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Rozpočet 2019: Slovensko je bližšie k magickej nule
[hnonline.sk; 05/10/2018; Kristína Votrubová ; Zaradenie: ekonomika]
https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/1820116-rozpocet-2019-slovensko-je-blizsie-kmagickej-nule
Schodok by mal v budúcom roku dosiahnuť 0,1 percenta, dlh sa dostane mimo sankčných
pásiem.
Ešte nikdy vo svojej histórii nebolo Slovensko tak blízko vyrovnaného rozpočtu. Už v
budúcom roku by mal deficit verejných financií klesnúť na 0,1 percenta. Takýto cieľ si
nalinkovalo na rok 2019 ministerstvo financií a HN o tom informovali ako prvé na svojom
webe. O rozpočtových plánoch by mala budúci týždeň v pondelok rokovať tripartita, teda
zástupcovia zamestnávateľov a odborárov, a následne o nej budú v stredu diskutovať aj
ministri na rokovaní vlády.
"To, čo sa dá pozitívne hodnotiť na tomto návrhu, je, že v roku 2019 by sa mal dosiahnuť
strednodobý rozpočtový cieľ," povedal pre HN predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
Ivan Šramko. S dosahovaním čísel, ktoré sa objavujú v návrhoch rozpočtov, malo
ministerstvo financií vo viacerých rokoch problém. Čísla sa potom každoročne upravovali.
Inak to bolo vlani, keď sa Slovensku podarilo hospodáriť lepšie. Aj keď nám hrozilo, že
schodok dosiahne 1,6 percenta, napokon sme podľa Eurostatu skončili v jednopercentnom
mínuse. Dopomohol tomu aj lepší výber daní. Optimisticky vidí rezort financií pod vedením
Petra Kažimíra aj tento rok, keď by sme mali takisto hospodáriť o niečo lepšie.
Pozitívne sú tiež ministerské plány s verejným dlhom. Už v tomto roku by sa mal dlh znížiť
pod 49 percent, ocitne sa teda mimo sankčných pásiem. Znamená to, že sa neaktivujú sankcie,
ktoré vyplývajú zo zákona o dlhovej brzde. Jedným z trestov za zlé hospodárenie je napríklad
aj to, že ministrom zamrznú platy. To, že dlh Slovenska klesne pod dolné sankčné pásmo,
chváli aj Šramko.
Najvyšší možný dlh je totiž podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti 49 percent HDP, čo je
hodnota, ktorú by sme mali dosiahnuť v tomto roku. Mimo sankcií sa verejný deficit
naposledy pohyboval v roku 2012, keď bol na úrovni 43,7 percenta. Z roka na rok však kvôli
kríze stúpol takmer o 10 percentuálnych bodov a s týmto nárastom sa ministerstvo financií
borilo až doteraz.
Hodnotiť to, či by mohlo byť konsolidačné tempo rýchlejšie a aké vplyvy bude mať najnovší
návrh na verejné financie, je podľa Šramka predčasné. "Na to, aby sme vedeli povedať, aký
bude mať návrh dosah na dlhodobú udržateľnosť, potrebujeme vidieť návrh rozpočtového
plánu, detailnejšie informácie," vysvetlil.
Tie by mali byť k dispozícii na budúci týždeň. V pondelok má totiž o rozpočte rokovať
tripartita a v stredu vláda. V každom prípade sa však méta vyrovnaného rozpočtu javí čoraz
reálnejšia. Pokus o jeho dosiahnutie tu už totiž bol, v rozpočte na roky 2016 až 2019 bol ako
termín zadefinovaný rok 2018.
Makroanalytik Tatra banky Boris Fojtík už v minulosti upozornil, že priestor na dosiahnutie
tohto cieľa tu bol, chýbala však politická vôľa. Problémom je aj to, že pri zákone o rozpočte,
ktorý sa schvaľuje na tri roky, je záväzný iba prvý rok.
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Dôchodcovia dostanú takmer 13-eurový vianočný príspevok
[aktuality.sk; 04/10/2018; TASR ; Zaradenie: Domáce správy]
https://www.aktuality.sk/clanok/629435/dochodcovia-dostanu-takmer-13-eurovy-vianocnyprispevok/
Ilustračné foto
Zdroj - iStockphoto
Niektorí dôchodcovia na konci tohto roka dostanú už štvrtýkrát jednorazový príplatok k
vianočnému príspevku vo výške 12,74 eura.
