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Rasťo ILIEV, moderátor:  

"Po Bratislave budú už o pár mesiacov premávať nové električky. Nákup autobusov je však otázny. 
Od 1. novembra platia na magistráte nové pravidlá. Do platnosti totiž vošiel Etický kódex 
zamestnancov. Za posledných päť rokov je Bratislava najviac rozvíjajúcim sa mestom na Slovensku. 
Podrobné informácie sledujte v Správach Televízie Bratislava.  

Vozový park Dopravného podniku sa rozpadáva. Mesto však na nákup nových mašín peniaze 
nazvyš nemá. Vedenie mestského dopravcu má už iba necelý mesiac na to, aby pripravilo návrh na 
zakúpenie nových autobusov a návrh na zabezpečenie bankového úveru."  

Redaktorka:  

"Rokovanie o nákupe nových dopravných prostriedkov nebolo v mestskom parlamente nikdy 
jednoduché. Súvisí to s miliónmi eur a ďalším zadlžovaním mesta."  

Milan FTÁČNIK, primátor Bratislavy:  

"Ale situácia je kritická. Vtedy manažér musí urobiť rozhodnutie."  

Redaktorka:  

"Hlasovanie o ďalších peniazoch pre Dopravný podnik nebolo vôbec jednoduché. Poslanci sa však 
na obnove vozového parku zhodli. Od mestského dopravcu ale potrebujú komplexnejší materiál o tom, 
koľko autobusov skutočne Bratislava potrebuje a na aké výkony sa majú použiť."  

R. ILIEV:  

"Nie je nebezpečné jazdiť tými autobusmi? Vieme, aké situácie nastávajú v zime, často krát 
cestujúcich nechajú trolejbusy v štichu."  

Ivan BÚTORA, člen predstavenstva DPB:  

"Tak tie vozidlá priebežne sú kontrolované, teraz vlastne na tých autobusoch prebehla aj tá 
takzvaná defektoskopia, kedy sa robili merania na rámoch, nosných konštrukciách, takže tam tie 
vozidlá, ktoré je možné ešte prevádzkovať, takže tie jazdia."  

Redaktorka:  

"Dopravný podnik pôvodne plánoval zakúpiť 149 autobusov. To však neprešlo. Dopracovaný 
materiál by sa mal v Primaciálnom paláci objaviť opäť 22. novembra. Vtedy sa rozhodne, či si podnik 
zoberie ďalší úver alebo nie."  

R. ILIEV:  

"Od 1. novembra začal platiť Etický kódex hlavného mesta. Podľa neho sa musia zamestnanci 
magistrátu riadiť novými pravidlami. (Samospráva mesta je) tak oveľa transparentnejšia a Milan 
FTÁČNIK prijatím dokumentu otvára úrad ešte viac verejnosti. Dokument vychádza z protikorupčného 
minima. Pri jeho príprave sa Bratislava inšpirovala odporúčaniami neziskových organizácií, či 
skúsenosťami iných samospráv v Európe. Kódex bol pripomienkovaný odbornými útvarmi mesta 
a taktiež zástupcami zamestnancov, teda odborármi. Jeho úplné znenie nájdete aj na webe mesta.  

Viac ako 300 detí, ktoré dnes navštevujú Športovú halu na Pasienkoch, tenisový areál Inter 
Bratislava i gymnastickú halu, ktorú má AŠK Inter v dlhodobom prenájme od hlavného mesta, by 
nemuseli za športom cestovať ďaleko. Mesto o zámene pozemkov so spoločnosťou Tesako stále iba 
rokuje, no mohli by to vyriešiť v rámci Nového Mesta."  

Redaktorka:  

"Asociácia športových klubov Inter Bratislava nepôsobí na svojich pozemkoch. Mesto o ne prišlo 
v roku 2006, keď sa ich dobrovoľne vzdalo vtedajšie mestské zastupiteľstvo v prospech súkromníka. 
Majiteľ pozemkov, spoločnosť Tesako, žiada od mesta vyše 114 000 a od Interu viac než 630 000 eur. 
To je suma za posledné dva roky, ktorú môže za užívanie pozemkov vymáhať podľa zákona."  

M. FTÁČNIK:  

"A v týchto dňoch sa vlastne situácia vyostrila v tom, že Tesako poslalo tak Interu, ako aj mestu, 
ktoré má susednú gymnastickú halu, poslalo predžalobnú výzvu, ktorá smeruje k tomu, že nás chcú 
dať na súd a chcú nás žalovať za ušlý zisk, to znamená neoprávnený majetkový prospech, keďže 
užívame pozemky pod týmito dvoma budovami neoprávnene. Z pohľadu Tesaka."  

