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Rasťo ILIEV, moderátor:  

"Petícia občanov Ružinova proti plánovanej výstavbe na sídlisku Ostredky dorazila už aj do 
Primaciálneho paláca. V kauze výrub stromov na Kolibe vidia ochranári dieru v legislatíve. Známa 
priemyselná zóna Matadorka v Petržalke prejde výraznou zmenou, pribudnú byty i kancelárie. Patríte 
k fanúšikom korčuľovania? V Správach Televízie Bratislava vám prezradíme, kde si počas vianočných 
sviatkov budete môcť zakorčuľovať zadarmo.  

O štátne lesy, ktoré sa nachádzajú na území Bratislavy, sa chce starať mesto. Aj takto Bratislava 
reaguje na nedávny rozsiahly výrub stromov na Kolibe. Ochranári vyhlasujú, že kauza je dôsledkom 
súčasného stavu systému, viacerých systémových chýb v starostlivosti o lesy a ochranu prírody, ako 
aj nie celkom dokonalej legislatívy."  

Redaktorka:  

"začiatkom decembra sa na Kolibe vyrúbalo odhadom 300 - 400 stromov. Predbežne ide o škodu 
vo výške 150 000 eur."  

Ján BUDAJ, námestník primátora Bratislavy:  

"V tomto prípade boli na mieste aj policajti, aj orgány inšpekcie, ale prizerali sa práci pilčíkov, ktorí 
zničili les. No, je trochu neskoro, ak minister vnútra, minister životného prostredia, aj minister 
pôdohospodárstva nad týmto zničeným lesom teraz hovoria, že to bolo všetko nelegálne."  

Redaktorka:  

"Lesné pozemky nad Bratislavou sa dostali do súkromných rúk v roku 2010. Získali ich výmenou za 
pozemky pri Handlovej so štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky."  

Jaromír ŠÍBL, podpredseda občianskeho združenia BROZ:  

"Myslíme si, že je to dôsledkom súčasného stavu systému, je to dôsledkom viacerých systémových 
chýb v systéme starostlivosti o lesy aj v systéme ochrany prírody a tak isto je to dôsledkom nie celkom 
dokonalej legislatívy."  

Redaktorka:  

"Na rozsiahle plochy štátnych lesov nemá podľa Jaromíra ŠÍBLA mesto prakticky žiadny vplyv. 
Ochranári to chcú zmeniť. Navrhujú, aby značná časť lesov na území Bratislavy vo vlastníctve štátu 
a v správe Lesov Slovenskej republiky prešla do vlastníctva mesta."  

J. ŠÍBL:  

"V prípade, že by toto boli mestské lesy, prípadný výrub takéhoto rozsahu, prípadné vyňatie 
z kategórie lesa, alebo prípadná zámena, všetko by muselo prejsť cez mestské zastupiteľstvo."  

J. BUDAJ:  

"V prípade, že vláda ani na túto výzvu nebude nijak reagovať, tak pokúsime sa presvedčiť 
Bratislavčanov, aby jej poslali odkaz, že si to naozaj prajú."  

Redaktorka:  

"Rozsiahly výrub lesa na Kolibe už okrem polície preveruje aj krajská prokuratúra a ministerstvo 
vnútra. Výrub za nelegálny označil aj minister vnútra Robert KALIŇÁK. Minister potvrdil, že vinníkom 
za to môže hroziť aj väzenie."  

R. ILIEV:  

"Bratislavské mestské časti v týchto dňoch prijímajú rozpočty na budúci rok. K Ružinovu, Starému 
Mestu i Petržalke sa tento týždeň pridalo aj Nové Mesto. Samospráva bude hospodáriť s vyrovnaným 
rozpočtom vo výške takmer 23 miliónov eur. Najviac peňazí nasmeruje do školstva. Materiál prijali už 
aj poslanci Záhorskej Bystrice. Z takmer trojmiliónového rozpočtu okrem iného zafinancujú aj sochu 
svätých na kruhovom objazde. Rača bude na budúci rok hospodáriť s rozpočtom vo výške takmer 
osem miliónov. Ráta sa v ňom aj so zvýšením platov pre učiteľov o päť percent renováciou detských 
ihrísk či zberného dvora. Naopak, Karlova Ves a pridala k hlavnému mestu. Do nového roka nabehne 
v rozpočtovom provizóriu.  

