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Rasťo ILIEV, moderátor:
"Do petržalských lavíc zasadne v novom školskom roku o takmer 300 žiakov viac ako vlani. Po
Dúbravke bude mať jedinečnú školu aj Devínska Nová Ves, ktorá si bude vyrábať vlastnú elektrickú
energiu. Vo Vajnoroch nájdete originálne vtáčie búdky plné kníh. Začínajú sa piatkové Správy
Televízie Bratislava, dobrý deň.
Bratislavské ulice sú doslova posiate výtlkmi. Zima bola krutá a dlhšie obdobie nedovolila mestu
začať s ich sanáciou. Aj napriek tomu už stihlo obnoviť viac ako 33 000 štvorcových metrov ciest.
Primátor bol skontrolovať ako pokračujú práce na Račianskej ulici."
Redaktorka:
"Na niektorých vyťažených bratislavských výpadovkách prebiehajú rekonštrukčné práce po
škodách, ktoré napáchala uplynulá zima. Veľká časť prác na cestách je už hotová, no prebiehať budú
až do konca septembra. Na opravy ciest získalo mesto 3 300 000 eur. Jeden milión 300 000 eur
uvoľnila vláda, milión eur Bratislavský samosprávny kraj a milión eur vyčlenilo z mimoriadnych zdrojov
mestské zastupiteľstvo."
Milan FTÁČNIK, primátor Bratislavy:
"Máme ešte pred sebou rozpracované práce, ktoré budú prebiehať až do konca septembra. Vy sa
možno opýtate prečo, pretože sme pôvodne uvažovali, že to sme schopní ukončiť do konca júna. Boli
úseky ciest, ktoré nebolo možné robiť v čase, keď je vlastne normálny pracovný režim, ktoré sme si
zámerne odložili aj po dohode s krajským dopravným inšpektorátom na leto, pretože vtedy je tá
intenzita premávky menšia. Ak by som mal byť konkrétny, tak do konca septembra sa ešte dostaneme
na kritické úseky ciest na Bajkalskej ulici, Brnianskej ulici, Prievozskej či Starej Trnavskej, kde
plánujeme opraviť viac ako 12 000 metrov štvorcových. To znamená, dokopy to bude nejakých 45 000
metrov štvorcových."
Redaktorka:
"Mesto plánuje viac spolupracovať aj s mestskými časťami pri opravách ciest pri vjazdoch do
mestských častí, ktoré už nie sú mestskými komunikáciami. V tomto smere ocenil Milan FTÁČNIK
spoluprácu pri oprave cesty s mestskou časťou Rača."
Peter PILINSKÝ, starosta Rače:
"My do konca augusta samozrejme, pokračujeme druhou etapou, opravou našich ciest. Celkovo
opravujeme cesty za viac ako 54 000 eur. Len tak na porovnanie, je to cirka štyrikrát viac ako sa
opravovali cesty u nás v Rači v roku 2010. Čaká nás úsek na Astrovej ulici, opravili sme chodník pred
poštou na Kubačovej, ideme ešte robiť Stupavskú, Pieskovú, takže skutočne, opravujeme vyše troch
tisíc metrov štvorcových našich mestskočastných ciest."
Redaktorka:
"Mesto si chce ešte ponechať rezervu vo výške 250 000 eur, ktorá má slúžiť na riešenie
havarijných stavov, ktoré by mohli na cestách nastať ešte pred začiatkom budúcej zimnej sezóny."
R. ILIEV:
"V Petržalke zasadne prvýkrát do školských lavíc takmer 630 prváčikov v 32 triedach.
Jedenásť základných petržalských škôl by malo v novom školskom roku navštevovať
dohromady 4190 žiakov. Oproti predchádzajúcemu školskému roku pribudne takmer 260
žiakov a desať tried. Najviac ich bude navštevovať základnú školu Pankúchova, Tupolevova,
Budatínska a Turnianska. V materských školách zasa privítajú 628 nových detí.
Viete si predstaviť život bez elektriny? Pre mnohých z nás asi ťažká predstava. Základná škola
Ivana Bukovčana v Devínskej Novej Vsi si ju dokonca dokáže vyrobiť sama. Neveríte?"
Redaktorka:
"Šetrenie elektrickej energie nie je nič nové. Všade sa o tom hovorí, veľa sa o tom píše. Ľudia by
mali byť čo najšetrnejší k životnému prostrediu. Viacerými krokmi možno uštetriť tisíce eur. Napríklad
Základná škola Ivana Bukovčana v Devínskej Novej Vsi si bude elektrinu vyrábať sama."
Milan JAMBOR, starosta Devínskej Novej Vsi:
"My sme tým, že sme vymenili všetky okná na našich školách a škôlkach sme znížili náklady na
vykurovanie, menili sme regulátory, teraz práve meníme termostatické ventily na škole Pavla Horova,
takže tomu šetreniu energií venujeme veľmi veľký priestor."

