
Politický 
a hospodársky 
vývoj Slovenskej 
republiky po 
vstupe do 
Európskej únie

Vstupom do Európskej 
únie nastupuje samostatná 
Slovenská republika novú 
etapu svojho vývoja. 
Slovenská republika 
sa stáva plnoprávnym 
členom Európskej únie, čo 
so sebou nieslo celý rad 
politických i ekonomických 
dôsledkov. Hlavným 
znakom poukazujúcim na 
zmeny v oblasti dovtedy 
uplatňovanej politickej 
i hospodárskej stratégie bol 
najmä prenos vybraných 
oblastí kompetencií 
v politickej, ale predovšetkým 
v hospodárskej sfére, na 
spoločné inštitúcie pôsobiace 
na úrovni nadnárodného 
centra. Zakladajúce zmluvy, 
ktoré položili základ súčasnej 
existencie Európskej únie, 
ako aj zmluvy o pristúpení, 
ktoré tvoria základný právny 
rámec vstupu národných 
štátov do Európskej únie, 
predpokladajú, že v oblastiach 
spoločného záujmu, na 
ktorých sa jednotlivé členské 
štáty zhodnú, bude z hľadiska 
ich lepšieho a efektívnejšieho 
napĺňania na nadnárodnej 
úrovni vhodné presunúť na túto 
úroveň aj časť kompetencií, 
ktoré dovtedy tvorili súčasť 
kompetenčného rámca 
jednotlivých národných štátov. 
Štáty si aj po svojom vstupe 
do Európskej únie zachovávajú 
znaky svojej politickej 
nezávislosti a suverenity. 
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Základným cieľom tejto kapitoly bude poukázať na vy-
brané aspekty politického a hospodárskeho vývoja Slo-
venskej republiky v časovom rozmedzí od jej vstupu do 
Európskej únie (v máji 2004) až do súčasnosti. Vzhľadom 
k  pomerne širokému rozsahu obdobia, ktoré chceme 
v rámci tejto kapitoly pokryť, sa sústredíme len na vybra-
né, kľúčové aspekty politického a hospodárskeho vývoja, 
ktoré výrazne ovplyvnili vývoj aj v nasledujúcom období.

Politický a hospodársky 
vývoj Slovenskej republiky 
v období rokov 2006 – 2010 

Politický a hospodársky vývoj Slovenskej republiky sa 
po roku 2004 niesol v  znamení celého radu reforiem 
a zmien, ktoré boli realizované za účelom dosiahnutia 
výraznejšieho priblíženia sa systémom a  mechaniz-
mom riadenia uplatňovaným na úrovni Európskej únie 
tak, aby tieto procesy a z nich vyplývajúce zmeny mali 
koncepčný a  systémový rámec a  aby svojou povahou 
a pôsobením prispeli k efektívnemu fungovaniu štruk-
túr a mechanizmov tak na úrovni Slovenskej republi-
ky, ako aj na úrovni Európskej únie. Zmeny a reformy 
sa dotýkali takmer všetkých zásadných oblastí života 
spoločnosti: politická, ekonomická, sociálna, sociál-
no-ekonomická a mnohé ďalšie. 

Dňa 17. júna 2006 sa konali parlamentné voľby, 
z ktorých vzišla nová vládna koalícia na nasledu-
júce štvorročné obdobie. Vo volebnej súťaži zvíťazil 
Smer-SD, ktorý získal 29,14% hlasov oprávnených vo-
ličov. Po ňom nasledovali SDKÚ-DS so ziskom 18,36 
% voličov a  SNS, ktorá získala 11,73% voličských 
hlasov. Päťpercentné kvórum určené pre vstup do 
Národnej rady Slovenskej republiky dosiahli strany: 
SMK (11,68%) ĽS-HZDS (8,79%) a  KDH (8,31%). Dňa 
20. júna 2006 poveril prezident Slovenskej republiky 
Ivan Gašparovič predsedu politickej strany, ktorá vo 
voľbách  získala najviac hlasov, Roberta Fica zosta-
vením novej vlády. Výsledkom politických rokovaní 
bolo uzatvorenie a  podpísanie koaličnej dohody, 
ktorá bola uzatvorená medzi stranami Smer-SD, 
ĽS-HZDS a SNS. Prezident Slovenskej republiky Ivan 
Gašparovič vymenoval novú vládu na čele s Rober-
tom Ficom dňa 4. júla 2006. (Vládne koalície a vlády 
v ére samostatného Slovenska, 2016) 

