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M. KATUŠKA, moderátor:  

"Príjmy štátu sa prepadávajú čoraz hlbšie. Vo februári chýbalo v štátnej kase 360 miliónov eur. Do 
júna sa rozpočtová diera zväčšila o ďalších 350 miliónov. Na budúci rok nám tak hrozí vyše 
600-miliónový výpadok. Rezort financií ohlasuje šetrenie a samosprávam avizuje zmenu podielových 
daní. Podľa ekonómov ani to na dodržanie záväzkov o deficite stačiť nemusí."  

L. VIROSTKOVÁ, redaktorka:  

"Nie sme magickí numerológovia, ale tohtoročný deficit pod 3 percentami HDP dodržať chceme, 
sľubuje minister Peter KAŽIMÍR pred prípravou plánu na vykrytie tohto- a budúcoročnej diery v 
rozpočte."  

P. KAŽIMÍR:  

"Pripravím veľkú inventúru čerpania výdavkov. Nevylučujem realokáciu, nevylučujem aj šetrenie. 
Kľúčom je ale boj s daňovými únikmi."  

L. VIROSTKOVÁ:  

"Pomôcť majú aj príjmy zo štátnych zásob ropy. Ako ináč by mala vláda diery plátať, si Ivan 
ŠVEJNA z Mostu-Híd netrúfa odhadnúť. Za výpadkami však podľa neho určite stojí aj hospodárska 
politika Smeru-SD."  

I. ŠVEJNA:  

"Ten objektívny faktor je, že čo sa deje v Európe, čo sa deje vo svete, ale súčasne aj vláda má 
svojimi opatreniami vplyv na ekonomiku, a toto už je... za to, čo je priamo zodpovedná vláda."  

L. VIROSTKOVÁ:  

"Avizované kroky rezortu financií zrejme stačiť nebudú, komentujú ekonóm Juraj BARTA a člen 
Rozpočtovej rady Ľudovít ÓDOR."  

J. BARTA:  

"Najmä čo sa týka deficitu pre budúci rok, by bolo potrebné prijať nejaké systémové opatrenie, 
ktoré udržateľným spôsobom zníži ten deficit, nie iba jednorazovo."  

Ľ. ÓDOR:  

"Tá situácia je výrazne sťažená a na nešťastie teda tie riziká, na ktoré sme upozorňovali, práve sú 
reálne."  

L. VIROSTKOVÁ:  

"Riziko nedodržaných sľubov miest a obcí otvorene priznal aj minister KAŽIMÍR. Odklon v ich 
hospodárení je asi 150 miliónov eur a ak ho neznížia, pohrozil im zmenou v podielových daniach. 
Podpredseda ZMOS-u Vladimír BAJAN to označil za nekorektné."  

V. BAJAN:  

"Bez zmien kompetencií nie je možné ďalej zobrať samospráve peniaze, to znamená, nevyplatíme 
učiteľky v materských školách, nebudeme robiť domy dôchodcov, nebudeme kúriť, svietiť. Nech mi 
povie pán minister, čo konkrétne nebudeme z toho robiť, čo nám nedá."  

L. VIROSTKOVÁ:  

"Lucia VIROSTKOVÁ, RTVS."  

 


