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Zuzana Straková Wenzlová, moderátorka:
"Život na najväčšom slovenskom sídlisku do sebou prináša viacero komplikácií, svoje o nich vedia
rodičia, ktorí chceli zapísať dieťa do niektorej z petržalských škôlok. Tie mohli z viac ako 1400
prihlášok tento rok vyhovieť necelej polovici. Deti do troch rokov vo väčšine šancu ani nedostali.
Bratislavská Petržalka chce preto získať od mesta a samosprávneho kraja do správy budovy, ktoré
kedysi škôlkami boli, no teraz sú prázdne a chátrajú."
Silvia Majerová, reportérka TA 3:
"V najväčšej mestskej časti je viacero opustených škôlok, ktoré mohli slúžiť deťom, no dlhé roky sú
zatvorené. Keďže mestská časť potrebné kapacity rieši len provizórne, potrebuje ďalšie priestory. V
Petržalke chcú do ďalšieho školského roka obnoviť dve bývalé škôlky a od investorov žiadajú
vybudovať ďalšie dve."
Stanislav Ščepán, hovorca Bratislavy:
"Mesto pripravilo objekt na Vyšehradskej na zverenie pre mestskú časť Petržalka, podmienkou je,
aby tento objekt bol určený na materskú škôlku."
Silvia Majerová:
"Škôlka na Vyšehradskej je však v dezolátnom stave."
Michaela Platznerová, hovorkyňa mestskej časti Bratislava-Petržalka:
"Mestská časť sa pokúsi nájsť finančné prostriedky a v čo najkratšom stave tam potom vybudovať
novú materskú školu. Tak isto sa pokúšame získať materskú školu na Krásnohorskej ulici, ktorá je v
správe zase Bratislavského samosprávneho kraja."
Silvia Majerová:
"Ďalšia budova, na ktorú má Petržalka zálusk, patrí samosprávnemu kraju, ten ju chce už niekoľko
rokov predať, no doposiaľ o ňu nikto neprejavil záujem. Či ju zverí mestskej časti, zatiaľ nerozhodol."
Iveta Tyšlerová, hovorkyňa BSK, (telefonát):
"V týchto dňoch sme dostali žiadosť Petržalky na dlhodobý prenájom budov na Znievskej aj na
Krásnohorskej ulici. V súčasnosti je to v štádiu jednania. Nevylučujeme možnosť prenájmu, no
rozhodnú o tom krajskí poslanci."
Silvia Majerová:
"Starosta rokuje aj s investormi, ktorí by mali v rámci nových developerských projektov prispieť aj
na škôlky."
Michaela Platznerová:
"V rámci južného mesta je momentálne v rokovaní aj taká možnosť, že by investor vlastne
vybudoval kompletne novú materskú školu."
Silvia Majerová:
"Do pustnúcich škôlok ešte bude musieť mestská časť investovať, poslanci by však budovy chceli
sprevádzkovať najneskôr do roku 2016."

