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Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky 
 

Vláda SR schválila 4.11.2002 svoje programové vyhlásenie, ktoré je rozdelené na 4 hlavné časti - 

demokratický štát, ekonomická politika, sociálna politika a bezpečný a efektívny štát. 

V úvodnej kapitole - Demokratický štát - deklaruje vláda ako svoje priority vstup SR do Európskej únie 

a do NATO. Vyjadruje odhodlanie zaoberať sa rómskou problematikou a chrániť morálne hodnoty našej 

spoločnosti. 

V časti Ekonomická politika sú ako ciele určené udržanie makroekonomickej stability, zefektívnenie 

správy štátneho rozpočtu a celých verejných financií tak, aby sa SR ku koncu volebného obdobia dostala 

na úroveň maastrichtských konvergenčných kritérií. Jedno z týchto kritérií určuje maximálny schodok 

verejných financií na úrovni 3% HDP. Pre dosiahnutie tohto cieľa nasmerovala vláda svoje 

snaženie z jednej strany k rovnej dani a z druhej k zjednoteniu sadzieb dane z pridanej hodnoty. Kabinet 

chce naďalej znižovať odvodové zaťaženiea takisto počíta s podporou podnikateľského sektora 

a konkurencieschopnosti ekonomiky. V oblasti daňovej politiky chce vláda prenášať ťažisko z priamych na 

nepriame dane. 

V Sociálnej politike vláda sľubuje uskutočniť rozsiahlu a zásadnú reformu dôchodkového systému (na 

troch pilieroch), zdravotníctva a čiastočne aj školstva (viaczdrojové financovanie, zavedenie poplatkov za 

štúdium na vysokej škole). Hlavným bodom tejto kapitoly je však riešenie problému nezamestnanosti. 

Vláda očakáva zavedenie opatrení, ktoré by mali viesť k aktívnej politike riešenia nezamestnanosti. 

V kapitole Bezpečný a efektívny štát vláda vyjadruje odhodlanie postupne prenášať zodpovednosť aj 

finančné prostriedky na samosprávy. S tým súvisí aj rušenie okresných a krajských úradov. Nespomína 

sa v ňom však zrevidovanie reformy územnosprávneho členenia Slovenskej republiky. 

V odseku Vnútorná bezpečnosť a verejná správa vláda predstavuje svoje plány v rámci boja proti 

domácej kriminalite ako aj ochrany pred prípadným teroristickým útokom (vnútorná bezpečnosť, 

kolektívna obrana (NATO), reforma ozbrojených síl). 

Časť Zahraničná politika hovorí integrácii do EÚ a NATO, budovaniu dobrých vzťahov so susednými štátmi 

a zapájaní sa do činnosti medzinárodných organizácií. 

Boju proti korupcii je venovaný priestor vo všetkých kapitolách. Vláda sa chce zameraťhlavne na boj proti 

hospodárskej korupcii, korupcii v zdravotníctve, školstve, justícií, vpolicajnom zbore. To môže podľa 

niektorých odborníkov spôsobiť nefunkčnosť boja proti korupcii na celoštátnej úrovni. 

 

 

  


