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Rasťo ILIEV, moderátor:  

"Vláda odklepla milióny eur na dopravné projekty v bratislavskej župe. Dočkáme sa novej električky 
na hlavnú stanicu? Čo myslíte? Na víkendových župných voľbách sa môžu zúčastniť aj ľudia bez 
domova. V Ružinove pribudne 30 nových miest v Materskej škole na Chlumeckého ulici. V Novom 
Meste rozdali tisíce tulipánov. Prečo? Aj to sa dozviete v Správach Televízie Bratislava.  

Už o rok na jeseň by mohla na hlavnú stanicu opäť premávať električka. Vyplýva to z rozhodnutia 
vlády SR. Poslanci totiž v stredu 6. novembra odklepli skoro 400-miliónový balík na dopravu v 
Bratislavskom kraji. Z týchto peňazí by sa mala opraviť aj koľajová trať."  

Redaktorka:  

"Električky na hlavnú stanicu nepremávajú už druhý rok. Trať je stará, rozbitá a musí sa opravovať. 
Otázka znie, za čo."  

R. ILIEV:  

"Pán ANDRASSY, vláda Slovenskej republiky odsúhlasila celkom tučný balík pre rozvoj dopravy 
v Bratislavskom kraji. Hovorí sa aj o vybudovaní návratu električky na hlavnú stanicu na jeseň 
budúceho roka. Čo je na tom pravdy?"  

Ľubomír SNDRASSY, riaditeľ Kancelárie primátora Bratislavy:  

"Mesto intenzívne komunikuje s rezortom dopravy o tom, aby sme vedeli využiť aj európske 
financie na to, aby sme rekonštruovali električkovú trať, ktorá v konečnom dôsledku skončí na hlavnej 
železničnej stanici."  

Redaktorka:  

"Na hlavnú stanicu sa dnes dostanete iba autobusmi a trolejbusmi. Električky by sa tam mohli vrátiť 
už v podzemí. No kedy sa rekonštrukcia trate skončí, sa zatiaľ nevie."  

Ľ. ANDRASSY:  

"Má to zrealizovať v mene hlavného mesta investor, ktorý sa zmluvne zaviazal, že opraví nielen 
hlavnú železničnú stanicu, ale celý priestor pred železničnou stanicou aj z hľadiska električkových 
tratí, ale aj z hľadiska ciest pre autobusy a trolejbusy."  

R. ILIEV:  

"Myslíte si, že sa niečo na projekte zmení, keď už nie je konateľom pán BALLO?"  

Ľ. ANDRASSY:  

"Bez ohľadu na to, kto personálne zastupuje danú spoločnosť, kto je konateľom, pre mesto je 
rozhodujúce, aby spoločnosť dodržala tie termíny, ktoré má, aby spoločnosť začala realizovať svoj 
projekt, pretože v prípade, že by investor nevedel dodržať svoje časové záväzky, tak vtedy bude 
musieť mesto začať zvažovať aj ten krok B - ako obnoviť dôležitú dopravnú tepnu na hlavnú 
železničnú stanicu."  

Redaktorka:  

"Podzemnú električkovú trať musí Transprojekt dokončiť najneskôr do júna 2017. Ak termín 
prekročí o 90 dní, môže mesto od zmluvy odstúpiť. Hovorca ministerstva dopravy Martin KÓŇA 
potvrdil, že trať budú opravovať v lete budúceho roka a už v októbri alebo v novembri po nej budú 
električky znovu jazdiť."  

R. ILIEV:  

"Cesty na území Bratislavského kraja chce pomôcť opraviť aj vláda. V najbližších dvoch rokoch 
plánuje ministerstvo dopravy vyčleniť 15 miliónov eur. Peniaze majú ísť prioritne na stav ciest prvej 
triedy, ale pôjdu aj na zabezpečenie chýbajúcej projektovej dokumentácie na stavbu cesty prvej triedy 
z Bratislavy do Senca.  

V sobotu 9. novembra sa na voľbách do VÚC môžu zúčastniť aj bezdomovci. Zisťovali sme, 
koľkých ľudí sa to približne týka a či svoju možnosť aj využijú."  

Redaktorka:  

"V Bratislave žije podľa odhadov Štatistického úradu viac ako 6000 bezdomovcov. S väčšinou 
z nich pracujú rôzne občianske združenia. Záleží vôbec ľuďom bez domova na tom, kto bude šéfovať 
Bratislavskému kraju?"  

Peter ADAM, predseda OZ Vagus:  

"Ľudia bez domova majú chuť voliť, veľakrát aj rozprávajú o volebnej situácii, nakoľko sledujú 



situáciu, ale je to (...) nakoľko veľa z nich nemá pltné doklady, chýba im občiansky preukaz. To 
znamená, že nemajú možnosť bez dokladu ísť voliť, alebo nie sú z Bratislavy a nepôjdu do miest 
trvalého bydliska len kvôli voľbám. To znamená, že oni aj voliť by chceli, ale veľa z nich nemá tú 
možnosť."  

Redaktorka:  

"Miestne úrady však evidujú stovky ľudí bez strechy nad hlavou. Tí, ktorí majú v prípade trvalého 
pobytu určenú len obec, môžu voliť vo volebnom okrsku, do územia ktorého patrí ulica, kde sídli 
miestna alebo obecný úrad."  

Alexandra OBUCHOVÁ, hovorkyňa Starého Mesta:  

"Mestská časť eviduje približne 600 obyvateľov, ktorí majú v občianskom preukaze uvedený trvalý 
pobyt mestská časť Staré Mesto. Títo občania patria do 9. volebného okrsku. Voliť môžu v budove 
Gymnázia Grösslingova."  