Základný dokument každej vládnej koalície, v  rámci 
ktorého prezentuje svoje kľúčové priority pre jednotli-

vé oblasti vnútornej i zahraničnej politiky, predstavuje 
programové vyhlásenie vlády. V  rámci programového 
vyhlásenia, s ktorým predstúpila novokreovaná vládna 
koalícia, na základe rešpektovania výsledkov demokra-
tických volieb pred Národnú radu Slovenskej republi-
ky, predstavovalo skĺbenie zodpovednosti jednotlivca 
a uplatňovanie princípov spoločenskej solidarity v jed-
notlivých kľúčových oblastiach, základný východiskový 
motív a ideu tohto strategického dokumentu. Vo vnút-
ropolitickej oblasti sa základné východiská progra-
mového vyhlásenia vlády orientujú predovšetkým na 
deklarovanie dodržiavania a rešpektovania zásad de-
mokracie, právneho štátu, rešpektovanie základných 
ľudských práv ponímaných vo všetkých ich základných 
dimenziách, rešpektovanie práv príslušníkov národ-
nostných menšín, dodržiavanie a rešpektovanie ústavy 
a  demokraticky kreovaného legislatívneho poriadku. 
Ďalšími kľúčovými oblasťami, na ktoré sa programové 
vyhlásenie vlády zameriava, sú otázky podpory budo-
vania vnútorného poriadku, bezpečnosti a  stability. 
V oblasti zahraničnopolitického pôsobenia sa základ-
né východiská programového vyhlásenia vlády orien-
tujú na oblasť širšieho a efektívnejšieho zapájania sa 
do medzinárodnej politickej i  ekonomickej spoluprá-
ce, a to najmä prostredníctvom pôsobenia Slovenskej 
republiky v rámci štruktúr Európskej únie a NATO, ako 
aj ďalších medzinárodných organizácií a  inštitúcií. 
(Programové vyhlásenie vlády, 2006)

Programové vyhlásenie vlády predstavuje pomerne 
rozsiahly a ucelený dokument, pričom tento dokument 
bol rozdelený do nasledovných základných častí: mak-
roekonomický rámec, verejné fi nancie a  hospodárska 
politika (sem boli zaradené oblasti dane a  odvodová 
politika; hospodárska politika; doprava, pošta, teleko-
munikácie a rozvoj informačnej spoločnosti; pôdohos-
podárstvo; starostlivosť o  životné prostredie; bytová 
výstavba a  regionálny rozvoj), sociálna oblasť (politi-
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ka zamestnanosti; pracovné vzťahy a  sociálny dialóg; 
sociálne zabezpečenie; podpora rodiny; podpora ro-
dovej rovnosti a  efektívnosť inštitúcií), zdravotníc-
tvo, vedomostná spoločnosť (výchova a  vzdelávanie; 
veda a technika; mládež a šport), kultúra, demokracia 
a právny poriadok, obrana štátu a zahraničná politika.
(Programové vyhlásenie vlády, 2006)

Do skupiny hlavných, programových cieľov vládnej ko-
alície boli v rámci dokumentu Programové vyhlásenie 
vlády zaradené tieto: (Programové vyhlásenie vlády, 
2006)

1. V  procese tvorby koncepcie hospodárskej politiky 
na nasledujúce obdobie vychádzať z rešpektovania 
a  refl exie základných, strategických dokumentov 
prijatých na pôde Európskej únie, najmä v oblasti 
dosahovania primeraného a  udržateľného hospo-
dárskeho rastu a  jeho prepojenia s  dosahovanou 
ekonomickou výkonnosťou, ktoré budú viesť k pod-
pore rastu zamestnanosti, dosahovaniu vyššej mie-
ry sociálnej súdržnosti a celkovému zvyšovaniu ži-
votnej úrovne obyvateľstva;

2. Zamerať pozornosť na rozpracovanie a  postupné 
zavádzanie opatrení národnej stratégie podpory 
rozvoja zamestnanosti;

3. Zamerať pozornosť na plnenie stanovených krité-
rií v súvislosti s ambíciou postupného zavádzania 
spoločnej meny euro v  podmienkach Slovenskej 
republiky;

4. Zabezpečiť stabilitu a predvídateľnosť podnikateľ-
ského prostredia;

5. Iniciovať procesy zamerané na podporu podnika-
teľského prostredia, s orientáciou na budovanie so-
ciálneho trhového hospodárstva vyznačujúceho sa 
vysokou mierou dosahovanej konkurencieschop-
nosti, zamestnanosti, sociálneho pokroku, ako aj 
vysokou mierou ochrany životného prostredia;

6. Zamerať pozornosť na budovanie znalostnej eko-
nomiky;

7. Zamerať pozornosť na dosiahnutie rovnováhy me-
dzi verejnými a súkromnými záujmami, a to najmä 
v ekonomickej oblasti;

8. Vhodnou kombináciou ekonomických a inštitucio-
nálnych nástrojov podporovať proexportnú politi-
ku;

9. Zamerať pozornosť ma dosahy medzinárodnej in-

tegrácie a globalizácie najmä v súvislosti s presa-
dzovaním národných a štátnych záujmov;

10. Zamerať výraznejšiu pozornosť na oblasť budova-
nia dopravnej, ako aj informačnej a komunikačnej 
infraštruktúry, ako nevyhnutných predpokladov 
rozvoja spoločnosti a najmä podpory rozvojových 
procesov v jednotlivých regiónoch.

