
Charakteristiky hodnotených zákonov schválených v NR SR v II. polroku 2020  
 

1) Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 468/2019 Z. 
z. o štátnom rozpočte na rok 2020

Zmeny v štátnom rozpočte  
 

Zámer opatrenia:    

Pri zostavovaní štátneho rozpočtu na rok 2020 sa vychádzalo z údajov a prognóz, ktoré nepredpokladali vznik a negatívne 
dôsledky pandémie COVID-19. Zámerom návrhu zákona je preto prijať nevyhnutné legislatívne úpravy reagujúce na situáciu 

odrážajúcu výrazný pokles ekonomickej aktivity vyvolaný pandémiou COVID-19 a najmä zabezpečiť finančné krytie opatrení 

zameraných na zmiernenie negatívnych následkov pandémie, ako aj zohľadniť výpadok príjmov štátneho rozpočtu v roku 2020.

 

Obsah opatrenia:

 

 

Novelou zákona sa zohľadňuje hotovostný výpadok daňových ako aj nedaňových príjmov kapitol štátneho rozpočtu 
v celkovej sume 1,4 mld. eur. 

Celkové výdavky sa zvyšujú o takmer 7,8 mld. eur, pričom dôvody zvýšenia je možné rozdeliť do dvoch okruhov: 

 -výdavky priamo súvisiace s pandémiou COVID-19 v sume 4,9 mld. eur, 

 -výdavky na zabezpečenie v rozpočte nekrytých titulov v sume 2,9 mld. eur. 

Úpravami príjmov a výdavkov sa zvyšuje hotovostný schodok o 9,2 mld. eur. 

V rámci zvýšenia výdavkov v dôsledku koronakrízy vzrastie transfer pre Sociálnu poisťovňu, zvýšia sa aj zdroje pre 

kapitolu ministerstva práce, ako aj výdavky na kompenzáciu nákladov na nájomné či na zabezpečenie nákupu 

ochranných pomôcok. 

 

Názory proponentov:   

potreba zabezpečiť zdroje na nepokryté výdavky, s ktorými tohtoročný rozpočet nepočítal návrh vytvára možnosť 
poskytnúť záruku do Paneurópskeho záručného fondu v reakcii na pandémiu, ktorého Európska investičná banka a 

Európsky investičný fond budú môcť poskytnúť záruky na financovanie a úvery priamo konečným príjemcom zo 

súkromného a verejného sektora alebo prostredníctvom finančných sprostredkovateľov  

 

Názory oponentov:  

- absencia konsolidačných opatrení pre rok 2021 

- dlhodobá udržateľnosť rozpočtu je v pásme vysokého rizika až do konca rozpočtového horizontu. Štrukturálny deficit je 

plánovaný na vysokej úrovni 4,7 % HDP a dlh nie je stabilizovaný 

 

Primárny zdroj:  Zákon (č. 217/2020), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=7862 

Stav opatrenia v legislatívnom procese: Zákon vyšiel v zbierke Zákonov 5.8.2020; účinnosť od: 5.8.2020

Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo financií SR)
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