
týždňa opravovať. Tá pred sochou Hviezdoslava dostala nové siete a už funguje. Práce na druhej 
fontáne, ponad ktorú vedie mostík, ukončia do konca týždňa.  

Na obnovu poškodených fontán muselo nájsť Staré Mesto viac ako 20 000 eur. Silná búrka ešte 
v máji na fontánach poškodila elektroinštaláciu. Aj keď sa pracovníci staromestského úradu snažili 
fontány opäť spustiť, pre technickú poruchu to nebolo možné. Mestská časť už opravila aj poškodenú 
Vtáčiu fontánu, ktorá sa nachádza na rohu Ventúrskej a Panskej ulice. Tú zase poškodilo vozidlo, 
ktoré okolo nej prechádzalo. Oprava stála 560 eur.  

Cesty a chodníky hlavného mesta kropí v júli a auguste päť vozidiel. Samospráva polieva úžitkovou 
vodou plochu s výmerou cez tri milióny štvorcových metrov. Polieva sa zväčša v nočných, prípadne aj 
v skorých ranných hodinách, aby bol čistiaci efekt čo najväčší. Každá z ulíc, prípadne celý rajón sa 
kropí podľa operačného plánu raz do týždňa. V prípade nevyhnutnej potreby alebo extrémnych 
horúčav aj častejšie.  

Otváracie hodiny niektorých predajní cestovných lístkov Dopravného podniku Bratislava budú 
počas júla zmenené. Predajňa cestovných lístkov na Hodžovom námestí bude do 31. júla v sobotu 
zatvorená. Predajňa na Mlynarovičovej ulici bude od 15. do 19. júla otvorená od 9-ej do 17-ej. Mestský 
dopravca tiež upozorňuje na jednodennú zmenu otváracích hodín v predajni cestovných lístkov na 
Ulici Schneidera-Trnavského v Dúbravke. 12. júla bude táto predajňa otvorená od 8.30 do 16.30.  

Viete si predstaviť, že by ste sa v lete učili? Pre niektorých úplne normálne prázdniny. Viac sa 
dozviete v Metre dnes."  

 