Marek TETTINGER, hovorca Nového Mesta:  

"V Novom Meste je ku voľbám zaregistrovaných približne 400 ľudí bez domova, ktorí budú môcť 
voliť vo volebnej miestnosti v Základnej škole Za kasárňou."  

Michaela PLATZNEROV´, hovorkyňa Petržalky:  

"V našej mestskej časti evidujeme približne 1500 bezdomovcov. Môžu voliť v rámci 39. 
volebného okrsku na ZŠ Dudova."  

Redaktorka:  

"Voľby do vyšších územných celkov sa uskutočnia v sobotu 9. novembra. Volebné miestnosti budú 
otvorené od 7.00 do 22.00 hodiny. V jednotlivých samosprávnych krajoch kandiduje na post predsedu 
VÚC 66 uchádzačov. Do zastupiteľstiev, na miesta krajských poslancov sa usiluje dostať 2757 
kandidátov. V Bratislavskom samosprávnom kraji je 12 kandidátov na predsedu a 292 kandidátov na 
poslancov."  

R. ILIEV:  

"V Ružinove by mohlo pribudnúť 30 nových miest pre predškolákov, a to vďaka rekonštrukcii 
nevyužívaného pavilónu v Materskej škole na Chlumeckého ulici. Táto škôlka patrí pod Spojenú školu 
svätého Vincenta de Paul, ktorej zriaďovateľom je aj rímskokatolícka cirkev, bratislavská arcidiecéza. 
Potrebné peniaze prostredníctvom dotácie poskytne aj mestská časť. V minulom školskom roku sa 
miestnemu úradu podarilo získať rekonštrukciami v nevyužívaných pavilónoch sto nových miest.  

Približne 60-tisíc tulipánov bude nasledujúcu jar zdobiť mestskú časť Nové Mesto. Miestny úrad 
rozdal časť cibuliek svojim obyvateľom a časť vysadí na verejných priestranstvách."  

Redaktorka:  

"Mestská časť chce takto nadviazať na tradíciu, keďže Bratislava bola kedysi známa bohatými 
záhonmi tulipánov. Po cibuľky si Novomešťania mohli prísť buď na Kramáre, alebo do parku na 
Račianskom mýte. Záujem o ne bol skutočne veľký. Pochádzajú totiž priamo z Holandska."  

Muž:  

"To aj minulý rok sme boli tu a zasadili sme. Pekné boli tie tulipány. Stojí to zato. Sme to zasadili 
a dokonca to aj obdivovali susedia."  

Žena:  

"Pre dcéru, to zasadí, ona má záhradku pred domom, tuto ako v činžiaku, takže je v práci a ja som 
prišla."  

Žena 2:  

Dobrá tradícia, páči sa nám to, takže pekne si to vysadíme všetko a budeme mať krásne okolie."  

Redaktorka:  

"Kam si vysadíte cibuľky?"  

Žena 2:  

"Ja si vysadím okolo domu, akože, činžiaku. Takto tam máme taký parčík a tam to vysadím."  

Muž 2:  

"Je to veľmi milé. Veľmi bude vďační, ak budeme môcť zasadiť nejakých pá cibuliek sem, tu 
v krásnom tomto parku našom."  

Redaktorka:  

"Časť cibuliek vysadí v lokalite aj novomestská organizácia Ekopodnik verejnoprospešných služieb. 
Na jar budúceho roku sa tak mestská časť zmení na malé Holandsko. Tulipánové záhony tak budú po 
zime zdobiť Račianske mýto, Ľudové námestie, Teplickú, či parky na Sadovej, Ovručskej, Hálkovej 



a mnohé iné miesta. Miestny úrad získal cibuľky od sponzorov."  

R. ILIEV:  

V pondelok 11. novembra štartuje obľúbený Týždeň vedy a techniky, ktorý potrvá do 17. novembra. 
Uskutoční sa na viacerých fakultách Univerzity Komenského. Filozofická fakulta ponúkne napríklad 
fotografickú výstavu Veda začína v teréne, ako aj sériu podujatí pod názvom Filozofia v otvorenom 
priestore. Lekárska fakulta zas organizuje náučno-vzdelávacie podujatia Geomagnetické pole Zeme 
a jeho vplyv na živé organizmy. Fakulta sociálnych a ekonomických vied pripravila napríklad projekciu 
dokumentárneho filmu Sviečková manifestácia a diskusiu s Miroslavom KUSÝM, Františkom 
MIKLOŠKOM a Ondrejom KRAJŇÁKOM. Okrem toho na vás čakajú rôzne iné podujatia, súťaže 
i diskusie.  

Milovníci vína si budú môcť Svätomartinské oslavy, v minulosti známe tiež ako Sviatok mladého 
vína vychutnať od piatku 8. novembra do pondelka 11-eho. Súčasťou Svätomartinských dní bude už 
tradične požehnanie mladého vína v kaplnke svätého Ladislava v Primaciálnom paláci, ktoré sa 
začína v piatok o 17.00. Stánky na námestí budú otvorené od 14. do 22. hodiny. Pre verejnosť bude 
otvorené aj Vinohradnícke múzeum v Apponyiho paláci. Duchovný rozmer sviatku svätého Martina 
budú od soboty do pondelka dodávať slávnostné bohoslužby v katedrále svätého Martina.  

V sobotu si budeme po štyroch rokoch opäť voliť predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. 
Viete vôbec, aké má župa kompetencie? Sledujte Metro dnes."  

 


