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Patrik Švajda, moderátor:  

"Toto nebolo v pláne. Starosta Petržalky žiada od firmy, ktorá rekonštruuje bratislavský Starý 
most, aby odpratal haldy navezenej hliny."  

Zlatica Puškárová, moderátorka:  

"Magistrát tvrdí, že sa to teraz nedá a vyzýva na trpezlivosť."  

Patrik Švajda:  

"Zrejme nečakal, že mu budú vlastní hádzať polená pod nohy."  

Katarína Kulová, redaktorka:  

"Už mesiace majú obyvatelia Petržalky takýto výhľad na viac ako dvadsaťtisíc kubíkov hliny. 
Mohlo by sa zdať, že je to normálne, keďže sa v Bratislave buduje dôležitý dopravný projekt. Starosta 
mestskej časti však stavebníka obviňuje z nerešpektovania dohodnutých podmienok."  

Vladimír Bajan, starosta MČ Bratislava - Petržalka:  

"Bez ohľadu na to, kedy začne upotrebovávať tých šestnásťtisíc, ktoré potrebuje na stavbu, zvyšné 
musia zmiznúť."  

Katarína Kulová:  

"Miestni sa desia najmä toho,čo bude v lete. Štrkovo-pieskový odpad im vraj nafúka rovno do 
bytov."  

Obyvateľ Petržalky:  

"Ozaj, že v lete poriadny vetrisko, bude sucho, tak to bude cítiť. Nebol to šťastný nápad navoziť to 
sem."  

Katarína Kulová:  

"Starosta dnes na kontrolnom dni primátorovi oznámil, že ak v krátkom čase mesto nevyrieši 
hrozbu prašnosti, dá hlinu vyviezť na skládku."  

Vladimír Bajan:  

"A nech sa s tým vysporiada. Nevidím priestor na nejakú dohodu v tejto veci."  

Milan Ftáčnik, primátor Bratislavy:  

"Určite ste zaregistrovali, že časť tej zeminy bola prevezená do priestoru tuná na parkovisko, 
pretože bude použitá na vybudovanie tých ostrovov, ktoré sa budú budovať v Dunaji."  

Katarína Kulová:  

"A tak musí hlavné mesto okrem času, ktorý hrá proti nemu, bojovať aj s nepredvídateľnými 
skutočnosťami. sklz, ktorý nastal pri rozoberaní konštrukcie už vraj ale robotníci dobehli. Teraz ich 
čaká montáž novej, ktorú vyrábajú v Česku."  

Miroslav Maťaščík, projektant:  

"Tu sa budú montovať v tomto priestore, aj v tomto ... území a postupne sa budú vysúvať nad Dunaj." 


