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Rasťo ILIEV, moderátor:
"Dobrý deň, sledujte prehľad aktualít z Bratislavy. Dnes bude reč aj o týchto témach. Primátor
Bratislavy by chcel do konca volebného obdobia stihnúť vybudovať čo najviac zberných dvorov.
Petržalka bojuje s použitými injekčnými striekačkami. Poslanci Devínskej Novej Vsi prijali vlastný
etický kódex, odkryli tým svoje majetkové pomery.
Separovanie a recyklácia odpadu sa v Bratislave za posledné dva roky výrazne zlepšila. Povedal
to primátor Milan FTÁČNIK po návšteve mestskej firmy OLO. Bratislavčania sa však ešte stále
poriadne nenaučili rozdeľovať komunálny odpad."
Redaktorka:
"Separovanie odpadu nie je dobrovoľná činnosť, ale v zmysle zákona je to povinnosť. Už štvrtina
komunálneho odpadu v Bratislave sa zbiera formou separovaného zberu. Dnes už len ťažko nájdete
bytový dom bez troch farebných smetných kontajnerov. Žltý je na plast, modrý na papier a zelený na
sklo."
Milan FTÁČNIK, primátor Bratislavy:
"Slovensko má záväzok, že do roku 2020 by sme mali separovať až 50 percent odpadov. Čiže
máme ešte veľa práce a my to chceme robiť práve s touto našou spoločnosťou, chceme to robiť
osvetou medzi obyvateľmi, teda zvyšovať povedomie a hľadať motiváciu pre to, aby ľudia separovali."
Redaktorka:
"Jedným z projektov je OLOmpiáda, ktorá učí najmä deti ako správne separovať odpad."
M. FTÁČNIK:
"Tá druhá, veľmi významná zložka, ktorou likvidujeme odpad, a podľa nás ekologicky, je
spaľovanie. Bratislava, ako jedno z mála slovenských miest spolu s Košicami má vybudovanú
spaľovňu a prostredníctvom tejto spaľovne likvidujeme 79 percent odpadu."
Redaktorka:
"Na skládke tak končí len niečo okolo troch percent odpadu. Prioritou mesta je budovanie zberných
dvorov."
Roman ACHIMSKÝ, generálny riaditeľ OLO:
"My vidíme určite viacej nedostatkov, jak vidí ten občan a snažíme sa ich postupne analyzovať
a urobiť takú nápravu, aby to fungovalo vzhľadom na naše možnosti čo najlepšie."
Redaktorka:
"Zberné dvory majú zatiaľ Podunajské Biskupice, Vrakuňa, Rača, Devín, Petržalka, Jarovce
a Čunovo. Ďalšie by mali pribudnúť v najbližších mesiacoch."
R. ILIEV:
"Múzeum mesta Bratislavy ide na výlet do Budapešti. V tamojšom Historickom múzeu sa vo štvrtok
18. júla o 15-ej uskutoční vernisáž výstavy umenia a umeleckého remesla Bratislava v umení 19. a 20.
storočia, zo zbierok Mestského múzea Bratislavy. Ide o prezentáciu dlhoročnej bohatej činnosti múzea
zameranej na výtvarnú dokumentáciu mesta, jeho celkovú podobu, jednotlivé lokality, významné
historické budovy, vznikajúce alebo už neexistujúce mestské zákutia.
Petržalka chce riešiť problém s použitými injekčnými striekačkami, ktoré sa nachádzajú na
verejných priestranstvách. Na tento účel získala od Rady vlády SR pre prevenciu kriminality
grant vo výške 6000 eur."
Redaktorka:
"Problém s nebezpečným odpadom má Petržalka najmä na detských ihriskách, v parkoch či
pri lavičkách. Samospráva sa preto rozhodla svoje územie od nechceného odpadu vyčistiť."
Michaela PLATZNEROVÁ, hovorkyňa Petržalky:
"Podnik verejnoprospešných služieb má takzvanú zelenú linku, na ktorú môžu obyvatelia už
teraz dávať svoje podnety a volať tam, že teda - videl som tam striekačku, na tom detskom
ihrisku, a samozrejme, potom títo špeciálne vyškolení pracovníci sa o likvidáciu postarajú."
Redaktorka:
"Pohodené injekčné striekačky sú pre ľudí reálnou hrozbou. Najviac ohrozenou skupinou sú
však deti."