Petíciou občanov Ružinova proti plánovanej výstavbe na sídlisku Ostredky sa bude zaoberať aj 
mestské zastupiteľstvo. Na ich strane je starosta mestskej časti aj primátor Bratislavy. Ten im prisľúbil, 
že na najbližšom zasadnutí bratislavského parlamentu predloží magistrát aj pripravené zmeny 
a doplnky územného plánu, ktoré chce v lokalite Ostredky mesto zrealizovať v roku 2014."  

Redaktorka:  



"Žiadna modernizácia, ale zahusťovanie. To si myslí viac ako 4000 Ružinovčanov o plánovanej 
výstavbe v lokalite Ostredky. Preto podpísali petíciu, ktorú odovzdali 10. decembra ružinovským 
a 12. aj mestským poslancom."  

Martin PÄTOPRSTÝ, člen petičného výboru:  

"Poslanci odsúhlasili územný plán zóny, ktorý by sa mal začať obstarávať, a preto na tomto mieste 
by som chcel apelovať na vás, aby ste sa pripojili aj k poslancom a schválili urýchlene to, čo mestská 
časť Ružinov už zaslala opakovane v minulosti na hlavné mesto. Bolo to naposledy v Zmenách 
a doplnkoch územného plánu 03-ka, kde presne toto územie sa malo stabilizovať tak aby nebola 
možná ďalšia výstavba."  

Redaktorka:  

"Signatári petície zastupujúci iniciatívu Zachráňme Ostredky - naše sídlisko upozorňujú, že zámery 
developera na modernizáciu sídliskovej časti budú znamenať neadekvátne zahustenie obytnej zóny, 
výrub stromov, úbytok zelených plôch a zhoršenie dopravnej situácie."  

Dušan PEKÁR, starosta Ružinova:  

"Tri roky, ako som starosta, rokujeme s developerom. Hovorili sme hlavne o odbočovacom pruhu 
na Maximiliána Hella, kde vlastní pozemky, žiadali sme ho, aby sme dostali súhlas na možnosť 
vybudovania odbočovacích pruhov, doteraz sme ho nedostali s tým, že trpezlivosť nám došla 
a zrekonštruovali sme Ulicu Maximiliána Hella."  

Redaktorka:  

"Starosta Ružinova potvrdil, že developer nesplnil svoj sľub, ktorý dal miestnym poslancom."  

D. PEKÁR:  

"Že bude prezentovať svoje zámery ešte skôr ako ich dá na posúdenie odborným orgánom. 
Nestalo sa tak."  

Redaktorka:  

"Zástupca developera sa k téme nevyjadruje a neprišiel ani na rokovanie mestského parlamentu. 
Primátor Bratislavy Milan FTÁČNIK Ružinovčanom prisľúbil, že na najbližšom zasadnutí 
bratislavského parlamentu predloží magistrát aj pripravené zmeny a doplnky územného plánu, ktoré 
chce v lokalite Ostredky mesto zrealizovať v roku 2014."  

R. ILIEV:  

"Samospráva hlavného mesta aj v tomto roku pomáhala ľuďom v hmotnej núdzi. Išlo o viac ako 
10 000 Bratislavčanov. Napríklad sa zvýšila kapacita v domovoch seniorov o 30 lôžok. Rodiny, ktoré 
sa ocitli v hmotnej núdzi zasa našli pomoc v celomestskom krízovom centre na Budatínskej ulici, ďalší 
našli novú strechu nad hlavou v sociálnej ubytovni Fortúna na Agátovej. Ľudia bez domova môžu zasa 
využívať nocľaháreň Mea culpa vo Vrakuni, budovu neziskovej organizácie De Paul na Ivánskej ceste, 
či stredisko Domov pre každého na hradskej ulici.  

