
2. Hrozí vypínanie 
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Vincze] 

Mária Chreneková Pietrová, moderátorka: „S astronomickými cenami energií bojujú aj mestá. Niekde 

už začali obmedzovať niektoré služby, napríklad osvetlenie.“ 

Viktor Vincze, moderátor: „Ak ceny neklesnú, budú sa musieť zamyslieť aj nad ďalšími a drastickejšími 

zmenami.“ 

Oto Váhovský, redaktor: „Vypínanie lámp v hlbokej noci, obmedzenie električiek či trolejbusov 

v mestách, aj to sú scenáre, ako by sa mohla samospráva vyrovnávať budúci rok s rekordnými cenami 

energií.“ 

(začiatok ankety) 

Michalove 

Opýtaná 1: „Možno nejaké tie reklamy svetelné a také veci, toto by možnože bolo vhodnejšie, aby sa 

na tom šetrilo.“ 

Opýtaný 1: „V ambulancii sú 4 alebo 5 neóny a svietia všetky. A prečo všetky, keď možno stačí iba jedna 

alebo dve?“ 

(koniec ankety) 

Oto Váhovský: „Podľa Únie miest a obcí nebudú mať mestá peniaze aj na školy, aj na šport. Ak vláda 

nezasiahne, bude sa treba rozhodnúť.“ 

Richard Rybníček, prezident Únie miest a obcí Slovenska (FaceTime hovor): „Keď sa povie, že 

vzdelávanie je priorita, tak bokom budú musieť ísť tieto, nazvem to v úvodzovkách, relaxačno-športové 

aktivity.“ 

Oto Váhovský: „Únia miest upozorňuje aj na to, že o 2 mesiace sú župné voľby a tak noví starostovia 

budú musieť rýchlo zareagovať na stúpajúce ceny energií.“ 

Richard Rybníček (FaceTime hovor): „Kým sa vôbec tí noví zorientujú, čo bude a čo ich čaká, tak to 

môže byť naozaj veľmi dramatické.“ 

Oto Váhovský: „V Bratislave je niekoľko veľkých odberateľov elektriny. Medzi najväčších a teda 

rekordérov patrí jednoznačne Dopravný podnik Bratislava a prevádzka električiek či trolejbusov. Ak by 

sa obmedzili či prestali jazdiť kvôli šetreniu, niektorí by možno nemali alternatívu pri ceste do práce či 

školy.“ 

(začiatok ankety) 

Bratislava 

Oto Váhovský: „Zo dňa na deň vám zrušia električku, tak čo budete robiť, ako sa dostanete?“ 

Opýtaný 2: „Kamaráta budem prosiť.“ 

Opýtaná 2: „Ja sa viac-menej prepravujem autobusmi, alebo vlastne trolejbusmi, čiže tie električky až 

tak nepoužívam, čiže ja by som s tým problém nemala.“ 

Oto Váhovský: „Aj trolejbusy ale sú na elektrinu.“ 



Opýtaná 2: „Pravda, ale akože prežila by som to aj s tými autobusmi.“ 

Opýtaný 3: „Ježišmária, to sa môže stať? Neviem, tak budeme chodiť pešo, na koňoch, uvidíme.“ 

(koniec ankety) 

Oto Váhovský: „A tak budú musieť samosprávy vymyslieť, ako dostať viac peňazí do mestskej, či 

obecnej kasy. V Bratislave však podľa magistrátu určite lampy nevypnú.“ 

Dagmar Schmucková, hovorkyňa magistrátu Bratislavy: „Aktuálne prechádza modernizáciou zhruba 50 

tisíc kusov svietidiel verejného osvetlenia za efektívnejšie a úspornejšie LED svietidlá.“ 

Richard Rybníček (FaceTime hovor): „Buď to bude zvyšovanie daní, alebo zvyšovanie poplatkov, alebo 

to budú škrty vo výdavkoch, ktoré ten občan pocíti v zhoršenej kvalite služieb.“ 

Oto Váhovský: „Analytik hovorí, že obce a mestá nevedia presne, koľko minú na svoje budovy či ich 

vykurovanie, preto aby nemuseli pristúpiť k obmedzeniam MHD či osvetlenia, mali by spraviť 

energetické audity.“ 

Jozef Badida, analytik portálu Energie pre Vás (FaceTime hovor): „Aby vedeli, aká je vôbec spotreba 

a kde je potenciál šetriť.“ 

Oto Váhovský: „Podľa Jozefa Badidu, ak vláda a samosprávy nenájdu do konca tohto roka kompenzácie 

na ceny energií, prichádza do úvahy aj vypínanie osvetlenia či obmedzenie kúrenia. Aj hlavné mesto 

chce na magistráte v zime kúriť úspornejšie. Mesto Bratislava už so šetrením plynom začalo aj teraz 

mimo vykurovacej sezóny a vo vykurovacej sezóne chce pokračovať ďalej, svoje budovy nebude 

ohrievať rovnomerne, zníži teplotu a iná teplota bude napríklad v kanceláriách, či na chodbách. Oto 

Váhovský, televízia Markíza.“ 

[Späť na obsah.] 

 