Hospodársky vývoj 
Slovenskej republiky v rokoch 
2006 – 2010

Pri hodnotení hospodárskeho vývoja, ako aj daností 
ekonomického potenciálu nevyhnutného pre podporu 
dynamiky ekonomického rastu, rozvoja a podpory kon-
kurencieschopnosti je potrebné najskôr stručne pou-
kázať na základné východiskové podmienky a  pred-
poklady, ktoré boli v danom období pre hospodársky 
rast určujúce. V roku 2006 sa prostredie globálnej eko-
nomiky vyznačovalo pokračujúcim a  relatívne silným 
ekonomickým rastom. Dynamika ekonomického rastu 
bola podnecovaná najmä: priaznivými podmienkami 
v  oblasti fi nancovania, ziskovosťou podnikov, ako aj 
posilnením podnikového sektora. Vývoj globálnej eko-
nomiky bol výrazne ovplyvnený aj dynamickým rastom 
rozvíjajúcich sa ekonomík – predovšetkým ázijských 
ekonomík. (Výročná správa NBS, 2006) 

V  roku 2006 si hospodársky rast v skupine štátov V4 
udržal dynamické tempo. Medzi základné faktory, ktoré 
výrazne ovplyvnili ekonomickú aktivitu v tomto priesto-
re, patrili v roku 2006 predovšetkým investície, a to naj-
mä priame zahraničné investície, ako aj čistý export. 
V  roku 2006 bol v  podmienkach Slovenskej republiky 
zaznamenávaný priaznivý makroekonomický vývoj. 
Rast slovenskej ekonomiky bol v danom  čase podpo-
rovaný najmä prílevom a postupným etablovaním pria-
mych zahraničných investícií. Celkový vývoj ekonomiky 
Slovenskej republiky v  roku 2006 je možné charakte-
rizovať ako vývoj reprezentovaný výraznou dynamikou 
medziročného rastu. Výraznejšie tempo tvorby HDP 
bolo v  roku 2006 zaznamenané najmä v druhom pol-
roku tohto roka. Na zrýchlenie tempa tvorby HDP malo 
vplyv predovšetkým viacero faktorov. Do tejto skupiny 
môžeme zaradiť: zvýšenie produkčných kapacít a to naj-
mä v odvetviach so vstupom priamych zahraničných in-
vestícií. V tomto prípade išlo najmä o odvetvia v oblasti 
automobilového priemyslu a elektrotechniky. Druhým 
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faktorom, ktorý sa v roku 2006 výrazne podieľal na dy-
namike tvorby HDP, bezprostredne súvisel so vstupom 
priamych zahraničných investícií a tým s rozšírením vý-
robných kapacít a produkčných aktivít, prejavujúcich sa 
najmä v oblasti automobilového a elektrotechnického 
priemyslu, čo viedlo k  podpore exportnej výkonnos-
ti ekonomiky. Okrem týchto faktorov sa na zrýchlení 
v oblasti tvorby HDP zaznamenanom v roku 2006 po-
dieľal aj vývoj pridanej hodnoty v jednotlivých ekono-
mických odvetviach, najmä však v oblasti priemyselnej 
výroby, v obchode a vo výrobe a rozvode elektriny, ply-
nu a vody. Priaznivý ekonomický vývoj, vyznačujúci sa 
patričnou dynamikou, sa premietol aj do oblasti rastu 
zamestnanosti, rastu produktivity práce, ako aj rastu 
priemernej mesačnej nominálnej mzdy. Pozitívne do-
sahy zaznamenávaného ekonomického vývoja boli 
badateľné aj v oblasti zlepšenia fi nančného hospodá-
renia ekonomických subjektov. V oblasti menovej poli-
tiky boli opatrenia orientované najmä na dosahovanie 
kritérií nevyhnutných pre vytvorenie stabilných roz-
počtových a menových podmienok súvisiacich s ambí-
ciou vstupu do eurozóny. (Výročná správa NBS, 2006)

Obdobne ako v  roku 2006, aj v  roku 2007 bola 
v rámci svetovej ekonomiky zaznamenaná relatívne 
výrazná dynamika ekonomického rastu, a to najmä 
v prvej polovici roka 2007.  V druhom polroku roku 
2007 bol vývoj globálnej ekonomiky ovplyvnený 
krízou na fi nančných trhoch a  taktiež aj pomerne 
nepriaznivými predpoveďami ekonomického vývoja 
v USA. (Výročná správa NBS, 2007)

Pozitívny trend v  oblasti ekonomického a  menové-
ho vývoja pokračoval v  rámci Slovenskej republiky aj 
v roku 2007. Podobne ako v predchádzajúcom období 
sa pozitívny vývoj prejavil v oblasti tvorby a následné-
ho rastu HDP. V  porovnaní s  predchádzajúcim rokom 
došlo k zrýchleniu tempa rastu HDP. V roku 2007 na rast 
HDP vplýval predovšetkým rast domáceho a zahranič-
ného dopytu. Vývoj slovenskej ekonomiky bol ovplyv-
nený predovšetkým rastom pridanej hodnoty, ktorá 
v roku 2007 vzrástla takmer vo všetkých hospodárskych 
odvetviach okrem poľnohospodárstva. Rast pridanej 
hodnoty bol zaznamenaný najmä v priemysle, verejnej 
správe, školstve, zdravotníctve a  ostatných spoločen-
ských, sociálnych a osobných službách. V roku 2007 do-
siahol rast HDP úroveň 1 851,8 mld. Sk. V porovnaní s ro-
kom 2006 rast HDP prevýšil o 11,6% úroveň dosahovanú 
v predchádzajúcom roku. (Výročná správa NBS, 2007)

