


Založili sme novú tradíciu 

v prístupe výberu manažérov 

do štátnych akciových spoločností 

a podriadených organizácií. 

Je dôležité, aby pri obsadzovaní 

týchto pozícií boli do úvahy brané 

najmä aspekty:    · odbornosti 

                               · dôveryhodnosti 

                               · skúseností 

                               · kandidátov 

Pre napravenie reputácie štátnych 

organizácií a podnikov bolo 

potrebné nájsť tých, ktorí chcú 

a vedia pracovať v prospech 

verejného záujmu. 

Týmto spôsobom sme obsadili funkcie 

Týmto spôsobom sme obsadili 

funkcie predsedu Rady 

pre rozpočtovú zodpovednosť, 

prezidenta finančnej správy či 

nových predsedov predstavenstiev 

a ich členov v štátnych akciových 

spoločnostiach: 

· Slovenská elektrizačná
   prenosová sústava 

· Slovenská záručná 
  a rozvojová banka

· Tipos a Slovenská 
   konsolidačná

Uskutočnili 
sme transparentné 
výberové konania.
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Zaviedli sme nový prístup 

k rozpočtu verejnej správy 

a presadili Rozpočet pravdy, 

záchrany a zodpovednosti. 

Ten v najlepšej možnej miere 

zosúlaďuje požiadavky na: 

· rozpočtovú zodpovednosť
 
· zmierňovanie dopadov 
   koronakrízy

· upevňovanie sociálnej 
   súdržnosti súčasne 

· dodávanie potrebných 
  fiškálnych stimulov 
  do oslabenej ekonomiky

Pripravili sme 
Rozpočet pravdy, 
záchrany 
a zodpovednosti. 
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Zároveň sme uviedli 

do praxe aj novú tradíciu

v podobe Rozpočtu pre ľudí, 

ktorý vizuálne atraktívnou 

formou predstavuje 

občanom základné 

informácie o rozpočte 

verejnej správy. 



Plán obnovy 
je cestovnou mapou 
k lepšiemu Slovensku.
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V mimoriadne krátkom čase 

sa nám za pomoci mnohých 

odborníkov podarilo pripraviť

 základný rámec Plánu obnovy 

a odolnosti SR, aby sme využili 

šancu získať európske zdroje 

na reštartovanie Slovenska. 

Proces sme začali predstavením 

reformného menu - dokumentu 

Moderné a úspešné Slovensko, 

ktorý presne popísal kľúčové 

problémy našej krajiny, dôvody

jej zaostávania za vyspelými 

krajinami Európskej únie 

a taktiež načrtol ich riešenia. 

Počas druhej polovice roka 

prebiehali diskusie s odborníkmi

a rôznymi záujmovými 

organizáciami, aby sa Plán 

obnovy a odolnosti SR stal 

dôveryhodnou cestovnou 

mapou k lepšiemu Slovensku. 



Na boj proti pandémii koronavírusu 

vlani urobila vláda opatrenia v objeme 

4,7 miliardy eur, teda 5,2 % HDP. 

Pre porovnanie: protikrízová pomoc 

v rokoch 2008 - 2009 bola v hodnote 

0,942 miliardy, teda 1,4 % HDP.

Uvoľnili sme 
financie na boj 
proti covidu.

4

DAJME

COVIDU
STOP! 



Umožnili sme odklad 
splátok úverov až 
o 9 mesiacov.
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Pomohli sme klientom bánk 

a po dohode vlády so Slovenskou 

bankovou asociáciou sa umožnil 

bezodplatný odklad splátok 

úverov až o deväť mesiacov. 

Banky, ale aj nebankové subjekty 

tak mali povinnosť na základe 

žiadosti klienta odložiť 

splácanie jeho úveru a to bez toho, 

aby bol klientovi udelený negatívny 

záznam v úverovom registri.

