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Val sa uvoľnil. Rozpočet tiež

Stĺpček

Premiérka Iveta Radičová prirovnala náš tohtoročný rozpočet ku gréckemu

Cynici

Slovenská vláda sa rozhodla
odblokovať obranný val
eurozóny. Grécku však
požičaťnechce, pretože
peniaze v rozpočte chýbajú
aj nám.
BRATISLAVA. Vláda

Ivety Radičovej včera napriek svojmu odporu podporila obranný val
eurozóny. Uvoľnila tak ruky ostatným štátom, aby sa mohli
zaručiť za niektorého z členov
eurozóny, ak sa ocitne v podobnej situácii ako Grécko.
Našu prípadnú záruku podmieňuje vláda tým, že v euro-

zóne musí existovať systém
riadeného štátneho bankrotu,
prísnejšie rozpočtové pravidlá a
problémy podobné gréckym
treba riešiť s prísnosťou, s akou
to robí Medzinárodný menový
fond.
Vláda však nevyhovela ďalšiemu želaniu Bruselu: nedala
súhlas pôžičke pre Grécko,
zmietajúce sa na hrane bankrotu. Dôvod? Chudobnejšie Slovensko nebude pomáhať bohatšiemu Grécku, ktoré žilo nad
pomery vďaka vysokým deficitom.
No nie sú to jediné argumen-

Stav je
kritický.
Deficit tejto krajiny
bude ku koncu roka
veľmi podobný, ako
dosiahne Grécko.
Iveta Radičová,
premiérka

ty. Tým ďalším je žalostný stav
nášho
rozpočtu.
Radičová
(SDKÚ) ho včera prirovnala ku

gréckemu. „Deficit tejto krajiny
bude ku koncu roka veľmi podobný, ako dosiahne Grécko,“
povedala po stretnutí so zástupcami samospráv, ktoré od
nej pýtali peniaze na zaplátanie
ich rozpočtov. Grécko očakáva
deficit 8,7 percenta.
V rozpočte napríklad chýba
miliarda z daní a odvodov, v
strate sú štátne zdravotné poisťovne, vo veľkých deficitoch sú
samosprávy. Na stole sú sporné
zmluvy, ktoré uzatvorili niektorí ministri Ficovej vlády, a
stovky miliónov eur pohltia povodne.

„Musím konštatovať fakt, že
stav je kritický,“ tvrdí Radičová.
Bývalý minister financií Ján
Počiatek (Smer) to označil za
výhovorky. „Nechce sa im nič
robiť. Ukázalo sa, že nemajú
zázračný recept, o ktorom štyri
roky hovorili.“ V možnostiach
vlády podľa neho je, aby dosiahla Ficom naplánovaný deficit
5,5 percenta HDP. „Sú zhruba v
polovici čerpania rozpočtu a
majú dostatok priestoru, aby to
zredukovali.“
Marianna Onuferová,
Ľuboš Jančík
Viac na 7. strane

Oheň v SAV
ničil vírusy
Vedci prišli počas požiaru
v Bratislave o celoživotnú
prácu za milióny eur.
BRATISLAVA. Budova Virologického ústavu Slovenskej akadémie vied včera vyhorela. Požiar sa zrejme chytil od bômb
zváračov pri opravách budovy.
Plamene nikoho nezranili.
„Niektorí ľudia tam majú
v mrazničkách uloženú celoživotnú prácu, veci, ktoré majú
hodnotu dva alebo tri milióny
eur. Ak sa rozmrazia, tak škody
budú nepredstaviteľné,“ povedal podpredseda SAV Albert Breier.
V chlade boli protilátky či biologické zbierky. „Nešlo však
o nebezpečné vírusy,“ povedal
veliteľ zásahu hasičov Dušan
Timko. Zachrániť sa podarilo
viaceré pokusné zvieratá ohrozené plameňmi aj drahú softvé(trš)
rovú jednotku.

Viac na 5. strane

Za necelých
dvadsaťštyri hodín zmenil názor. Nový minister školstva
Eugen Jurzyca (SDKÚ) posiela
kontrolu na Právnickú fakultu
Univerzity Komenského.
V stredu tvrdil, že informácie SME o prijatí skupiny daňových poradcov na právo mu
nestačia. Asi dvadsiatka uchádzačov sa na školu dostala
vďaka totožnému odvolaniu
napriek tomu, že viacerí skončili hlbokou pod čiarou.

