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J. JEDINÁK, moderátor:  

"Počet mestských častí Bratislavy sa možno zníži. Malé časti zápasia s nedostatkom peňazí, preto 
sa ozývajú hlasy, že by sa mali spojiť do väčších celkov. Primátor hlavného mesta Milan FTÁČNIK pre 
Slovenský rozhlas pripustil, že jedným z riešení by bolo, aby sa Bratislava zo súčasných 
sedemnástich častí pospájala do piatich. Slovo má Branislav HELDES."  

B. HELDES, redaktor:  

"Hlavne menšie mestské časti Bratislavy majú problém utiahnuť bežnú prevádzku. Živia ich 
príspevky veľkých častí v rámci solidarity. Tie sa búria a odkazujú: Menšie časti, zlúčte sa. Sme v 
kríze a počty úradníkov treba znížiť. Starosta Petržalky Vladimír BAJAN sa preto pýta."  

V. BAJAN:  

"Je dlhodobo udržateľné, aby sme mali sedemnásť starostov a primátora, 341 poslancov, 18 
plnohodnotných úradov a neviem koľko podnikov?"  

B. HELDES:  

"Nechceme zaniknúť, - odkazujú menšie mestské časti. Starostka Devína Ľubica KOLKOVÁ."  

Ľ. KOLKOVÁ:  

"To by určite neboli mestské časti a starostovia, to by určite bol koniec samosprávy."  

B. HELDES:  

"Zlučovanie úradov by ušetrili výdavky na platy starostov, ich zástupcov, prednostov miestnych 
úradov, aj miestnych poslancov. Profesor Marián VRATKO z Právnickej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave hovorí, že z racionálneho hľadiska je súčasných sedemnásť mestských 
častí hlavného mesta veľa. Lenže menšie časti majú špecifiká, ktoré môžu bežným ľuďom vyhovovať. 
Napriek tomu znižovanie nezapracuje."  

M. VRATKO:  

"Počet obvodov by sa mohol znižovať, ale veľmi citlivo, a najmä so súhlasom tých obyvateľov, 
ktorých sa to dotýka."  

B. HELDES:  

"Primátor hlavného mesta Milan FTÁČNIK ako príklad uviedol Dánsko, kde sa už znižoval počet 
územných celkov. A uvažuje o tom aj Fínsko. Všetko s cieľom zefektívnenia a šetrenia peňazí. 
Príkladom je aj susedná Praha."  

M. FTÁČNIK:  

"Ani Praha nemá mestské časti orientované tak, že je Malá Strana, Smíchov, Karlov. Máte Praha 
1, Praha 2, Praha 3, jednoducho isté administratívne členenie dostalo prednosť."  

B. HELDES:  

"Bude nutné urobiť audit kompetencií hlavného mesta a jeho častí, a koľko stojí ich výkon. Hotový 
by mal byť do júna. Ukáže, či by prípadné zlučovanie prinieslo úspory. Potom sa rozhodne, či bude 
mať Bratislava namiesto sedemnásť len päť mestských častí."  

 