Redaktorka:  

"AŠK Inter Bratislava je zoskupením dvanástich športových klubov - atletika, basketbal, hádzaná, 
rýchlostná kanoistika či športová gymnastika. V priestoroch Interu dnes denne trénuje viac ako 300 



detí a mládeže. Ak sa mesto s Tesakom dohodne, mladí športovci nebudú musieť cestovať do inej 
mestskej časti."  

R. ILIEV:  

"Viete si predstaviť, kde by to mohlo byť?"  

Jozef HAVRILLA, člen komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport:  

"Myslím si, že to bude v Novom Meste, keďže sa to týka Nového Mesta, aby sme to nedávali za 
ťarchu na inú mestskú časť v Bratislave. Myslím si, že tých pozemkov má Bratislava toľko, že si 
Tesako bude môcť vybrať a že všetky tri strany budú spokojné - magistrát, vyrieši sedemročný spor, 
Tesako bude mať nové pozemky a AŠK Inter bude môcť prevádzkovať svoje haly a zachráni tým 
pádom talentovanú športovú mládež."  

Redaktorka:  

"Inter na splatenie ušlého zisku za užívanie pozemkov nemá peniaze. V snahe zachrániť svoje 
športoviská rozbehol petíciu, ktorú Bratislavčania môžu osobne podpísať priamo v halách na 
Pasienkoch každý pracovný deň od 7.00 do 21.00 hodiny."  

R. ILIEV:  

"Za posledných päť rokov je Bratislava najviac rozvíjajúcim sa mestom na Slovensku. Vyplýva to 
zo štúdie rozvoja slovenských miest a krajov, ktorú spracovali experti z Ekonomickej univerzity 
v Bratislave. Štúdia hodnotila rozvoj miest v troch dimenziách - v ekonomickej, sociálnej a zaoberala 
sa tiež infraštruktúrou a verejnými službami. Za hlavným mestom je Žilina, tretí Trenčín, no a napokon 
nasledovali Košice a Banská Bystrica.  

Pre nový územný plán zóny, ktorý určí zastavanosť nábrežia Dunaja od električkového tunela po 
most Lafranconi, by sa mali spracovať aj tri alternatívy zachovania PKO. Jedna hovorí o zachovaní 
celého objektu, dve o čiastočnom. Bratislavskí poslanci by ich mali schvaľovať na rokovaní mestského 
zastupiteľstva koncom tohto mesiaca."  

Redaktorka:  

"Územný plán zóny Bratislavské nábrežie by sa mal spracovávať v alternatívach. Takúto 
podmienku si dalo mesto. Prvou je úplné zachovanie objektu PKO. Pri druhej alternatíve by sa zbúrala 
jedna hala. Treťou možnosťou je taktiež čiastočné zachovanie objektu, ale s využitím koeficientov 
zástavby, ktoré umožňuje územný plán hlavného mesta. Zastupiteľstvo malo alternatívy schvaľovať už 
minulý mesiac. Primátor však nakoniec túto možnosť v uznesení vypustil a presunul bod na 
november. Vysvetľoval, že schválenie troch alternatív ešte neznamená, že mesto dáva súhlas 
s búraním objektu. Primátor však pripúšťa, že alternatívu, ktorú potom poslanci schvália, budú musieť 
vedieť aj reálne presadiť. Pozemky pod PKO vlastní spoločnosť Henbury Development, s ktorou sa 
mesto sporí o určenie platnosti právnych úkonov a už dvakrát súd prehralo."  

R. ILIEV:  

"Petržalčania už nemusia merať cestu na miestny úrad, aby si prezreli kroniku svojej 
mestskej časti. Samospráva totiž vyše 40 rokov zaznamenaných v kronike spracovala do 
elektronickej podoby a vložila na svoju webovú stránku. Prvá kronika najväčšej bratislavskej 
mestskej časti zachytáva roky 1935 - 1978. Na webe tiež pribudol katalóg otázok a odpovedí 
vypracovaný z podnetov, s ktorými sa Petržalčania najčastejšie obracajú na miestnu 
samosprávu.  

Začínajúci sa 23. sviatok priaznivcov fotografie opäť ponúka pestré podoby tohto vizuálneho 
umenia. V programe novembrového Mesiaca fotografie je 30 individuálnych a kolektívnych výstav od 
autorov z vyše 20 krajín sveta a pestrý sprievodný program. Hlavnou témou tohtoročného festivalu sú 
ušľachtilé tlače, čiže návrat do 19. storočia k pôvodným technikám, ktoré získavajú v záplave digitálnej 
produkcie osobitnú príťažlivosť. Výstavu najstarších portrétnych slovenských fotografií na 
Bratislavskom hrade s názvom Zrkadlo pamäte si môžete pozrieť do konca novembra.  

Páči sa vám Kamenné námestie? Mesto ho totiž plánuje predať, aby ho developer skultivoval. 
Názory pre a proti odznejú už o chvíľu v Metre dnes."  

 


