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Alexandra VAŽANOVÁ, redaktorka:  

"Šetriť, šetriť a šetriť - to je odkaz ministra financií Petra KAŽIMÍRA pre samosprávy Slovenska. Tie 
zas vláde dávajú jasný signál, že robia čo môžu. Mnohé z nich aj pre konsolidáciu verejných 
prostriedkov bojujú s veľkými finančnými problémami. Výnimkou nie je ani Bratislava.  

Minister financií Peter KAŽIMÍR si myslí, že samosprávy majú pri šetrení výrazné rezervy. 
Odkazuje im - šetrite efektívnejšie. V tomto smere neobchádza ani Bratislavu. Podľa údajov 
ministerstva financií práve hlavné mesto je na tom najhoršie. Zo strany Bratislavy malo dôjsť v rámci 
šetrenia verejných financií k výpadku vyše 20 miliónov eur."  

Milan FTÁČNIK, primátor Bratislavy:  

"Musím povedať, že je to také... akoby vykopanie vojnovej sekery medzi štátom a samosprávou. 
Nepovažujem to za šťastné, pretože takéto veci by sme mali komunikovať v prvom rade na pracovnej 
úrovni. Tým najväčším problémovým mestom na Slovensku bola vyhlásená Bratislava, pretože podľa 
údajov ministerstva financií sme dlžní do tej konsolidácie 21 miliónov. Keď sme si s ministerstvom 
financií zrovnali čísla, tak sme prišli k sume 9 miliónov. To je obrovský rozdiel, pretože 12 miliónov je 
360 miliónov korún, a to nemožno len tak hodiť, že - to sme sa pomýlili, lebo sme dali zlé čísla."  

Vladimír BAJAN, starosta Petržalky:  

"Štát by mal začať predovšetkým si zametať pred vlastným prahom. Podiel dlhu samosprávy je 1,7 
percenta a investície, ktoré dávame do územia sú vyhodnocované ako tri až štyrikrát efektívnejšie ako 
štátne. Nebudem to komentovať, nebudem sa sporiť to sú údaje, ktoré máme z ministerstva financií. 
Druhá vec je, že ak sa štát nezačne dívať oveľa prísnejším okom na tých 98,3 percenta dlhu štátneho 
mimo samosprávy, tak ani zrušenie samosprávy mu nepomôže."  

A. VAŽANOVÁ:  

"Podľa primátora Milana FTÁČNIKA samospráva mesta šetrí na verejných financiách už od roku 
2010. Tento fakt však ministerstvo pri svojich výpočtoch nezohľadnilo."  

M. FTÁČNIK:  

"Tá chyba toho prístupu je v tom, že oni začali merať vlastne akoby situáciu len z roku 2012 
a oproti nej vypočítavať o koľko by sme sa mali posunúť v roku 2013. Ale to, že my sme už ako mesto 
dva roky konsolidovali, pretože sme zdedili mesto v takom stave v akom sme zdedili, to znamená, 
robíme ročne prebytkové rozpočty, že ročne predávame majetok tak, aby sme mohli splácať staré 
dlhy, to si myslím, že robíme zodpovednú hospodársku politiku, správame sa tak k mestu zodpovedne 
a toto by mal ten štát zohľadniť. To v kritériách, ani v memorande ani nikde zohľadnené nebolo."  

A. VAŽANOVÁ:  

"Diskusiu na túto tému primátor očakáva v priebehu leta. Oveľa ťažšie však bude presvedčiť 
vládu, že Bratislava ako hlavné mesto potrebuje viac peňazí. Otázkou zostáva, nakoľko v tomto smere 
podporuje slovenskú metropolu stavovská organizácia ZMOS."  

M. FTÁČNIK:  

"My sme do ZMOS-u vstúpili až vo februári tohto roku po dlhom presviedčaní, ktoré som adresoval 
poslancom mestského zastupiteľstva. Ja som sa na prvú radu ZMOS-u dostal až v apríli tohto roku 
a na sneme v máji som otvoril práve tému, na ktorú sa pýtate. Povedal som, že Bratislava potrebuje 
zmenu financovania jednak vo vzťahu k štatistike, to je jedna rovina, ale druhá je aj tá, ktorá je 
neopakovateľná pre ktorékoľvek iné mesto na Slovensku, a to je to, že Bratislava je hlavným mestom."  

A. VAŽANOVÁ:  

"Bude mať pán primátor vašu podporu?"  

Jozef DVONČ, predseda ZMOS-u:  

"Bude mať podporu do takej miery, do akej to bude únosné pre ostatné Slovensko."  

V. BAJAN:  

"Je načase urobiť naozaj pasporty úloh, ktoré spĺňa Bratislava ako hlavné mesto a tie diferencovať 
mimo okruhu financií pre mestá a obce. Vtedy to by bolo korektné. Jednoducho na tieto úlohy treba, 
aby Bratislava dostala peniaze."  

M. FTÁČNIK:  

"Mojou aktivitou ako primátora je to, priniesť zmenu toho vzorca, ktorým vláda rozdeľuje finančné 
prostriedky, robí sa to cez nariadenie vlády. Ja predpokladám, že nájdeme argumenty na to, aby sme 
sa o tomto mohli rozprávať na septembrovej rade ZMOS-u, a aby sme potom predstúpili pred vládu s 



nejakým riešením, ktoré aj Bratislave pomôže a nikomu inému peniaze nezoberie."  

A. VAŽANOVÁ:  

"Jozef DNONČ si myslí, že významný balík financií by mohla metropola Slovenska ušetriť aj na 
svojom samosprávnom členení."  

J. DVONČ:  

"To, že Bratislava určité rezervy, si myslím, a mohla by získať nejaké dodatočné zdroje, je otázka 
možno postavenia alebo zníženia počtu mestských častí, zníženia počtu poslancov Bratislavy, pretože 
ja som o tom presvedčený, že a menší počet poslancov a menší počet mestských častí v Bratislave by 
toto mesto z hľadiska komunálnej politiky zvládlo."  

A. VAŽANOVÁ:  

"O téme zoštíhľovania samosprávy Bratislavy sa polemizuje už dlho. Otázkou zostáva, kto naberie 
dostatok politickej odvahy a pristúpi k reálnym krokom. Alexandra VAŽANOVÁ, Televízia Bratislava."  
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