1. Prog
gramové v
vyhlásenie vlády SR
R ‐ stručný
ý prehľad
d najdôležžitejších b
bodov
Vláda chce upevňovaať stabilitu veerejných financií a zaviesťť euro na Slovensku od ro
oku 2009.
diť na rozvoj poznatkovejj ekonomiky, budovanie
Čerpaniee štrukturálnyych fondov ssa má sústred
infraštruktúry, rozvojj regiónov a riešenie
r
prob
blémov v oblasti životnéh
ho prostrediaa a pôdohosp
podárstva.
Vláda SR podporí čiasstočné odško
odnenie poškkodených klieentov nebankových subjeektov.
Vláda priistúpi k reforrme daňovej správy s cieľľom odhaľovaať a postihovvať subjekty, ktoré sa plateniu daní
vyhýbajú
ú resp. páchaajú daňové po
odvody.
Vláda pláánuje pokraččovať v presadzovaní myššlienky spoloččného výberu daní a odvo
odov.
Vláda chce zvýšiť mieeru solidarityy v daňovom systéme posstupným zvyššovaním nezd
daniteľného základu
pravou výšky daňového bo
onusu; vládaa navrhne zvýýšiť zdaňovan
nie fyzických osôb s
dane, úp
nadštand
dardnými prííjmami.
V prípadee pretrvávajú
úcej neefektíívnej reguláccie monopolo
ov zvolí vládaa selektívny d
daňový prístu
up k
takýmto subjektom.
Vláda navrhne zavedenie zníženiaa sadzby dane z pridanej hodnoty.
Vláda SR nebude pokkračovať v privatizácii a v doprivatizáccii majetkoveej účasti štátu
u v strategickkých
podnikocch.
Vláda SR vypracuje in
novačnú strattégiu pre Slo
ovensko, ktorrá v cieľovom
m horizonte u
umožní zvýšiťť inovačnú
úroveň dosah
hovanú v rám
mci EÚ.
aktivitu SSlovenska na priemernú ú
Vláda SR zlepší podm
mienky pre ro
ozvoj všetkých foriem pod
dnikania.
Vláda po
osilní kontroln
né a regulačn
né právomocci štátu v oblaasti prirodzeených monop
polov.
Vláda vyttvorí podmieenky pre výsttavbu a sprevvádzkovanie 100 km diaľn
nic a rýchlosttných ciest do roku
2010.
Vláda zavvedie spoplatnenie vybraanej cestnej iinfraštruktúrry formou eleektronického
o výberu mýta.
Vláda zacchová domin
nantné postavenie štátu v železničnýcch spoločnosttiach.
Vláda priipraví novelizzáciu Zákonn
níka práce s cieľom
c
zabezpečiť zvýšenú ochranu zaamestnancovv. Vláda sa
zasadí o opätovné zavedenie inštitútu dohodyy o pracovneej činnosti.
Vláda sa zaväzuje posstupne zvyšo
ovať minimálnu mzdu.

Vláda priijme opatren
nia na zmiern
nenie prehlbu
ujúcich sa a n
neodôvodnených rozdielo
ov v cene prááce medzi
regiónmii a odvetviam
mi.
Vláda bude presadzo
ovať, aby sa o
odborom prin
navrátilo posstavenie efekktívneho obhajcu záujmovv
noprávneho ú
účastníka socciálneho dialógu.
zamestnaancov a rovn
Vláda navrhne poskytnutie vianoččného príspeevku dôchodccom.
nia na zreálneenie a harmo
onizáciu sadzzieb poistnéh
ho pre jednottlivé základné fondy
Vláda priijme opatren
sociálneh
ho poistenia a rezervný fo
ond solidarity a novo uprraví maximálnu hranicu vvymeriavacieho základu
na platen
nie poistného
o a zváži plattenie poistnéého z dividen
nd.
Druhý dô
ôchodkový piilier transformovať na do
obrovoľný.
me s príspevvkom
Vláda zavvedie príplatok k príspevku pri narodeení prvého dieťaťa, a to v celkovej sum
najmeneej 15 tis. Sk.
Vláda zab
bezpečí prep
pojenie inform
mačných systémov inštitú
úcií verejnej správy tak, aaby bola dosiiahnutá
plná elekktronizácia výýmeny inform
mácií o občan
noch a podnikateľských ssubjektoch.
Vláda zru
uší niektoré p
poplatky v zd
dravotníctve,, ktoré nemajú priamo sú
úvis s poskyto
ovaním zdravvotnej
starostlivvosti.
Vláda SR zefektívni a skvalitní plnenie národneej rozvojovejj stratégie fo
ormovania ko
onkurencieschopnosti
osti ‐ MINERV
VA.
spoločno
Vláda vyttvorí legislatíívny rámec n
na obsahovú prestavbu výýchovy a vzdelávania na základných
z
a stredných
školách; dôraz sa bud
de klásť na prrehĺbenie jazzykovej prípravy, rozvoj p
počítačovej gramotnosti a
komunikkačných schopností.
Vláda nezavedie spop
platnenie dennej formy vvysokoškolskéého vzdelávaania. K extern
nému štúdiu sa v tejto
súvislosti nevyjadrujee.
Vláda chce zvyšovať n
náročnosť naa kvalitu a rýcchlosť súdneeho konania a rozhodovan
nia.
Špeciálnyy súd a špeciálna prokuraatúra by podľa vládneho programu mali prejsť pod
drobnou anaalýzou
predovšeetkým z pohľľadu finančneej a materiálnej nákladno
osti.
Vláda sa dôrazne zasaadí za potláččanie korupciie, pričom bo
oj proti nej po
okladá aj za ssúčasť posiln
nenia
osti justície.
nezávislo
Vláda chce, aby nado
obudol účinnosť zákon o p
preukazovan
ní pôvodu maajetku a aby sa
s jeho mech
hanizmy čo
z
v praxi uplatňovať.
najskôr začali