M. PLATZNEROVÁ:
"Časť peňazí sa samozrejme použije aj na osvetu a najmä medzi malými deťmi, pretože tieto
striekačky sa dosť často nachádzajú na území detských ihrísk a preto by sme radi informovali
najmä deti, aby vedeli v takomto prípade, ako sa zachovať."
Redaktorka:
"V prípade, že nájdete použité striekačky, rozhodne ich nezbierajte. Lokalitu nahláste na
zelenej linke na číslo 63 820 158."
R. ILIEV:
"Obyvatelia bytových domov na Mlynarovičovej ulici v Petržalke sa dočkajú novej terasy.
Oprava za 75 000 eur bude trvať dva mesiace. V rámci investície mestská časť opraví aj 20
dažďových vpustov, ktoré spôsobujú problémy najmä nájomcom garáží. Samospráva sa
v budúcnosti zahryzne aj do opravy nadchodu na Jasovskej ulici, ktorý vybrali samotní
Petržalčania v rámci hlasovania v participatívnom rozpočte. V pláne na tento rok je aj oprava
terasy na Fedinovej.
Žiaci základných škôl v Rači sa môžu tešiť na vzdelávací projekt E-bug aj v novom školskom roku.
Pilotný projekt bol veľmi úspešný a školáci sa naučili viac o infekčných chorobách, očkovaní a vedia
už aj rozlišovať dobré baktérie od zlých.
E-bug je názov nového vzdelávacieho projektu pre druhákov vybraných základných škôl.
V súčasnosti je veľký trend používania antibiotík. Problémom je však, že naše telo je už voči mnohým
odolné a lieky nezaberajú. Asi polovica školopovinných žiakov, ktorí prídu k lekárovi, majú infekciu,
väčšinou dýchacieho ústrojenstva. Projekt je zameraný nielen na oboznámenie detí so svetom
mikroorganizmov, ich dobrými vlastnosťami, ale aj na šírenie správnych hygienických návykov."
Eva MIKLÁNKOVÁ, hovorkyňa Rače:
"Projekt E-bug sa konal ako pilotný projekt na dvoch račianskych školách, ktoré si vybrala
prednostka mikrobiologického ústavu lekárskej fakulty, docentka HUPKOVÁ, čomu sme teda veľmi
radi, že sa to prvýkrát konalo v Rači. Ide o projekt, kde spolu s medikmi malí žiaci, konkrétne druháci
na prvom stupni sa naučili základné veci. Ak osa šíria vírusy, prečo si umývať ruky, prečo brať
antibiotiká a kedy ich nebrať."
R. ILIEV:
"Toto všetko má vplyv na šírenie infekcie počas normálneho dňa a hlavne počas vypuknutia
chrípkovej epidémie.
Je pravda, že tento projekt bude pokračovať aj v budúcom školskom roku?"
E. MIKLÁNKOVÁ:
"Keďže odozva, u školákov hlavne, bola veľmi pozitívna, bavilo ich to, sústredili sa a boli veľmi ako
aktívni na týchto seminároch, tak projekt bude pokračovať a rozšírime ho aj na druhý stupeň,
konkrétne do ročníkov siedmych tried."
R. ILIEV:
"Pilotný projekt realizovali od októbra 2012 do júna 2013 v troch triedach Základnej školy Tbiliská
a v troch triedach Základnej škola a materskej školy Jana Amosa Komenského.
Devínska Nová Ves prijala vlastný etický kódex pre svojich volených zástupcov. Miestny parlament
to schválil na návrh poslancov klubu Devínska inak. Starosta i poslanci tak po novom musia zverejniť
a hodnoverne zdôvodniť, že nimi prijaté rozhodnutie sleduje verejný záujem. Taktiež nesmú byť tabu
ich majetkové pomery a dary. Súčasťou kódexu sú aj pravidlá vedenia volebnej kampane a otvorený
vzťah k médiám.
Horúce počasie láka ľudí k vode, na bicykel či korčule. Nie vždy sa ich výlet skončí dobre. Univerzitná
nemocnica Bratislava zaznamenala nárast úrazov spôsobených letnými aktivitami. Ide o ľudí od 20 do
40 rokov. Dominujú odreniny a pomliaždeniny, ale aj zlomeniny dolných a horných končatín či rebier.
Športovcom sa nevyhýbajú ani ťažké poranenia vnútorných orgánov, hlavy a chrbtice, ktoré si
vyžadujú operačné zákroky a hospitalizáciu. Lekári ošetria v priemere do 30 športových úrazov za
deň. V Metre dnes máme pre vás aj príjemnejšie správy, stačí, ak zostanete s nami."