Bývalá priemyselná zóna Matador sa v blízkej budúcnosti zmení na nepoznanie. Územný rozvoj 
lokality bude jasne definovať podrobný plán zóny. Už dnes je však jasné, že v tejto oblasti pribudne aj 
polyfunkcia."  

Redaktorka:  

"Nad tým, akým smerom sa bude uberať rozvoj lokality Matador, zatiaľ visia viaceré otázniky. 
Jednoznačnú odpoveď prinesie až prijatie územného plánu zóny, na ktorom samospráva Petržalky už 
dlhší čas tvrdo pracuje."  

Vladimír BAJAN, starosta Petržalky:  

"Som presvedčený, že keďže veľký územný plán zrušil tam priemyselnú zónu, treba 
pomenovať, čo tam chceme a čo by sme tam chceli. Nie som zástanca nejakých 27... 
25-poschodových budov, ale faktom je, že naviazať územný plán na už existujúcu (vinaget), až 
po rodinnú zástavbu tam budeme musieť pomenovať."  

Redaktorka:  

"Pri tvorbe územného plánu zóny bude rezonovať aj problematika miery ochrany niektorých 
objektov v lokalite Matador."  

V. BAJAN:  

"Budeme teda pomenovať niektoré stavby, ktoré by sme neradi videli zbúrané. Podobne, 
ako to bolo Káblovka alebo Cvernovka. Nie všetko je zachovania hodné, ale tie prvky od 
historického koľajiska až po niektoré artefakty by sme radi zachovali. Čiže tu niekde budeme 
hľadať kompromis."  

Ján BUČAN, poslanec Petržalky:  



"Petržalka nemá toľko pamiatok, že by si mohla dovoliť všetko búrať. Na druhú stranu opäť 
treba nájsť nejakú rovnováhu, aby zas daná oblasť nám nestagnovala ďalších 10 -15 rokov. 
Čiže ja si myslím, že k nejakému rozumnému kompromisu určite dospejeme."  

Redaktorka:  

"Územný plán zóny by mal dať odpoveď aj na problematiku odstránenia ekologických záťaží 
s ponukou opatrení na zabezpečenie kvalitného životného prostredia."  

R. ILIEV:  

"Čerešňový sad, Námestie republiky, či Na Koziarke. Aj takéto názvy ulíc bude mať Bratislava od 
Nového roka. Na nové adresy si tak napríklad budú musieť zvyknúť obyvatelia Záhorskej Bystrice. 
Rozhodli o tom poslanci mesta. Zmeny sa týkajú aj námestí. Sovje bude mať aj Zimný štadión Ondreja 
Nepelu - Námestie pri štadióne. V ankete medzi obyvateľmi zase zvíťazilo nové pomenovanie 
námestia v Petržalke. Dnes používané pomenovanie Námestie Povstania českého ľudu, ktoré 
nie je oficiálnym názvom sa zmení na Námestie republiky. V Jarovciach zase pribudne ulica 
s názvom Zadarská a v Novom Meste Krasňanská, Vlašská či Rýnska.  

Na zimnom štadióne v Petržalke sa budete môcť korčuľovať počas vianočných sviatkov 
zadarmo. Ľadovú plochu na Ulici Marie Curie Sklodowskej po prvýkrát otvoria bezplatne už 
v nedeľu 22. decembra medzi 10.30 a 12.30. Maximálny počet korčuľujúcich na ľade je 200 
a vstup na plochu je možný len s korčuľami. Tie je možné si za poplatok zapožičať aj priamo na 
štadióne.  

Mestské pohrebníctvo Marianum prišlo o strechu nad hlavou. Kam sa presťahuje, zatiaľ nikto nevie 
s určitosťou povedať. Podrobnosti v Metre dnes."  

 