Vyšli sme tak v ústrety množstvu 

požiadaviek občanov, ktorí sa 

v dôsledku pandémie dostali 

do zložitej situácie a nemohli 

splácať svoje záväzky v bankách, 

resp. v nebankových subjektoch.  

O odloženie splátok mohli 

požiadať  · spotrebitelia 

                   · živnostníci 

                   

Žiadosť mohol podať ktorýkoľvek 

z dlžníkov úveru, ktorý spĺňal 

zákonné podmienky.

                   · malé a stredné podniky, 
                     ktoré majú do 250 
                     zamestnancov 



Zaviedli sme do praxe 
veľkú i malú garančnú 
schému. 
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EXIMBANKA SR, ale aj SZRB 

a SIH v rámci programu finančnej 

pomoci poskytujú záruky, aby 

banky v čase zvýšeného rizika 

nezastavili úverovanie podnikov. 

Pomôžu im tak preklenúť 

nepriaznivé obdobie, spôsobené 

pandémiou, za účelom udržania 

zamestnanosti a podpory ich 

finančnej kondície. 

Toto je spolu s kurzarbeitom 

ďalší bezprecedentný krok, 

ktorý nemá v histórii slovenskej 

hospodárskej politiky obdobu. 



Uľahčili sme ľuďom 
platenie daní.
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Pomohli sme daňovníkom 

a posunuli zákonné lehoty 

pri dani z príjmov na podanie: 

· daňových priznaní

· oznámenia a odvedenia dane

· z nepeňažného príjmu 
  poskytovateľov zdravotnej 
  starostlivosti 

· hlásení ročných zúčtovaní 
  za zamestnancov 

· dani z motorových vozidiel 
   v špecifických prípadoch

Rovnako sme umožnili 

daňovníkom platiť 

preddavky na daň z príjmov 

za výhodnejších podmienok 

na základe podaného daňového 

priznania, čím sa zmiernili 

dôsledky pandémie vo finančnej 

situácii podnikateľov.



Podali sme pomocnú 
ruku rodinám s deťmi.
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Daňový bonus pre pracujúcich rodičov 

na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov sa od júla 

zvýši na 1,7- násobok a od 1. januára 2022 

na 1,85 - násobok základnej sumy tohto 

daňového zvýhodnenia.

Zároveň sme zmiernili podmienky 

pre uplatnenie daňového bonusu 

na vyživované dieťa. 

Do nároku na daňový bonus 

na dieťa sa zahŕňajú aj príspevky 

v rámci aktívnej politiky trhu práce, 

dotácie z rezortu kultúry, ako 

aj pandemické nemocenské 

dávky a ošetrovné. 

Mnoho ľudí vzhľadom na stratu 

príjmov by nedokázalo splniť 

podmienky na uplatnenie 

daňového bonusu, týmto 

spôsobom sme im pomohli si 

túto výhodu v ťažkých časoch 

udržať. 



Poskytli sme 
bezúročné návratné 
finančné výpomoci 
mestám a obciam.
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Reagovali sme na výrazný pokles výberu dane z príjmov 

fyzických osôb a poskytli sme bezúročné návratné 

finančné výpomoci subjektom územnej samosprávy. 

Túto pomoc využilo 1727 subjektov, 

ktoré dokopy získali 151 919 185 eur. 



Máme dôveru 
zahraničia.
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Slovensko dosiahlo významné výsledky 

na medzinárodných trhoch. 

Naraz sme predali dlhopisy za 4 miliardy eur. 

Išlo o doteraz najväčšiu emisiu štátnych dlhopisov 

a zároveň aj o historicky najväčší predaj štátnych 

dlhopisov v regióne strednej a východnej Európy. 

Svedčí to o dôvere k vláde, rovnako 

aj samotný fakt, že napriek mimoriadne zložitej 

situácii vo verejných financiách si Slovensko 

udržalo investičný rating zo strany renomovaných 

ratingových agentúr. 

 