Vývoj ekonomiky Slovenskej republiky, ako súčasti me-
chanizmov svetového hospodárstva, prebiehal v  roku 

2008 v prostredí poznačenom pôsobením globálnej fi -
nančnej krízy, ktorej negatívne dosahy ovplyvnili spo-
malenie ekonomickej aktivity vo vyspelých štátoch, av-
šak postupne viedli k spomaleniu ekonomickej aktivity 
aj v  skupine tzv. rozvíjajúcich sa ekonomík. Postupné 
spomaľovanie ekonomického rastu bolo zaznamenané 
aj v prostredí slovenskej ekonomiky, keď v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom došlo k poklesu tempa eko-
nomického rastu o 4,0 percentuálneho bodu. V tomto 
období bol ekonomický rast ovplyvnený predovšetkým 
úrovňou domáceho dopytu. Z hľadiska sledovania vý-
voja ekonomického rastu v roku 2008 sa jeho dynamika 
postupne spomaľovala, a to z úrovne 9,3% dosahovanej 
v prvom štvrťroku 2008 na úroveň 2,5% dosahovanej vo 
štvrtom štvrťroku 2008. (Výročná správa NBS, 2008)

Z  hľadiska vývoja globálnej ekonomiky je mož-
né rok 2009 považovať za prelomový, a  to najmä 
s ohľadom na skutočnosť, že v tomto roku globálna 
ekonomická aktivita zaznamenala najvýraznejšie 
spomalenie a prepad. 

 

Tento nepriaznivý vývoj bol ovplyvnený predovšetkým 
šírením negatívnych dosahov globálnej fi nančnej krí-
zy po celom priestore svetového hospodárstva, pričom 
negatívne dosahy boli v  jednotlivých častiach tohto 
priestoru zaznamenávané s  odlišnou intenzitou. Glo-
bálna ekonomika zaznamenala najvýraznejší pokles 
ekonomickej aktivity najmä v  prvom štvrťroku roku 
2009. Nepriaznivý vývoj v oblasti globálnej ekonomic-
kej aktivity sa odzrkadlil aj vo vývoji slovenskej eko-
nomiky. V podmienkach Slovenskej republiky sa pokles 
ekonomickej aktivity prejavil predovšetkým v  procese 
tvorby a rastu HDP. V roku 2009 bol v rámci slovenskej 
ekonomiky zaznamenaný pokles HDP medziročne o 4,7 
% v porovnaní s rokom 2008. Pokles HDP bol ovplyvne-
ný najmä postupným spomaľovaním a poklesom zahra-

Obr. č. 14

50 Strategické zameranie zahraničnej 
a bezpečnostnej politiky SR ako členského štátu EÚ a NATO



ničného a domáceho dopytu. Najvýraznejšie sa na po-
klese v oblasti tvorby HDP podieľal priemysel a služby. 
Nominálny objem HDP dosahoval v  roku 2009, 63 332 
mil. €, čo v percentuálnom vyjadrení predstavovalo úro-
veň o 5,8% nižšiu ako v predchádzajúcom roku. (Výroč-
ná správa NBS, 2009)

Rok 2009 bol z pohľadu vývoja slovenskej ekonomi-
ky prelomový aj v súvislosti so skutočnosťou, že od 
1. januára 2009 sa Slovenská republika stala integ-
rálnou súčasťou eurozóny, teda priestoru využívajú-
ceho v hotovostnom a bezhotovostnom platobnom 
styku spoločnú menu euro. 

 

Prechod na využívanie spoločnej meny na euro sa reali-
zoval postupne, najskôr došlo k uplatňovaniu spoločnej 
meny v rámci bezhotovostného platobného styku a po-
stupne sa euro začínalo využívať aj v hotovostnom pla-
tobnom styku. Za účelom zavedenia spoločnej meny naj-
mä v hotovostnom platobnom styku sa realizovali rôzne 
opatrenia zamerané hlavne na zvýšenie ekonomického 
povedomia a fi nančnej gramotnosti obyvateľstva. V tejto 
oblasti išlo najmä o duálne zobrazovanie cien, postup-
nú výmenu fi nančných úspor uložených v  slovenských 
korunách, rôzne informačné kampane zamerané na jed-
notlivé vekové kategórie obyvateľstva a pod. 

Podľa údajov uverejnených vo Výročnej správe Národ-
nej banky Slovenska za rok 2009: „globálna fi nančná 
kríza výrazne umocnila význam eura pri ochrane slo-
venského fi nančného sektora“ (Výročná správa NBS, 
2009, s. 21).