Prezident SR Andrej Kiska podpísal novelu zákona o sociálnych službách, ku ktorej parlament
schválil pozmeňujúci návrh Erika Tomáša (Smer-SD), ktorý navrhol vyplatenie tohto
príplatku zrealizovať i v tomto roku.
Nárok na vianočný príplatok k dôchodku budú mať tí penzisti, ktorých dôchodok je do
dvojnásobku sumy životného minima, teda do 410,14 eura. Jednorazové zvýšenie sumy
vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku odklepol parlament aj po minulé
roky, tiež väčšinou prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu k nejakému sociálnemu zákonu.
Tomášov návrh v parlamente kritizovala opozícia z toho dôvodu, že ho podľa nej predložil k
obsahovo nesúvisiacemu zákonu. Tomáš však tento krok obhajoval tým, že je bežnou praxou
príspevok dávať počas každej vlády.
Zároveň vysvetlil, že tento návrh mal byť súčasťou novely zákona o sociálnom poistení, ktorá
bola ale presunutá na nadchádzajúcu októbrovú schôdzu.
"Dali sme to do tohto zákona, aby sme stihli zákon o rozpočte a hlavne preto, aby
dôchodcovia mali vianočný príspevok," vysvetlil Tomáš s tým, že na budúci rok môže byť
vianočný príspevok dvojnásobne vyšší.

Dôchodkový vek sa bude zverejňovať päť rokov dopredu
[aktuality.sk; 04/10/2018; TASR ; Zaradenie: Domáce správy]
https://www.aktuality.sk/clanok/629429/dochodkovy-vek-sa-bude-zverejnovat-pat-rokovdopredu/
Ilustračné foto
Zdroj - iStockphoto
Prezident podpísal novelu zákona o sociálnom poistení.
Dôchodkový vek na Slovensku sa bude zverejňovať päť rokov dopredu. Vyplýva to z novely
zákona o sociálnom poistení z dielne koaličnej strany Most-Híd, ktorú vo štvrtok podpísal
prezident SR Andrej Kiska.
Po novom sa zavedie mechanizmus, podľa ktorého sa má od roku 2019 každoročne vydávať
opatrenie, ktoré určí dôchodkový vek na príslušný rok v predstihu piatich rokov. Zmení sa tiež
to, že sa bude dôchodkový vek určovať na roky a mesiace, nie na roky a dni, ako je to v
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súčasnosti, čím bude dôchodkový vek podľa poslancov viac zapamätateľný.
Dôchodkový vek poistenca, ktorý v budúcom roku dovŕši 62 rokov, by mal byť 62 rokov a 6
mesiacov, v roku 2020 by mal dosiahnuť 62 rokov a 8 mesiacov, v roku 2021 má byť
stanovený na 62 rokov a 10 mesiacov, v roku 2022 má byť 63 rokov, a v roku 2023 má byť
stanovený na 63 rokov a 2 mesiace.
Inšpiráciou pre zmenu zákona bol pre poslancov dôchodkový systém v Českej republike,
ktorý taktiež ustanovuje dôchodkový vek na dlhšie obdobie do budúcnosti.
Odstránili nedostatky
"Podarilo sa nám odstrániť nedostatky, ktoré v zákone boli veľmi dôležité. Nedostatkom bolo,
že dôchodkový vek bol určený na roky a dni, po novom bude určený na roky a mesiace. Je to
zapamätateľné, inšpirovali sme sa legislatívou okolitých krajín," skonštatovala na tlačovej
konferencii po hlasovaní o zákone poslankyňa Irén Sárközy (Most-Híd).
Dôchodcovia tak vďaka prijatiu novely pôjdu v budúcom roku do dôchodku o niečo skôr, ako
by šli podľa opatrenia rezortu práce, keďže sa mal dôchodkový vek na budúci rok predĺžiť na
62 rokov a 202 dní.
"Ľudia budúci rok pôjdu do dôchodku skôr o tri týždne, akoby išli, keby sme tento návrh
nepredložili. Aj v roku 2020 pôjdu ľudia do dôchodku približne o štyri týždne skôr," doplnil
štátny tajomník rezortu práce Ivan Švejna (Most-Híd). Zároveň ocenil, že návrh podporilo 133
poslancov vrátane opozičných.
"Získali sme výraznú podporu opozície, to dokazuje, že zákon je odborný, som rád, že
opozícia pri dôchodkových témach nepolitikárči," dodal Švejna.
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