Redaktorka:
"Mestská časť dostane panely na výrobu elektrickej energie zo slnečného žiarenia. Na projekt
získala grant z nadačného fondu Živá energia vo výške 9000 eur."
M. JAMBOR:
"7000 euro je pokrytých z tohto grantu, 2000 euro je kofinancovanie našej mestskej časti, takže
pevne verím, že čím skôr budeme už teda vyrábať elektrickú energiu."
Redaktorka:
"Devínsku Novú Ves inšpirovala Stredná elektrotechnická škola Karola Adlera v Dúbravke, ktorá
využíva fotovoltické panely už od roku 2008. Panely v Dúbravke využívajú aj na výučbu predmetu
racionalizácia spotreby energie."
R. ILIEV:
"Nové Mesto chystá veľkú opravu svojich základných a materských škôl z operačného programu
Bratislavský kraj. Celkovo pôjde o náklady vo výške skoro 4 milióny eur. Z vlastných zdrojov budú
musieť vyhradiť 785 000. Obnoviť chcú základnú školu a materskú školu Za kasárňou, na
Odborárskej, Českej a Riazanskej ulici, ale aj komunitné centrum na Ovručskej a verejné priestranstvá
na Osadnej a Hálkovej ulici.
Vo Vajnoroch majú unikátnu sieť mini knižníc na stračej nôžke. Nájdete ich na Roľníckej,
Koniarkovej a Buzalkovej ulici. Knihu si tak môžete zadarmo kedykoľvek požičať.
Pán starosta, rozbehli ste v mestskej časti zaujímavý projekt. O čo ide?"
Ján MRVA, starosta Vajnôr:
"Rozbehli ho aktivistky, ktoré v máji podali projekt o knižnice, malé voľné knižnice na stračích
nôžkach. Si predstavte, že získali z toho projektu prostriedky, navštívili ma a povedali teda miesta, kde
by to chceli umiestniť. Takže mestská časť im poskytla priestory, zabetónovala im to a urobila s nimi
dohodu o prevádzke vlastne, týchto malých knižničiek."
R. ILIEV:
"Prvú otvorili na Roľníckej ulici, ďalšie pribudli v detskom parku na Koniarkovej a na detskom
ihrisku na Buzalkovej ulici."
J. MRVA:
"Na svete nenájdete takéto. Sú to rarita, tradičné vajnorské ornamenty, vajnorský ornáčik, znak
kresťanstva, a mali by vydržať aj tuhú vajnorské zimy, ktoré sú stále tuhšie."
R. ILIEV:
"Z čoho sú vyrobené? Je to drevo?"
J. MRVA:
"Sú vyrobené z dreva. Sú to knižky na požičiavanie. Pozrite sa - požičaj a vráť. Môžete si ich
zobrať aj domov, ale lepšie je ich prečítať si takto na ulici. Sú zväčša uložené tam, kde je mestská
kamera, aby boli chránené proti vandalizmu."
R. ILIEV:
"Každá knižnica je aj vďaka namaľovaným vajnorským ornamentom originálnym umeleckým
dielom.
Útulok Slobody zvierat sa opäť rozrástol. Momentálne tam majú viac ako 260 zvierat, z toho 40
šteniatok. Ľudia sa ich najčastejšie zbavujú v zime a v lete. Na Poliankach však pribudlo aj veľké
množstvo mačiek. Množstvo zvierat prijatých do útulku, ktoré sú označené mikročipom, stúplo
v porovnaní s minulým rokom z desať na dvadsať percent. Sloboda zvierat však vyzýva majiteľov, aby
sa uistili pri začipovaní zvieraťa, ktoré vykonávajú všetci veterinárni lekári, že údaje o zvierati veterinár
aj zadal do centrálneho registra.
Úrad pamäti národa pozýva na výstavu o odhaľovaní zločinov proti ľudskosti bývalých
diktátorských a totalitných režimov v Iraku i na Slovensku. Predseda ÚPN Ondrej KRAJŇÁK potvrdil,
že cieľom výstavy je upozorniť slovenskú verejnosť na tragické osudy ľudí v Iraku. Po jej otvorení
bude seminár. Na ňom vystúpia prednášatelia z Inštitútu mučeníkov z Irackej republiky, Inštitútu
politických väzňov, či ministerstva ľudských práv. Témami prezentácií budú napríklad Dedičstvo
našich mučeníkov, Masové hroby a dokumenty, Demokracia a realita ľudských práv v Iraku, či
Koncepcia prechodnej spravodlivosti a cesta k jej dosiahnutiu.
Nezabudnite si pozrieť aktuálne Metro dnes, okrem iného spoznáte mladú talentovanú
spisovateľku."