Sledovanie vývoja globálnej ekonomiky v roku 2010 na-
značuje, že v tomto období zaznamenávame v priestore 
svetového hospodárstva postupné oživovanie ekono-
mickej aktivity. Na základe údajov uverejnených Medzi-
národným menovým fondom v roku 2010 došlo k ras-

tu globálnej ekonomickej aktivity, čo sa premietlo do 
rastu globálnej ekonomiky, ktorá medziročne vzrástla 
o 5,8% v porovnaní s poklesom (0,5%) zaznamenaným 
v roku 2009. Trend postupného oživovania ekonomickej 
aktivity a jej rastu sa však vyznačoval určitými rozdiel-
mi,a to tak časovými, ako aj geografi ckými. Z časového 
hľadiska bolo ekonomické oživovanie výraznejšie naj-
mä v prvom polroku roku 2010, a to najmä pod vplyvom 
pôsobenia rôznych typov stimulov, ktoré boli zavedené 
ešte v roku 2009 za účelom zmierňovania negatívnych 
dosahov globálnej fi nančnej krízy. Z  geografi ckého 
hľadiska boli rozdiely v dynamike ekonomického oži-
vovania zaznamenávané najmä v  priestore vyspelých 
ekonomík a  v  priestore rozvíjajúcich sa ekonomík. 
V  tejto situácii rozvíjajúce sa ekonomiky zaznamená-
vajú výraznejšiu dynamiku rastu, ktorá je podnecovaná 
najmä domácim dopytom, realizáciou celého spektra 
podporných ekonomických opatrení, ako aj prílevom 
kapitálových investícií. (Výročná správa NBS, 2010)

Vývoj slovenskej ekonomiky sa v  roku 2010 niesol 
v  znamení postupného oživovania ekonomickej akti-
vity, čo sa prejavilo v oblasti medziročného rastu HDP. 
V  roku 2010 vzrástlo HDP Slovenskej republiky o 4,0% 
v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Na proces po-
stupného ekonomického oživovania vplýval najmä rast 
zahraničného dopytu. Z hľadiska ekonomickej produk-
cie bol rast HDP v roku 2010 ovplyvnený najmä rastom 
v  oblasti priemyselnej produkcie a  v  oblasti služieb. 
Vyššia miery dynamiky v  oblasti ekonomickej aktivi-
ty viedla aj k zlepšeniu situácie na trhu práce. Výkyvy 
a  nerovnováhy na trhu práce zaznamenávané najmä 
v období silnejúcej globálnej fi nančnej krízy sa začali 
stabilizovať, čo viedlo k miernemu poklesu miery ne-
zamestnanosti. V  súvislosti s  oblasťou zamestnanosti 
a vývoja trhu práce je možné poukázať aj na ďalšie po-
zitívne vývojové tendencie prejavujúce sa v postupnom 
náraste počtu odpracovaných hodín, postupnom raste 
nominálnych miezd, ako aj v raste produktivity práce. 
(Výročná správa NBS, 2010)

Politický vývoj Slovenskej 
republiky v období rokov 
2010 – 2011  

Dňa 12. júna 2010 sa v rámci Slovenskej republiky ko-
nali ďalšie parlamentné voľby, z  výsledkov ktorých 
vzišla ďalšia vládna koalícia. Vo voľbách do Národnej 
rady Slovenskej republiky opätovne zvíťazil Smer-SD, 
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ktorý získal 34,80% hlasov oprávnených voličov. Ďal-
šími politickými stranami, ktoré dosiahli výraznejšie 
zisky hlasov voličov, boli: SDKÚ-DS so ziskom 15,42% 
hlasov a strana SaS so ziskom 12,15 hlasov, KDH zís-
kalo 8,53% hlasov a  Most-Híd 8,13% hlasov. Päťper-
centné kvórum pre vstup do Národnej rady Slovenskej 
republiky dosiahla SNS so ziskom 5,08% hlasov. Koa-
ličnú dohodu o vytvorení novej vlády podpísali dňa 6. 
júla 2010 SDKÚ-DS, SaS, KDH a Most-Híd. Nová vláda 
pod vedením Ivety Radičovej (SDKÚ-DS) začala praco-
vať po svojom vymenovaní dňa 9. júla 2010. (Vládne 
koalície a vlády v ére samostatného Slovenska, 2016)

Nová vládna koalícia po ukončení procesu svojho kre-
ovania predstúpila pred Národnú radu Slovenskej re-
publiky s návrhom programového vyhlásenia vlády, ako 
základného strategického dokumentu, ktorý v sebe ob-
sahoval hlavné priority vlády v oblasti vnútornej i za-
hraničnej politiky, počas jej štvorročného funkčného 
obdobia. 

