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Tonka DEŠKOVÁ, moderátorka:
"Obyvateľov dvoch bratislavských mestský častí dnes napoludnie prekvapilo neohlásené spustenie
sirén s kolísavým tónom. Ministerstvo vnútra priznáva, že išlo o technickú poruchu a ubezpečuje, že
ľuďom nič nehrozilo. Podľa bezpečnostného analytika však aj tento prípad ukázal, že ľudia nevedia,
čo majú robiť v prípade reálneho nebezpečenstva, a že sirény sú v dobe informačných technológií už
prežitkom."
Marián KUKELKA, redaktor:
"Poplach ako pri leteckom nálete si nevedeli vysvetliť najmä obyvatelia Dúbravky a najväčšej
mestskej časti Petržalka. Jej hovorkyňa Michaela PLATZNEROVÁ."
Michaela PLATZNEROVÁ:
"Koordinačné stredisko Okresného úradu Bratislava potvrdilo, že išlo o skrat na zariadení sirény
v blízkosti Jiráskovej ulice v Petržalke. Žiadne nebezpečenstvo obyvateľom nehrozí."
M. KUKELKA:
"Ministerstvo vnútra potvrdilo technickú poruchu aj v Dúbravke. Peter LAZAROV z tlačového
odboru."
Peter LAZAROV:
"Príčinou aktivácie sirény bola technická porucha zariadenia na zimnom štadióne v mestskej časti
Dúbravka. Nedošlo k úniku čpavku, občania nie sú ohrození."
M. KUKELKA:
"Siréna prekvapila v práci aj Silviu."
Silvia:
"Netradičné na tom bolo to, že siréna mala kolísavý tón. To je trošku netradičné. Niektorí kolegovia
to overovali, že čo sa teda deje, nejaký poplach, ale nikto na nič neprišiel, že prečo by sme teda
napríklad nemali otvárať okná."
M. KUKELKA:
"A podľa bezpečnostného analytika Ladislava POLKU, tento prípad práve ukázal, že ľudia nevedia
čo majú v prípade reálneho poplachu robiť a v dobe moderných informačných technológií sú sirény
podľa neho prežitkom."
Ladislav POLKA:
"Je neviem čo mám robiť. Ja neviem kde je v blízkosti môjho domu nejaký protiatómový kryt alebo
či mám utekať do lesa. V dobe internetu, televízií myslím si, že je to už prežité informovať občanov
o prípadnom nebezpečenstve púšťaním sirén, či už vedome alebo nevedome, už je za nami."
M. KUKELKA:
"S obdobným falošným poplachom sa už stretli aj obyvatelia Trnavy. V ich prípade má varovný
systém upozorňovať na poruchu neďalekej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Marián
KUKELKA, RTVS."