BRATISLAVA.

V

láda Roberta Fica nechala verejné financie v
katastrofálnom
stave. Od ničnerobiaceho exministra financií Počiatka je cynické a
bezočivé, keď tvrdí, že nová
vláda by stále mohla „útočiť
na pôvodné ciele“.
Pôvodným cieľom bol deficit 5,5 percenta a len politický samovrah by sa pustil
do takýchto brutálnych
úspor v zostávajúcich piatich
mesiacoch roka. Dôležitý je
koncept konsolidácie verejných financií a jeho dôsledné
plnenie v reálnom čase.
Robert Fico zasa cynicky a
bezočivo klame, ak o súčasnej vláde a jej voličoch tvrdí:
„V predvolebnej kampani ich
oklamala, že obranný val nepodporí, teraz tak urobila,
pričom ju k tomu nič a nikto
nezaväzoval.“
Ten, kto prijal v Bruseli politické záväzky voči Grécku i
obrannému valu, bol Fico. On
bez akejkoľvek diskusie vytvoril stav, ktorým výrazne
obmedzil manévrovací priestor dnešnej vlády. Jej podmienky, za akých je ochotná
poskytnúť záruky vo vale, sú
napokon rozumné. Treba len
dúfať, že v ich presadzovaní
Slovensko nezostane osamotené.
Fico za hranicami Slovenska pokorne zrážal opätky,
doma robil ramená a teraz sa
v opozícii zlomyseľne škľabí,
ako sa nová vláda borí s problémami, ktoré sám založil a
spôsobil. Typické. © SME

Budovu Virologického ústavu včera pre požiar odpojili od elektriny a vedcom sa tak rozmrazili biologické vzorky. FOTO SME – VLADIMÍR ŠIMÍČEK

Bratislavské právo
Jurzyca nechá preveriť
Minister školstva už
nečaká na stanovisko
dekana právnickej fakulty.

Ivana Štulajtera

Jurzyca chcel pôvodne čakať na vysvetlenie fakulty.
Dekan Marián Vrabko sa má z
dovolenky vrátiť až v auguste.
Okrem študentov minister
skontroluje aj externé štúdium v stredisku Kaskády pri
Galante. Akreditačná komisia
totiž tvrdí, že škola tam vyučuje právo bez potrebnej akreditácie. Univerzita to popiera.
„Preveríme všetko, čo súvisí
s prijímaním študentov a štúdiom na práve,“ povedal Jurzyca.
Ján Glovičko

© SME

V teplotách sme
prekonali i Atény

SPRAVODAJSTVO
VO
Náš vzťah je
čisto pracovný
Šéf premiérkiných poradcov
Balázs hovorí o svojej
novej práci.
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Liga sa cez
víkend začne

Zdražejú pivo
a rožky?

Futbalový zväz
klubom sľúbil, že im
dlžné peniaze pošle.

Ceny obilnín narastajú.
V obchodoch sa to prejaviť
nemusí.
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ZAHRANIČIE
Zajac povedie
české reformy
Bývalý slovenský minister
bude meniť zdravotníctvo
u susedov.
9. strana

KURZY ECB 16. 7. 2010, koľko dostanete za 1 euro

28 až 36 °

Prevažne jasno
až poloblačno
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Ceny SME v zahraničí

Česko 15 CZK

USD
1,2828

GBP
0,8356

Chorvátsko 7,50 HRK

CZK
25,464

HUF
278,93

PLN
4,0608

BRATISLAVA. Madrid 30,
Cordoba 32, Atény 33, západ
Slovenska 35 stupňov Celzia.
Teploty u nás včera o 14.00 h
výrazne prevyšovali aj hodnoty na juhu Európy. A horúco bude aj v nasledujúcich
dňoch.
Pre ľudí v mestách sa záchrannými bodmi často stávajú aj nákupné centrá
a klimatizované obchody.
Denník SME včera teplotu
v nich porovnával v Banskej
Bystrici. Najpríjemnejších
23 stupňov nameral v Lidli,
25 bolo v Tescu, 27 v Kauflande aj vo zvolenskom Metre.
(wm)
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