Základným, východiskovým cieľom programového 
vyhlásenia vlády bolo vytvárať vhodné predpoklady 
pre zabezpečenie zvyšovania kvality života a celkovo 
životnej úrovne obyvateľstva Slovenskej republiky. 
Na dosiahnutie tohto cieľa bolo v zmysle jednotlivých 
častí programového vyhlásenia vlády potrebné realizo-
vať opatrenia a  implementovať mechanizmy v oblasti 
iniciovania ekonomického rastu a  podpory zvyšova-
nia konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky a jej 
produkcie a  to nielen na domácich, ale aj zahranič-
ných trhoch. Zhrnutím týchto základných cieľov a pri-
orít v ekonomickej oblasti bude snaha o dosiahnutie 
udržateľného ekonomického rastu a  rozvoja, ktorý 
bude pretavený do celého radu pozitívnych výsledkov, 
prejavujúcich sa najmä v sociálno-ekonomickej oblas-
ti – rastom počtu pracovných príležitostí. Dosiahnutie 
týchto cieľov predpokladá zamerať pozornosť na reali-

záciu celého spektra opatrení v jednotlivých oblastiach 
hospodárskeho a ekonomického života slovenskej spo-
ločnosti. V rámci programového vyhlásenia vlády sú za  
najpodstatnejšie oblasti považované tieto: (Programo-
vé vyhlásenie vlády, 2010)

1. Zdravé a udržateľné verejné fi nancie;

2. Zlepšovanie kvality podnikateľského prostredia;

3. Odstraňovanie existujúcich bariér rastu 
zamestnanosti,

4. Zameranie pozornosti na oblasť tzv. nových 
sociálnych rizík (chudoba, generačná chudoba, 
sociálna vylúčenosť a pod.);

5. Zvýšenie kvality vzdelávania, vedy a výskumu;

6. Zvýšenie miery vymožiteľnosti práva a boj proti 
korupcii.

Programové vyhlásenie vlády sa obsahovo členilo na 
štyri hlavné oblasti: demokratický štát, prosperujúci 
štát, štát pre občanov, bezpečný a efektívny štát.  

Pre oblasť programového vyhlásenia vlády zameranú 
na posilňovanie fungovania demokratického štátu bola 
hlavná pozornosť zameraná na potrebu zvýšenia dôve-
ry a záujmu občanov Slovenskej republiky o veci verej-
né a taktiež zvýšenie dôvery občanov v politických re-
prezentantov a politikov. Nevyhnutným predpokladom 
podporujúcim zvýšenie miery dôvery občanov v poli-
tiku a politikov je predovšetkým zabezpečenie otvore-
ného a  transparentného prístupu verejných inštitúcií 
k občanom. V tomto smere si vláda vytýčila realizovať 
opatrenia najmä v oblasti boja proti korupcii, efektív-
neho nakladania s verejnými zdrojmi, ako aj v oblasti 
zabezpečenia slobodného prístupu k informáciám. 

Oblasť programového vyhlásenia vlády orientovaná na 
hospodársku dimenziu vývoja slovenskej spoločnosti 
bola zameraná najmä na výpočet celého radu reforiem 
súvisiacich s  iniciovaním udržateľného ekonomické-
ho rastu a najmä rozvoja a to pri efektívnom využíva-
ní domácich verejných zdrojov, i  zdrojov z  Európskej 
únie. Tak ako už bolo spomenuté v predchádzajúcom 
texte, pri hodnotení programového vyhlásenia vlá-
dy prezentovaného na obdobie rokov 2006 – 2010, aj 
v rámci programového vyhlásenia nasledujúcej vlády je 
v  danej oblasti zdôrazňovaná potreba orientovať po-
zornosť na oblasť výchovy, vzdelávania, vedy, výskumu 
a inovácií, na oblasť zvyšovania kvality podnikateľské-
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ho prostredia, ako aj zvyšovania miery podnikateľskej 
aktivity občanov najmä vytváraním malých a stredných 
podnikov, skvalitňovanie dopravnej a  telekomunikač-
nej infraštruktúry, podpora rozvoja regiónov, podpora 
rozvoja cestového ruchu,  zlepšovanie kvality životného 
prostredia a pod. 

V oblasti zameranej na budovanie efektívnych štruktúr 
zameraných na podporu občanov v rôznych životných 
situáciách sa programové vyhlásenie vlády orientuje 
najmä na oblasť rešpektovania základných ľudských 
práv a  slobôd, vrátane garantovania a  rešpektovania 
práv príslušníkov národnostných menšín. Do agendy 
tejto oblasti boli zaradené aj otázky práce, sociálnych 
vecí a podpory rodiny zahrnuté v celom súhrne opat-
rení spadajúcich do tzv. sociálneho balíčka opatrení 
(napr. podpora zvyšovania zamestnanosti, sociálne po-
istenie, rôzne formy sociálnej podpory, opatrenia v dô-
chodkovom zabezpečení), ako aj otázky zdravotnej sta-
rostlivosti, ku ktorým bola pripojená aj oblasť školstva, 
vedy, mládeže a športu a kultúry.  

Posledná oblasť programového vyhlásenia vlády bola 
zameraná na budovanie bezpečného a efektívne fun-
gujúceho štátu. Do tejto časti bola zaradená najmä 
agenda efektívneho fungovania verejných inštitúcií, 
najmä v oblasti justície. Kľúčovou oblasťou tejto časti 
programového vyhlásenia vlády je oblasť orientovaná 
na vymedzenie hlavných priorít v  oblasti zahraničnej 
politiky, ktorými boli najmä rozvoj dobrých susedských 
vzťahov, podpora regionálnej bezpečnosti a spoluprá-
ce, aktívna proeurópska politika, rešpektovanie a napĺ-
ňanie záväzkov vyplývajúcich z členstva v NATO, aktívna 
angažovanosť v oblasti rozvojovej pomoci.  

