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Rasťo ILIEV, moderátor:  

"Mimoriadna situácia sa v hlavnom meste už skončila. Ľudia rátajú škody. Študenti 
vysokoškolského internátu Družba sa môžu vrátiť naspäť. Švédske domky muselo minulý štvrtok pre 
stúpajúcu vodu opustiť asi stovka študentov. V správach Televízie Bratislava sa dnes dozviete aj to, 
kedy budete môcť cestovať novými trolejbusmi, či aký program ponúka Kultúrne leto 2013. Sme radi, 
že ste s nami.  

Mesto odvolalo mimoriadnu situáciu, ktorá platila v Starom Meste, Devíne a Devínskej Novej Vsi. 
Práce na odstraňovaní povodňových škôd však ani zďaleka ešte neskončili. Krízové štáby budú 
pracovať naďalej, aby dostali situáciu po povodni do normálu."  

Redaktorka:  

"Dunaj sa vrátil do koryta už v pondelok, no zlou správou je, že v Nemecku a Rakúsku stále 
výdatne prší. V utorok celý deň aj v Bratislave. Meteorológovia ubezpečujú, že hrozivý scenár spred 
týždňa by sa zopakovať nemal, no mesto je naďalej v pohotovosti."  

Milan FTÁČNIK, primátor Bratislavy:  

"Mimoriadny stav bol odvolaný, ale pokračujeme v tých upratovacích prácach, v zabezpečovaní 
činnosti, ktorá bude znamenať aj boj proti komárom, uvedenie vlastne vecí do normálneho stavu, to 
znamená sprejazdnenie ciest, vyčistenie ciest v prvom rade, zistenie škôd, ktoré sa stali tým, že 
povedzme Devínsku cestu nám zaliala voda, na jednom mieste sa nám prepadáva cesta, čiže 
musíme tú cestu zabezpečiť tak, aby bolo po nej možné chodiť. Aj verejnej doprave, aj osobnej 
doprave. Čiže toto je teraz činnosť, ktorej sa venujeme, práce teda pokračujú, ale už nie v režime 
mimoriadneho stavu."  

Redaktorka:  

"V Bratislave už počas víkendu odstránili mobilné zábrany a otvorili Starý most. Prejazdná je už aj 
Viedenská a Devínska cesta. Obmedzenie rýchlosti na Dolnozemskej ceste v Petržalke je tiež 
zrušené. Do normálneho stavu sa bude dlhšie dostávať lodenica v Karloveskom ramene."  

M. FTÁČNIK:  

"Poďakovali sme všetkým členom krízového štábu za vynikajúci prínos k zvládnutiu tej situácie, 
pretože tak ozbrojené zložky, mestské časti, Slovenský vodohospodársky podnik, ako aj dodávatelia 
energií, všetci k tomu pristúpili s maximálnou zodpovednosťou a vďaka tomu sme tú situáciu zvládli 
tak, ako sme zvládli."  

Redaktorka:  

"Zatvorené ešte ostáva Tyršovo nábrežie na petržalskej strane Dunaja, kde voda podmyla časť 
cesty spájajúcej parkovisko s Viedenskou cestou. Otvoriť by ho mohli do konca týždňa. Vyčistiť však 
ešte musia trávniky a detské ihrisko. Na otvorenie mestskej pláže si však ešte budete musieť počkať."  

R. ILIEV:  

"Študenti z vysokoškolského internátu Družba, z časti švédske domky, ktorí sa minulý týždeň 
museli vysťahovať pre veľkú vodu v areáli sú už späť. V internáte zapojili aj elektrinu. Švédske domky 
musela opustiť asi stovka študentov. Internát Družba nehlási žiadne škody na majetku a v areáli 
pokračujú čistiace práce po záplavách. Aj stav v lodenici UK je už v normále. Protipovodňová hrádza 
vydržala nápor vody, avšak presiakla spodná voda, ktorá zaliala hangár a dielňu. Pracovníci lodenice 
teraz odpratávajú nánosy bahna.  

Už druhý rok mohli Petržalčania v rámci akcie Dni Petržalky darovať tú najcennejšiu ľudskú 
tekutinu. Po Vianočnej kvapke krvi pre nich samospráva pripravila aj akciu Petržalská kvapka krvi."  

Redaktorka:  

"Záujem ľudí o darovanie krvi prekvapil aj mobilnú transfúznu jednotku. Na poslednú chvíľu museli 
objednávať ďalšie odberové vrecká."  

Michaela PLATZNEROVÁ, hovorkyňa MČ Petržalka:  

"Zúčastnilo sa 60 ľudí, z toho 49 mohlo darovať krv, a keďže každý môže darovať 450 mililitrov, tak 
sa vyzbieralo takmer 25 litrov krvi."  

Redaktorka:  

"Do trojhodinového maratónu darcovstva sa zapojili aj pracovníci miestneho úradu."  

M. PLATZNEROVÁ:  



"Samozrejme, niekoľko rúk sme priložili od nás, ale samozrejme, prišli aj ľudia mimo nášho 
mestského úradu, najmä mladí ľudia, čo nás veľmi potešilo, že teda snáď sa to stane tradíciou 
a hlavne týchto mladých ľudí bude pribúdať, lebo ako sa hovorí, mladá krv je mladá krv."  

