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Rasťo ILIEV, moderátor:
"Máte doma staré deky, obliečky či hračky, ktoré nepoužívate? Poradíme vám, čo s nimi. Vitajte pri
sledovaní Správ Televízie Bratislava. Založil pondelkový požiar pri PKO niekto úmyselne? Koľko stála
obnova petržalských ihrísk a ako chce vyriešiť župa chýbajúce miesta v škôlkach? Moji kolegovia
dnes pracovali aj na týchto témach. Viac už o chvíľu.
Bratislavčania sa sťažujú menej ako v minulosti. Kým v roku 2011 adresovali magistrátu 172
sťažností a petícií, vlani to bolo o 13 podnetov menej. Najviac im prekážajú výtlky, nefunkčné verejné
osvetlenie či chýbajúce kontajnerové stojiská."
Redaktorka:
"V roku 2010 zaevidoval bratislavský magistrát 34 petícií, o rok neskôr 28 a vlani to bolo 21.
Najväčší ohlas mala tá, ktorá sa týkala zámeny pozemkov pod Kráľovou horou. Aktivistom sa podarilo
vyzbierať viac ako 22 000 podpisov. Tento rok dali o sebe vedieť odporcovia výstavby štvorprúdovky
okolo Chorvátskeho ramena, či trasovania ropovodu cez Petržalku. Aj v týchto prípadoch ide o tisícky
podpisov. Mesto napríklad kladne riešilo petíciu týkajúcu sa protestu proti premiestneniu súsošia
štúrovcov."
Stanislav ŠČEPÁN, hovorca Bratislavy:
"Päť petícií bolo metropole daných na vedomie a v troch prípadoch magistrát hlavného mesta
odstúpil petíciu na priame vybavenie mestskej časti. Z trinástich petícií tak samospráva kladne
vyhovela v troch prípadoch, v desiatich prípadoch mesto požiadavkám ľudí podpísaných pod petíciou
nemohlo vyhovieť, pretože by išlo nad rámec zákonných kompetencií."
Redaktorka:
"Čo sa týka sťažností, Bratislavčanom najviac prekáža doprava v meste, úprava dopravného
značenia, verejné osvetlenie, výtlky či parkovanie. Občania sa sťažovali aj na rozhodovanie
samosprávy v oblasti nájmov nehnuteľností."
S. ŠČEPÁN:
"V roku 2012 Bratislava zaevidovala 21 petícií a 150 sťažností, čo je v porovnaní s rokom 2011
mierne zníženie. Bratislavčania sa často obracajú na mesto s podnetmi, ktoré kompetenčne patria
iným verejným inštitúciám, a preto magistrát musel v 33 prípadoch zaslať sťažnosť na vybavenie
mestskej polícii alebo Dopravnému podniku či štátnej inštitúcii."
Redaktorka:
"Mestský parlament sa po novom zaoberá každou petíciou, pod ktorú sa podpísalo viac ako 3000
osôb. Podnet môžete mestu doručiť poštou, osobne alebo e-mailom. Pri elektronickom podaní ho však
sťažovateľ musí prísť potvrdiť do piatich dní vlastným podpisom."
R. ILIEV:
"Počas víkendu sa uskutočnia Vajnorské dožinky. Musíte preto rátať s dopravnými obmedzeniami.
Od piatka 23. od 12.00 do nedele 25. augusta do 12.00 hodiny bude uzatvorená Roľnícka ulica
v úseku od križovatky ulíc Pri mlyne a Kúkoľová, Centrálne námestie a tiež Jačmenná po
Osloboditeľskú ulicu. Obchádzková trasa bude vyznačená dočasným dopravným značením.
Polícia už začala trestné stíhanie v súvislosti s pondelkovým požiarom pri PKO a to pre prečin
všeobecného ohrozenia. Príčina požiaru ani výška škôd zatiaľ známe nie sú."
Redaktorka:
"Požiar ohlásili 19. augusta nadránom o 2.50. S najväčšou pravdepodobnosťou začal horieť odpad
v opustenej jednoposchodovej budove. Tá úplne zhorela a zároveň boli poškodené aj susedné budovy
Výskumného ústavu vodného hospodárstva a športovej haly. Požiar uhasili až okolo 12-ej, nikto nebol
zranený. Keďže horelo v blízkosti PKO, objavili sa už aj informácie, že oheň niekto založil úmyselne.
Bývalé PKO je totiž predmetom sporov medzi hlavným mestom a spoločnosťou Henbury
Development, ktorá je vlastníkom pozemkov pod PKO."
Ján KRNÁČ, konateľ Henbury Development:
"Verejnosť môžeme ubezpečiť, že budovy, ktorých sa týka spor mesta a Henbury Development
neboli požiarom dotknuté. Okrem bývalého výstavného pavilónu požiar zasiahol iba budovy
výskumného ústavu a volejbalového klubu."
S. ŠČEPÁN:
"V prípade požiaru na Nábreží generála Ludvika Svobodu nešlo o majetok mesta, ale o objekty

Výskumného ústavu vodného hospodárstva, respektíve športovej haly, ktorej majiteľom je VKP
Bratislava."