Napriek značnému úsiliu a iniciovaniu mnohých re-
foriem v jednotlivých oblastiach života spoločnosti, 
vládna koalícia pod vedením I. Radičovej nenaplni-
la svojím pôsobením ani vymedzené funkčné obdo-
bie. Neistota vyplývajúca z nutnosti riešenia a saná-
cie negatívnych dosahov globálnej fi nančnej krízy, 
ktoré ovplyvnili aj vývoj eurozóny, ako aj nutnosť 
prevziať celé spektrum záväzkov v  danej oblasti 
viedli k tomu, že vláda Ivety Radičovej pri hlasova-
ní o zvýšení záruk a rozšírení kompetencií v rámci 
tzv. eurovalu, nezískala dôveru poslancov Národ-
nej rady Slovenskej republiky. Dňa 14. októbra 2011 
prezident Ivan Gašparovič odvolal celú vládu Ivety 
Radičovej. Politický vývoj v tomto období teda sme-
roval k predčasným parlamentným voľbám. 

Hospodársky vývoj 
Slovenskej republiky 
v roku 2011

Na úvod charakteristiky vývoja slovenskej ekonomiky 
v roku 2011 je najskôr potrebné zamerať pozornosť na 
popísanie trendov vývoja globálnej ekonomiky, ktoré  
ovplyvňovali aj dynamiku a úroveň rozvoja slovenskej 
ekonomiky v danom období. 

Postupné oživovanie ekonomickej aktivity, a  tým aj 
celkový rast globálnej ekonomiky pokračoval aj v roku 
2011. Z hľadiska sledovania dynamiky rastu globálnej 
ekonomiky bolo v  roku 2011 v  porovnaní s  predchá-
dzajúcim rokom zaznamenané v  tejto oblasti určité 
spomalenie. Spomalenie dynamiky rastu globálnej 
ekonomiky bolo ovplyvnené viacerými faktormi: prí-
rodná katastrofa v Japonsku, prehlbovanie negatívnych 
dosahov globálnej fi nančnej krízy v priestore eurozóny. 
Podobne ako v  roku 2010, aj v  roku 2011 boli v  rámci 
globálnej ekonomiky zaznamenané rozdiely v  tempe 
ekonomickej obnovy medzi vyspelými ekonomika-
mi a  rozvíjajúcimi sa ekonomikami. V  skupine vyspe-
lých ekonomík bolo tempo rastu ekonomických aktivít 
ovplyvnené najmä: nízkou úrovňou domáceho dopytu, 
pomerne vysokou nezamestnanosťou, ako aj možný-
mi obavami z udržateľnosti verejného dlhu. Na druhej 
strane, v skupine rozvíjajúcich sa ekonomík bol v prvej 
polovici roka 2011 zaznamenaný rast ekonomickej akti-
vity, ktorý sa však ku koncu roka postupne spomaľoval. 
(Výročná správa NBS, 2011)

V  podmienkach slovenskej ekonomiky zaznamenáva-
me v roku 2011 pozitívny vývojový trend reprezentovaný 
ekonomickým rastom. V tomto období dochádza k po-
stupnému zvyšovaniu ekonomickej výkonnosti. Ekono-
mická výkonnosť rástla predovšetkým v prvej polovici 
roka 2011, pričom mierny pokles zaznamenala v treťom 
štvrťroku. Zvýšenie miery ekonomickej výkonnosti sa 
premietlo aj v oblasti zaznamenaného rastu HDP, ktorý 
v roku 2011 dosiahol medziročné zvýšenie o 3,3%. Fak-
torom podporujúcim ekonomický rast bol predovšet-
kým zahraničný dopyt. Zo sektorového hľadiska k rastu 
HDP v tomto období prispieval predovšetkým priemysel 
a niektoré vybrané služby. Rast ekonomickej výkonnosti 
sa priaznivo premietol aj do oblasti vývoja ukazovate-
ľov trhu práce. V tomto smere môžeme poukázať najmä 
na rast zamestnanosti, rast počtu odpracovaných hodín, 
rast nominálnych miezd, ako aj rast produktivity práce. 
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Politický vývoj Slovenskej 
republiky v období rokov 
2012 – 2016  

Dňa 10. marca 2012 sa konali predčasné parlamentné 
voľby, víťazom ktorých so ziskom najväčšieho počtu 
hlasov 44,42% sa stala strana Smer-SD. Potrebné kvó-
rum pre vstup do Národnej rady Slovenskej republiky 
dosiahli strany: KDH (8,82% hlasov), Obyčajní ľudia 
a nezávislé osobnosti (OĽANO) (8,56% hlasov), Most-
Híd (6,90% hlasov), SDKÚ-DS (6,10% hlasov) a  SaS 
(5,88% hlasov). Dňa 4. apríla 2012 bola vymenovaná 
nová vláda na čele s Robertom Ficom. Vďaka vysoké-
mu volebnému zisku mohol Robert Fico zostaviť vládu 
bez podpory iných politických strán. (Vládne koalície a 
vlády v ére samostatného Slovenska, 2016)

Nastupujúca vládna koalícia zhrnula priority svojho pô-
sobenia v oblasti vnútornej i zahraničnej politiky v rámci 
programového vyhlásenia vlády. V úvodnom texte progra-
mového vyhlásenia vlády je zdôraznené, že volebným ak-
tom realizovaným v marci 2012 občania slovenskej republiky 
podporili realizáciu programu založeného na spoločenskej 
stabilite, istotách pre ľudí a proeurópskej orientácii. 

