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Martina Pastorová, moderátorka: 

„Samosprávy ocenili rozhodnutie prezidentky vrátiť prorodinný balík do parlamentu. Podľa Združenia 

miest a obcí Slovenska to znamená zodpovedný sociálny dialóg. Únia miest Slovenska, ZMOS, aj 

združenie SK8 sú pripravené prísť na rokovania s návrhmi riešení. Podrobnosti má Soňa Juríková.“ 

Soňa Juríková, redaktorka: 

„Prezidentka vrátila do parlamentu časť Matovičovho prorodinného balíka, ktorý poslanci prijali 

v skrátenom konaní za šesť dní. Zuzana Čaputová zdôraznila, že vetuje len tie časti, ktoré by mali platiť 

od budúceho roka.“ 

Zuzana Čaputová, prezidentka SR: 

„To znamená, že nerozporujem tie opatrenia, ktoré majú rodinám pomôcť hneď, teda od 1.7. tohto 

roku do 31.12.2022.“ 

Soňa Juríková: 

„Prezidentka pripomenula, že podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, podľa ktorej je schvaľovanie 

zákonov s významným dopadom na rozpočet bez sociálneho dialógu a jasného prefinancovania, 

v rozpore s ústavou.“ 

Zuzana Čaputová: 

„Slovensko má v súčasnosti historicky najvyššiu úroveň dlhu vysoko prekračujúcu horný limit dlhu 

a stredné až vysoké riziko dlhodobej udržateľnosti verejných financií.“ 

Soňa Juríková: 

„Samosprávy rozhodnutie prezidentky vítajú. Michal Kaliňák zo Združenia miest a obcí Slovenska 

povedal, že minister financií musí prestať hazardovať so štátnym rozpočtom.“ 

Michal Kaliňák, ZMOS: 

„Jedným dychom musíme dodať, že tam vidíme aj prelomové to, že parlament a každá vláda, nielen 

táto, ale aj každá ďalšia si musí byť vedomá toho, že legislatívny proces má svoje pravidlá a čím viac sa 

bude porušovať, o to nekvalitnejšie zákony sa budú prijímať.“ 

Soňa Juríková: 

„Únia miest Slovenska neakceptuje argument ministra financií, že na štandardný legislatívny proces 

nie je čas, pretože ľudia potrebujú pomoc hneď. Hovorkyňa Únie Daniela Piršelová považuje súčasný 

návrh za neefektívny.“ 

Daniela Piršelová, hovorkyňa Únie miest Slovenska: 

„Sme presvedčení, že každá jedna agenda, ktorá sa dotýka priamo obyvateľov a samospráv, si vyžaduje 

aj zodpovedný prístup a konštruktívnu diskusiu, a to všetkých relevantných partnerov, inak sa 

nevyhneme podobným účelovým a absolútne neefektívnym opatreniam, ako je to súčasné.“ 

Soňa Juríková: 



„Podľa predsedu Trnavského kraja Jozefa Viskupiča kraje najviac bolí nárast cien energií a stavebných 

materiálov. Navrhovaný výrazný zásah navyše podľa trnavského župana prichádza v polovici 

rozpočtového roka, teda keď sú rozbehnuté verejné obstarávania a objednané služby.“ 

Jozef Viskupič, predseda Trnavského kraja: 

„Odkazovačiek cez mediálny priestor už stačilo. Potrebujeme sa dostať za rokovací stôl, lebo to nie je 

o chodníku, denne tu chodí viac ako 60 percent verejnej dopravy, ktorú financuje samospráva, volá sa 

to prímestský autobus, bežia tu domovy sociálnych služieb, fungovanie stredných škôl. To sú tie 

najmohutnejšie sumy peňazí, ktoré aj v našich rozpočtoch dávame.“ 

Soňa Juríková: 

„Igor Matovič tvrdí, že veto prezidentky očakával a odkázal jej, že rodiny to nakoniec aj tak vyhrajú. 

Zuzana Čaputová avizovala, že v prípade prelomenia jej veta požiada Ústavný súd, aby posúdil nový 

zákon. Premiér Eduard Heger, aj strany SaS, Za ľudí a hnutie Sme rodina rozhodnutie prezidentka 

rešpektujú.“ 

Martina Pastorová: 

„Vrátenie prorodinného balíka do parlamentu a najmä jeho prefinancovanie prehĺbilo napätie 

v koalícii. SaS vyhlásila, že sa nebude zúčastňovať na rokovaniach koaličných rád. Na zasadnutiach vlády 

sa ale predstavitelia strany zúčastňovať budú.“ 

Soňa Juríková: 

„SaS vo svojom stanovisku uvádza, že všetci štyria stranícki ministri budú kedykoľvek k dispozícii 

premiérovi Eduardovi Hegerovi. Po útokoch Igora Matoviča na SaS jej líder Richard Sulík verí, že 

neúčasťou na koaličných radách sa zmierni politické napätie. Šéf OĽaNO naopak tvrdí, že to znamená 

sabotovanie štátu. Situáciu kritizuje aj predseda parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár. Bez 

dohody medzi Matovičom a Sulíkom sa podľa neho nedá ďalej pokračovať.“ 

Boris Kollár, predseda NR SR a Sme rodina: 

„Veď to je rozvrat. Pevne verím, že sa spamätá jedna, aj druhá strana. Určite nebudeme tí, ktorí teraz 

povedia, no tak vy dvaja sa nevieme dohodnúť a my tým pádom odchádzame. Nebudeme to rozbíjať.“ 

Soňa Juríková: 

„Kollár si nevie predstaviť menšinovú vládu s podporou opozície. Podpredseda Za ľudí Juraj Šeliga 

kritizuje, že sa o politickej pozícii SaS opäť dozvedeli z médií.“ 

Juraj Šeliga, podpredseda Za ľudí: 

„… v poriadku, ak chceme vládnuť, musíme rokovať, keď nechceme vládnuť, dobre, treba si to tiež 

povedať a netreba robiť šaškárny okolo toho.“ 

Soňa Juríková: 

„Minister financií chce navyše už na dnešnej vláde predložiť návrh na zvýšenie niektorých daní, ktorý 

spojil aj s 10-percentným zvyšovaním platov v školstve. SaS už vopred avizovala, že akékoľvek 

zvyšovanie daní je pre nich červenou čiarou, a že Matovič má na zvyšovanie platov k dispozícii miliardu 

eur z nadvýberu daní.“ 

[Späť na obsah.] 



 

 


