
 

2. Kto nečerpá, tomu vláda zruší peniaze 

[08.10.2022; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; R / Klaudia Suchomel Guzová] 

Klaudia Suchomel Guzová, moderátorka: „Na Slovensku sa začína zápas o eurofondy. Koľko z nich pôjde 

na energetickú krízu a koľko zostane na pôvodne zamýšľané projekty. Ide o značné sumy. Vláda bude 

prehodnocovať jednotlivé programy.“ 

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Mestá a obce vyzývajú štát. Ak chce niekde škrtať, tak tam, kde hrozí, že 

by sme peniaze vracali do Bruselu.“ 

Ivan Tománek, redaktor: „Európska únia síce nedávno prišla s návrhom opatrení proti energetickej 

kríze, Slovensku však nevyhovuje. Čo by mohlo pomôcť našej ekonomike, sú nevyčerpané eurofondy.“ 

Igor Matovič, minister financií SR, predseda hnutia (OĽaNO): „Je ešte nezazmluvnených niekde, keď to 

zaokrúhlim na miliardy, jedna miliarda eur nie je zazmluvnená.“ 

Kadri Simsonová, eurokomisárka pre energetiku: „Ak je potrebné v oblasti štátnej pomoci, sme 

pripravení byť flexibilní. Čoskoro oznámime aj dočasný režim pre štátnu pomoc.“ 

Ivan Tománek: „Premiér odhaduje, že z európskych peňazí by Slovensko mohlo na pomoc s rastúcimi 

cenami energií celkovo využiť až štyri miliardy eur. Eurofondové projekty sú v rôznych fázach. Pri 

niektorých by sa peniaze mohli presunúť.“ 

Eduard Heger, predseda vlády SR (OĽaNO): „Kde len boli vyhlásené výzvy a ešte sa len uchádzajú 

uchádzači o tie výzvy, ale ešte nebola napríklad ani podpísaná zmluva a podobne. Toto sú práve tie 

čiastky, ktoré vieme ešte presmerovať.“ 

Lucia Ďuriš Nicholsonová, poslankyňa Európskeho parlamentu (Obnovme Európu)(zdroj: Facebook): 

„Nepôjde o päť miliárd, ani o tri alebo štyri miliardy, ako hovorí Heger. Maximálnu čiastku, ktorú 

môžme získať na dočerpanie, je jeden a pol miliardy eur. Tá miliarda a pol nie sú voľne pohodené 

peniaze v záhrade za úradom vlády. Sú to zazmluvnené peniaze, ktoré teraz rezorty musia zobrať a to 

predovšetkým obciam a mestám.“ 

Daniela Piršelová, hovorkyňa Únie miest Slovenska: „Ak by k tomu malo dôjsť, považujeme za 

nevyhnutné, aby sa k takýmto výzvam pristupovalo individuálne.“ 

Ivan Tománek: „Tam, kde už prebehli nejaké procesy, povedzme vyplatené faktúry, týchto projektov 

sa to už asi týkať nebude?“ 

Veronika Remišová, ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, predsedníčka 

strany (Za ľudí): „Tých projektov sa to týkať nebude, ale hovorím, máme veľké množstvo žiadateľov, 

ktorí majú uzavretú zmluvu, dostali peniaze a majú vyčerpané nula eur.“ 

Ivan Tománek: „Presun eurofondov nám musí najskôr odobriť Európsky parlament, čo môže trvať 

týždne až mesiace. Premiér by mal na budúci týždeň diskutovať s ministrami o tom, koľko miliárd 

môžme mať k dispozícii.“ 

[Späť na obsah.] 
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