
 
Odporúčania 

z konferencie „ Malá vláda - dobrá vláda“ konanej 2.11.2010  
 a z rozhovorov s prof. Maurice McTigue  

 
Prof. Maurice McTigue, ako viacnásobný minister vo vláde Nového Zélandu významnou 
mierou prispel v 90-tych rokoch minulého storočia k redukcii vládnych  výdavkov o cca 66%. 
 
Vlády vo vyspelých krajinách deklarujú záujem zabezpečovať prosperitu svojich krajín. Tento 
zámer, ak má byť udržateľný,  je možné zabezpečiť len pri dodržaní logiky  hospodárskeho 
rozvoja, ktorá má nasledovnú postupnosť: 
 

 investície –> pracovné miesta –> prosperita 
 

Realizácia tejto postupnosti v podmienkach Slovenska vyžaduje zvýšiť atraktivitu podnikateľského 
prostredia v očiach investorov, ako nevyhnutnej podmienky pre prílev investičného kapitálu. V tejto 
súvislosti je mimoriadne dôležité realizovať takú vládnu politiku, ktorá bude reálne vytvárať 
podmienky pre férový rozvoj podnikania na Slovensku. 
 
Odporúčania pre vládnu politiku: 
 
A. Zvýšenie atraktivity podnikateľského prostredia znamená: 

1. Zredukovať administratívnu náročnosť a urýchliť (zjednodušením a elektronizáciou)  procesy: 
• zakladanie podnikov, 
• zápis zmeny vlastníka nehnuteľnosti do katastra, 
• zakladanie živnosti a obchodných spoločností, 
• vydanie stavebného povolenia, 
• platenie daní. 

 
2. Odbúrať vládne intervencie a stimuly 

(transakčné náklady robia z vládnych stimulov neefektívne nástroje, ktoré navyše deformujú 
konkurenčné prostredie). 
 

3. Zvýšiť efektivitu práce súdov za účelom zabezpečenia vymožiteľnosti práva. 
 

4. Zredukovať a zefektívniť tvorbu zákonov, ktoré majú dopad na podnikateľské prostredie. 
• Odmietať európsku legislatívu zvyšujúcu administratívnu náročnosť v podnikateľskej 

sfére. 
• Zriadiť komisiu, ktorá bude odobrovať jednotlivé legislatívne návrhy na zavádzanie 

nových regulácií do parlamentu. Zároveň zabezpečiť, aby žiadna regulácia nemohla byť 
zavedená bez schválenia parlamentom. Predsedom komisie by mal byť  predstaviteľ 
opozície v parlamente. Každá regulácia predložená komisii musí obsahovať doložku 
dopadov na všetky sektory a odôvodnenie jej potrebnosti. Ak ju komisia do parlamentu 
nepustí, žiadosť na rovnakú reguláciu môže byť komisii predložená najskôr o rok. Každá 
regulácia má limitovanú platnosť (5 rokov), čo zabezpečí pravidelný návrat do 
parlamentu a vyhodnocovanie jej opodstatnenia. 

 
 
 



 
B. Vládnu politiku zamerať na elimináciu verejného dlhu, ktorý vo svojej podstate  vytvára pre 
potenciálnych investorov neisté prostredie (pravdepodobnosť zvýšenia daní v budúcnosti). Za tým 
účelom: 
 

• Zredukovať výdavky verejnej správy. Z aktivít zabezpečovaných štátnou správou 
a samosprávou vyčleniť tie, ktoré môžu byť zabezpečované privátnou sférou. 

 
• Požiadavky na financovanie programov na jednotlivých  ministerstvách ako aj vo vláde 

posudzovať pri dodržaní nasledovných kritérií: 
1. Preukážte  reálnu existenciu problému 
2. Preukážte, že navrhovaný program, alebo aktivita vyrieši problém 
3. Informujte o tom, že kto iný už rieši daný problém (zabezpečuje príslušnú 

aktivitu)  s cieľom posúdiť, že či by nebolo efektívnejšie  finančne mu prispieť 
namiesto vytvárania nového duplicitného programu. 

4. Vyčíslite finančné náklady spojené s realizáciou programu (aktivity) 
5. Preukážte, že keď ukončíte daný program, nebudú potrebné znova ďalšie 

financie.  
 

• Pracovníkov verejnej správy finančne motivovať na znižovaní  výdavkov. 
 

• Spružniť mobilitu pracovníkov verejnej správy (napr. výpovednú lehotu nahradiť 
zvýšením platu).  
  

• Rozpočtovým a príspevkovým organizáciám by sa nemali nominálne medziročne 
navyšovať rozpočty, ale v dôsledku predpokladaného rastu produktivity práce naopak 
znižovať (príklad z Nového Zélandu ukazuje, že medziročný pokles rozpočtu o 2% pre 
všetky RO a PO, pokiaľ je definovaný zákonom, nemá negatívny vplyv na kvalitu služieb 
poskytovanú týmito organizáciami ani po viac ako desaťročí, práve naopak, je tlakom na 
vyššiu efektivitu). 

 
Po eliminácii dlhu, na základe zníženia výdavkov štátu, prebytky rozpočtu využiť na znižovanie daní 
a vytváranie rozpočtovej rezervy pre krízové prípady. V rozpočte by malo byť uvedené detaily 
rozhodnutia, ako sa s prebytkom naloží. 
 
C. Zabezpečiť vysokú mieru transparentnosti vo všetkých aktivitách verejnej správy spojených 
s používaním prostriedkov získaných od daňových poplatníkov a tiež vo financovaní politických strán.  
Za tým účelom prijať zákony o transparentnosti a fiškálnej stabilite. Pre inšpiráciu  pozrieť  zahraničnú 
legislatívu: 

• Fiscal Responsibility Act – Nový Zéland 
• Budget Honesty Act –  Austrália 
• Code of Fiscal Stability – Veľká Británia  
• Government Accountability & Transparency Act –  Kanada. 
 

 
Vypracovali:  Richard Ďurana, INESS,  Rudolf Požgay, SAKS 
 
 
 