Redaktorka:
"Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Karina POVAŽANOVÁ pre
Televíziu Bratislava potvrdila, že vyšetrovateľ Policajného zboru už začal trestné stíhanie pre prečin
všeobecného ohrozenia. Celková výška škody, ktorá bola spôsobená požiarom, ako aj ďalšie
okolnosti požiaru sú tiež predmetov vyšetrovania."
R. ILIEV:
"V Bratislavskom kraji chýba tisícpäťsto až tisícsedemsto miest pre deti, ktoré chcú nastúpiť do
predškolských zariadení. Kraj preto hľadá peniaze na ich rozšírenie. Návrhy na dotácie by mali byť
témou septembrového krajského zastupiteľstva. Podmienkou na získanie dotácie je, aby sa obec
zaviazala vytvoriť nové miesta vo svojej materskej škole a zároveň musí celý projekt ukončiť do konca
tohto kalendárneho roka. Dotácia pre jednu obec by mohla dosahovať približne päť až osemtisíc eur.
Na území celého kraja pritom pôjde o sumu približne 200 - 400 000.
Staré hračky, plachty, obliečky či nosené oblečenie. Všetko, čo vám doma zavadzia, môžete
odviezť do bratislavskej zoo. Zvieratá sa tomu potešia a ešte sa aj pri tom zabavia."
Redaktorka:
"Bratislavská zoo zbiera veci, ktoré dokáže ďalej využiť pre zvieratá počas celého roka. Aj takto sa
snaží ušetriť finančné prostriedky a dopriať zvieratám rozptýlenie."
Katarína MATEJOVIČOVÁ, vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu zoo:
"Zvieratká bratislavskej zoo sa snažíme čo najviac stimulovať, aby netrpeli vo svojich výbehoch
nudou a toto sa nazýva enrichment, teda obohacovanie života zvierat v zajatí."
Redaktorka:
"Zvieratám postačí málo aby sa zabavili. Skúste si tipnúť, ktoré z nich majú napríklad najväčšiu
radosť z obyčajnej obliečky."
K. MATEJOVIČOVÁ:
"Tak napríklad náš medveď hnedý sa veľmi rád zahrá s loptami, má tam takú vodnú priekopu a keď
mu tam hodíme loptu, tak on sa tam vie čvachtať aj pol dňa. Potom napríklad našim opiciam robíme
hračky tak, že do starých ponožiek alebo z rukávov košieľ vlastne napcháme drevitú vlnu, do toho
dáme hrozienka, oriešky, konce zaviažeme a vlastne to zvieratko uvidíte vo výbehu ako tam niečo
rozmotáva, skrátka snaží sa dostať k tým dobrotám."
Redaktorka:
"Šimpanzy nezaháľajú a niekedy si skúšajú oblečenie aj obliecť."
K. MATEJOVIČOVÁ:
"Naše šimpanzy sa veľmi radi zahrajú s plyšovými hračkami, ale taktiež oblečenie, napríklad
z oblečenia si stavajú hniezda. Orangutany zase majú radi návlečky a plachty, do ktorých sa tak
zakryjú, takže keď uvidíte po výbehu chodiť nejaké strašidielko, tak to je práve orangutan pod
plachtou."
Redaktorka:
"Zoo vie zužitkovať aj deky či paplóny, ktoré slúžia na zateplenie prístreškov a búd zvierat v zime.
Prútené košíky zasa využíva ako hniezda, misky na krmivo či bidlá pre exotické vtáctvo. No a svoje
využitie nájdu aj rôzne hračky - drevené, plastové i plyšové. Záujemcovia môžu darované veci nechať
v zoo na vrátnici."
R. ILIEV:
"V Petržalke obnovili počas letných prázdnin päť ihrísk pre staršie deti za takmer 120 000
eur. Môžete si na nich zahrať tenis, basketbal, streetbal, futbal, hokejbal či volejbal. Na
(Jaskovej) sa vybudovalo napríklad aj oplotenie ihriska. Na Bradáčovej zasa pomohla
s prácami aj miestna komunita, ktorá natrela plot oddeľujúci ihrisko od detských prvkov. Na
mieste ešte plánujú obnoviť lavičky. Opravy všetkých ihrísk trvali štyri až päť týždňov.
Darovali ste už niekedy krv? Na pracoviskách Národnej transfúznej služby z celého Slovenska je
jej totiž málo. K výzve na darovanie sa pripája aj Univerzitná nemocnica v Bratislave. Potrebné sú
všetky krvné skupiny, najmä však krvná skupina A - Rh pozitív a všetky krvnú skupiny s Rh
negatívnym faktorom. Darcovia krvi môžu prísť na všetky pracoviská Národnej transfúznej služby
počas pracovných dní od 7.00 do 14.00 a každý utorok do 17.00 hodiny.
V relácii Metro dnes, ktorá štartuje už o chvíľu máte možnosť zapojiť sa do našej súťaže a niečo aj
vyhrať. Buďte s nami."

