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Iniciatíva OKS pre ozdravenie verejných financií, 
podporu hospodárskeho rozvoja a  

znižovanie nezamestnanosti  
 

Katalóg návrhov 

Úvod a prehľad balíkov 

 

 

Dlhodobo účinne vyriešiť príčiny problémov verejných financií znamená, že vláda razantne 
zredukuje verejné výdavky, aktíva štátu a jej zasahovanie do ekonomiky a životov ľudí. Táto 
redukcia musí byť podložená koncepčnými zmenami verejných financií dlhodobého charakteru 
s prestavením pravidiel (zameraných na vyrovnané hospodárenie a znižovanie verejného dlhu) 
a výdavkovými reformami (znamenajúcimi ústup vlády a presúvanie zodpovednosti na 
jednotlivcov a rodiny). Vláda zároveň musí znižovať finančné a administratívne zaťaženie 
podnikateľských a iných subjektov, tým podporiť ekonomickú aktivitu a tvorbu produktívnych 
pracovných miest. 

V snahe podporiť vládu Ivety Radičovej v tomto úsilí, pripravila OKS Katalóg návrhov pre 
ozdravenie verejných financií, podporu hospodárskeho rozvoja a znižovanie nezamestnanosti. 

 

Predkladaný 5 + 1 balík opatrení v tomto Katalógu návrhov predstavuje najreálnejšiu cestu k 
zdravým verejným financiám a hospodárskemu rozvoju Slovenska 

 

Ozdravenie verejných financií a podpora hospodárskeho rastu/rozvoja a zamestnanosti v SR je 
možná iba zrealizovaním nasledovných vzájomne prepojených balíkov opatrení:  

1. Zníženie a zefektívnenie verejných výdavkov, najmä: 

- zníženie spotreby a administratívy verejnej správy 

- odbúravanie dotácií a iných vládnych transferov podnikateľským subjektom  

- odbúravanie  iných vládnych transferov jednotlivcom, ktoré nepatria medzi úlohy vlády 
v slobodnej spoločnosti s trhovou ekonomikou 

2. Zvýšenie efektívnosti alokácie výdavkov v sociálno-zdravotnej sfére, najmä: 

- zaviesť adresné sociálne dávky a niektoré sociálne dávky zrušiť (napr. vianočný 
príspevok) 

- znížiť výšku odvodov do prvého piliera, znížiť zásluhovosť a presunúť ju do 
kapitalizačného pilieru v priebežnom dôchodkovom systéme 
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- definovať nárok občana na úhrady zdravotnej starostlivosti z verejného zdravotného 
poistenia v súlade s jeho možnosťami 

3. Obmedzenie podnikania parazitujúceho na verejnom sektore 

- t.j. dosahovania neúmerne vysokých alebo nezaslúžených ziskov, ktoré umožňuje štát 
svojou činnosťou alebo nečinnosťou: 

- včasnou a systémovou identifikáciou parazitického podnikania a odstránením možností 
takéhoto podnikania legislatívnou cestou 

- riadnym, to znamená účinným, spravodlivým a transparentným výkonom regulačnej 
činnosti v prípade absencie primeraného konkurenčného prostredia 

- efektívnymi protikorupčnými opatreniami s preventívnym účinkom 

4. Koncepčné zmeny (pravidiel, redefinovanie úloh štátu a presadzovanie zmien na 
úrovni EÚ a iných nadnárodných inštitúcií), najmä: 

- zmena pravidiel znamenajúcich tvrdé rozpočtové opatrenia a dlhodobo nastavené limity 
pre rozpočtovú zodpovednosť 

- ústup vlády z niektorých oblastí a prenesenie zodpovednosti na občanov 

- realizovanie reformy verejnej správy smerujúcej k potrebám občanov 

- minimalizovanie vplyvov škodlivých byrokratických nadnárodných zásahov 

5. Do/Privatizácia a transformácia na verejno-súkromné partnerstvá 

- do/privatizovať napríklad: SPP, Cargo, Elektrárne, Telecom, BCP, teplárne, Transpetrol,... 

6. Rozvojové impulzy v podobe zníženia daňového, odvodového a administratívneho 
zaťaženia po začatí trvale  pozitívneho trendu znižovania deficitu verejných financií. 

- metodické zmeny v daňovom a odvodovom systéme, znamenajúce jeho zjednodušenie 

- zníženie daňového a najmä odvodového zaťaženia 

- daňová a odvodová reforma, ktorá by v prípade jej prijatia znamenala v ďalšom období 
znižovanie daňového a odvodového zaťaženia 

 


