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4 Charakteristiky hodnotených zákonov schválených v NR SR v 4. štvrťroku 2009 
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Zámer opatrenia: pokračovať v  konsolidácii verejných financií s ohľadom na ekonomickú situáciu SR 

Obsah opatrenia: 

• rozpočtovaný deficit verejných financií v roku 2010 vyjadrený v metodike ESA 95 je 5,5% HDP (3 707 mil. €); v roku 2009 bol 

6,29% HDP (4 000 mil. €) 

• rozpočtovaný deficit verejných financií v roku 2011: 4,2% HDP, v roku 2012: 3% HDP 

• plánovaný schodok štátneho rozpočtu na rok 2010 vyjadrený na hotovostnom princípe je 3 746 mil. € 

• príjmy štátneho rozpočtu by sa oproti roku 2009 mali znížiť o 4,5% (na 12,53 mld. €) a výdavky zvýšiť o 15,2% (na 16,28 mld. 

€) 

• rozpočet predpokladá s výrazným nárastom financií z európskych fondov (nárast výdavkov bez eurofondov je 1%) 

Výdavky jednotlivých kapitol v rozpočte 

2010 2009 Zmena 

mil. € mil. € % 

Ministerstvo školstva SR 2 348 2 170 8,2 

Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR 1 968 1 890  4,1 

Ministerstvo zdravotníctva SR 1 440 1 305 10,3 

Ministerstvo obrany SR 823 1 046 -21,3 

Ministerstvo dopravy, pôšt a telek. SR 1 425 1 378 3,4 

Ministerstvo pôdohospodárstva SR 1 157 976 18,5 

Ministerstvo vnútra SR 839 929 -9,7 

Ministerstvo výstavby a reg. rozvoja SR 494 382 29,3 

Ministerstvo financií SR 491 469 4,7 

Ministerstvo hospodárstva SR 319 269 18,6 

Ministerstvo životného prostredia SR 330 323 2,2 

Ministerstvo spravodlivosti SR 270 286 -5,6 

Ministerstvo kultúry SR 170 188 -9,6 

Ministerstvo zahraničných vecí SR 108 132 -18,2 

Ostatné 4 095 2 383 71,8 

Celkové výdavky rozpočtu 16 277 14 125 15,2 

Hlasy proponentov: 

• rozpočet predpokladá druhý najnižší verejný dlh v rámci eurozóny a šiesty v rámci celej EÚ 

• napriek tomu, že deficit celej EÚ sa zvýši priemerne z 7% na 7,5%, Slovensko deficit znižuje – z 6,29% HDP na 5,5% HDP, hoci 

niektoré negatívne javy súvisiace s krízou, napríklad nezamestnanosť, budú kulminovať až v roku 2010 

• vláda schválila rozpočet, v ktorom sú zoškrtané výdavky ministerstiev o 800 mil. € a ktorý vytvára podmienky na to, aby sa v 

roku 2010 významne urýchlilo využívanie prostriedkov z fondov EÚ 

• ambíciu šetriť viac, ako okolité krajiny, oceňujú aj niektorí nezávislí analytici, ktorí sa v minulosti stavali k rozpočtom 

tvoreným súčasnou vládou negatívne 

• rozpočtom vláda splnila svoj prísľub, ktorý dala na začiatku svetovej hospodárskej krízy, že ľudia na Slovensku nebudú platiť 

daň za to, že niekto iný spôsobil svetovú hospodársku krízu 

Hlasy oponentov: 

• schválený štátny rozpočet Slovensko významne zadlžuje; vláda nezodpovednou hospodárskou politikou a plytvaním 

verejnými zdrojmi vytvára hrozbu budúceho zvyšovania daní a odvodov, ktoré sa nebudú týkať len podnikateľov, ale 

postihnú všetkých občanov Slovenska  

• hrozí, že nepríde časť peňazí z európskych fondov a niektoré plánované bežné výdavky nebudú uhradené, čo vytvorí tlak na 

budúcu vládu po voľbách, aby domáce výdavky zvýšila 

• skutočný verejný dlh výrazne zvyšujú PPP projekty na výstavbu diaľnic; to, že takto vzniknuté náklady sa do verejného dlhu 

nezapočítavajú, neznamená, že ich v budúcnosti nebude treba zaplatiť 

• vláda v rozpočte na budúci rok nevyčlenila ani euro na predĺženie podpory v nezamestnanosti, len hovorí, že o tom diskutuje 

a že sa tým bude zaoberať 

• plánovaný nárast výdavkov o vyše 15% vyzerá ako pozitívny krok na podporu rastu ekonomiky, avšak počíta s nereálne 

vysokým čerpaním eurofondov 

 

Primárny zdroj: Zákon  (č. 497/2009) o štátnom rozpočte na rok 2010 

http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3016#IIICit 

Stav opatrenia v legislatívnom procese: schválené 4.11.2009 v NR SR v 3. čítaní; účinnosť od: 1.1.2010 

Navrhovateľ: Ministerstvo financií SR 