Redaktorka:  

"Podľa údajov Národnej transfúznej služby sa na Slovensku každoročne spotrebuje približne 
180 000 transfúznych jednotiek červených krviniek. Aj preto sa každá kvapka cení."  

R. ILIEV:  

"Dopravný podnik Bratislava už uskutočnil elektronickú aukciu na nákup 80 trolejbusov. Víťaz 
verejného obstarávania dodá prvé trolejbusy do desiatich mesiacov od podpísania zmluvy s mestským 
dopravcom. Po oznámení výsledku majú neúspešní uchádzači lehotu desiatich dní, v ktorých môžu 
uplatniť námietku. Pokiaľ dopravca v stanovenej lehote žiadnu námietku nedostane, bude môcť 
vyhlásiť víťaza verejného obstarávania a zároveň s ním podpísať novú zmluvu.  

I keď to tak vôbec nevyzerá, v piatok štartuje Kultúrne leto 2013. Nemusíte nikam chodiť, kultúra 
príde za vami. Trojmesačný festival toto leto ponúkne desiatky programov pre deti, dospelých aj 
seniorov. O program sa postarajú tisícky účinkujúcich z 26 krajín sveta na viac ako 20 scénach v 
centre mesta."  

Redaktorka:  

"Festival Kultúrne leto a Hradné slávnosti slávia svoj 38. ročník. Špeciálnym je predovšetkým pre 
BKIS. Stredisko sa už desať rokov snaží vymyslieť nezabudnuteľný program pre tisícky návštevníkov."  

Vladimír GREŽO, riaditeľ BKIS:  

"Za 14 dní, na ktoré sa zmenil otvárací týždeň alebo pôvodne otvárací deň, za týchto 14 dní bude 
50 hlavných a 21 sprievodných podujatí. Čiže dohromady 71 podujatí, ktoré sa budú diať od 13. do 30 
júna."  

Redaktorka:  

"Už v piatok 14. júna ožijú ulice Starého Mesta tretím ročníkom Bratislava Street Art festivalom. 
Divadlo, hudbu či ohňovú šou predstaví viac ako 130 umelcov z ôsmich krajín. Okrem toho sa môžete 
tešiť na množstvo sprievodných podujatí."  

V. GREŽO:  

"Do tých výnimočných z inej strany určite by bolo treba zaradiť tanečný projekt School Dance, 
alebo City Downhill, čo je prvýkrát veľký cyklistický projekt, ktorý je súčasťou celosvetového pohára 
a jeden prvýkrát sa vlastne dostáva Bratislava na mapu aj takého športového nezvyčajného 
podujatia."  

Redaktorka:  

"Letná čitáreň U červeného raka bude zasa patriť hudobno-literárnym projektom. Na chodníku 
slávy pred Mestským divadlom Pavla Országha Hviezdoslava pribudne ďalšie zvučné meno. Pamätná 
tabuľa bude venovaná hercovi Štefanovi KVIETIKOVI. Samozrejme, aj tento rok obsadia Bratislavu 
remeslá."  

V. GREŽO:  

"Ak budete vidieť Dni majstrov ÚĽUV-u, budete vedieť, že už sa nám pomaly schyľuje k záveru, ale 
naozajstný záver bude tvoriť až festival Konvergencie."  

M. FTÁČNIK:  

"Snažíme sa naozaj predstaviť to najlepšie, čo sa v lete predstaviť dá, rešpektujúc to, že je to 
pekný oddychový čas ale ku ktorému patrí neodmysliteľne v Bratislave kultúra a je to Kultúrne leto 
a Hradné slávnosti 2013, ktorými chceme osloviť našich obyvateľov a návštevníkov mesta."  

Redaktorka:  

"Počas trojmesačného programu nebude chýbať ani divadlo či literatúra. Najznámejšie divadelné 
hry Williama SHAKESPEARA si môžete pozrieť na nádvorí Bratislavského hradu od 3. júla do 3. 
augusta."  

R. ILIEV:  

"Aj vy môžete rozhodnúť o tom, kam pôjdu peniaze participatívneho rozpočtu. Ide o projekty 
určené pre seniorov, mládež a tiež v rámci programov Zelené mesto a Open date. Na všetky témy sa 
uskutoční v Primaciálnom paláci verejné fórum. Prvé, na tému Open data bolo dnes, ďalšie bude 13., 
18. a 20. júna o 18. hodine. Ešte pred začiatkom verejnej diskusie bude v deň konania, vždy o 14.00 
otvorený informačný stánok na Primaciálnom námestí, v ktorom môžu záujemcovia získať informácie 
o participatívnom rozpočte a rovnako pridať svoj nápad alebo pripomienky v ankete Burza nápadov.  

V stredu a vo štvrtok čaká Bratislavu najväčšia protokolárna akcia od vzniku Slovenskej republiky. 



Do nášho hlavného mesta pricestuje 19 prezidentov, ktorí sa zúčastnia na stredoeurópskom summite 
hláv štátov. Bratislavu preto čakajú prísne bezpečnostné opatrenia a samozrejme, sa nevyhneme 
dopravným obmedzeniam. Všetky cesty aj križovatky, kde bude platiť dočasné obmedzenie bude 
riadiť polícia. V stredu a vo štvrtok tiež pre verejnosť uzatvoria Bratislavský hrad. Zostaňte s nami, už 
o chvíľu sa vrátime aj ku kauze Exnárova."  

 


