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Gabriela MARCHEVSKÁ, moderátorka:
"Veľa detí, málo škôlok, aj to je problém Petržalky, najväčšej mestskej časti v Bratislave.
Paradoxom však je, že na Vyšehradskej ulici im už niekoľko rokov jedna chátra. Problém s
rozpadávajúcou sa budovou neriešia, pretože ide o majetok mesta a nie ich."
Silvia MAJEROVÁ, redaktorka:
"Porozbíjané okná a dvor zahádzaný odpadmi, to je chátrajúci obraz veľkej škôlky v strede sídliska
v Petržalke. Mestská časť sa o majetok nestará, pretože budovu vlastní mesto. To je ochotné
priestory ďalej prenajať."
Michaela PLATZNEROVÁ, hovorkyňa MČ Bratislava - Petržalka:
"Mestská časť sa nebráni bezplatnému prevodu tejto nehnuteľnosti na mestskú časť
a predpokladám, žeby plánovala prevádzkovať tam naďalej materskú školu."
S. MAJEROVÁ:
"Mesto zase tvrdí, že ak tam škôlku chcú, vedeli by sa spoločne dohodnúť."
Ľubomír ANDRASSY, riaditeľ kancelárie primátora Bratislavy:
"Mesto je pripravené dohodnúť sa s mestskou časťou, ak by chcela v daných priestoroch vytvoriť
materskú školu, pretože zriaďovateľom materskej školy mestská časť nie bratislavský magistrát."
S. MAJEROVÁ:
"Magistrát by bol ochotný sa na tom spolupodieľať a spoločne s mestskou časťou tam vytvoriť
jasle a škôlku, ktorých v Petržalke nie je dosť. Petržalka v minulom roku nemala kapacity pre takmer
300 škôlkarov, čo sú približne ďalšie dve škôlky. Osud tejto na Vyšehradskej ulici je zatiaľ nejasný."
Petržalčania:
"Je to veľká škoda, pretože aj moja dcéra chodila voľakedy do tej škôlky a nikto sa o to nestará,
sami bezdomovci tam sú."
"Deti sem chodili naše do škôlky, do jasličiek a teraz ďalšie generácia nemá kam chodiť. Už majú
naše deti deti a musia chodiť až tam ďaleko alebo do mesta alebo neviem kam. Je to smutné, je to
škoda."
S. MAJEROVÁ:
"Otázne je, či sa mestská časť s mestom dohodnú alebo bude budova, ktorá je v tejto časti
skutočne potrebná aj naďalej chátrať a cena prípadnej rekonštrukcie sa bude len navyšovať."