Hlavné ciele a priority programového vyhlásenia vlády 
boli zhrnuté do nasledovných bodov: (Programové vy-
hlásenie vlády, 2012)

1. Zmierňovať negatívne dosahy krízy a posilňovať 
istoty občanov;

2. Realizovať opatrenia v oblasti konsolidácie 
verejných fi nancií;

3. Realizovať opatrenia zamerané na podporu 
hospodárskeho rastu a cenovej stability;

4. Realizovať opatrenia zamerané na znižovanie 
vysokej miery nezamestnanosti najmä mladých 
ľudí a zamerať systematickú pozornosť na problém 
dlhodobej nezamestnanosti;

5. Realizovať opatrenia zabezpečujúce zvýšenie 
vymožiteľnosti práva a prispievať k znižovaniu 
korupcie v spoločnosti;

6. Realizovať opatrenia v oblasti verejného 
zdravotníctva a zdravotnej starostlivosti 
s prihliadnutím na jeho fi nančnú stabilizáciu;

7. Prispievať k napĺňaniu strategických cieľov 
Európskej únie a zároveň presadzovať oprávnené 
záujmy Slovenskej republiky;

8. Prispievať k posilňovaniu hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti spoločnosti;

9. Vytvárať podmienky pre hospodársky, sociálny, 
environmentálny a vedecko-technický rozvoj 
Slovenska;

10. Budovanie vyššej miery otvorenosti voči 
spoločnosti a rozvoj širokého sociálneho dialógu. 

Obsahovo sa programové vyhlásenie vlády člení do 
šiestich základných častí, ktoré sú následne rozčlene-
né na jednotlivé prioritné oblasti. Hlavné časti progra-
mového vyhlásenia vlády tvoria oblasti: spoločenská 
stabilita a  istoty pre ľudí, posilnenie postavenia Slo-
venskej republiky v  Európskej únii a  vo svete, trvalo 
udržateľný hospodársky rozvoj, úloha štátu a verejné-
ho sektora, znalostná spoločnosť, vzdelávanie a  kul-
túra, kvalita života ako výsledok súdržnej spoločnosti 
a rozvoj regiónov Slovenska. 

Podobne ako v  prípade predchádzajúcich programo-
vých vyhlásení, ktoré sme v  tomto texte popisovali, 
aj programové vyhlásenie vlády poukazujúce na stra-
tegické priority v  jednotlivých oblastiach politického, 
sociálneho, hospodárskeho i  kultúrneho života spo-
ločnosti orientuje v  jednotlivých častiach hlavnú po-
zornosť na zvyšovanie kvality života a životnej úrovne 
obyvateľstva. Zásadnými otázkami naďalej zostávajú 
sociálne istoty, riešenie problému chudoby a  soci-
álnej vylúčenosti. Napriek značnému úsiliu a  snahe 
o  zavedenie viacerých reforiem v  oblasti vzdelávania 
a vzdelávacieho systému aj v tejto oblasti programové 
vyhlásenie vlády akcentuje nutnosť realizácie celého 
spektra koncepčných a systémových opatrení. Pomer-
ne veľký priestor je v rámci programového vyhlásenia 
vlády venovaný aj oblasti skvalitňovania vedy, výsku-
mu a vzdelávania, ako základných predpokladov dosiah-
nutia potrebnej dynamiky ekonomického rastu, ako aj 
zvyšovania konkurencieschopnosti. Ďalšími prioritnými 
oblasťami, na ktoré je potrebné zamerať pozornosť, sú 
oblasť hospodárskeho vývoja, predovšetkým sledovanie 
vývoja jednotlivých hospodárskych sektorov a zavádza-
nie efektívnych opatrení pre zabezpečenie ich udržateľ-
ného rozvoja. Kľúčovou oblasťou je najmä zavádzanie 
a využívanie inovácií na všetkých stupňoch produkčných 
procesov. V oblasti ekonomiky je pozornosť orientovaná 
aj na skvalitňovanie podnikateľského prostredia a pod-
poru budovania malých a stredných podnikov. 

V  oblasti zahraničnej politiky sa priority vládnej koa-
lície orientujú na oblasť rozvoja dobrých susedských 
vzťahov, na oblasť rozvoja a zintenzívnenia spolupráce 
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v  rámci Európskej únie, na oblasť rozvoja spolupráce 
s  relevantnými partnermi na regionálnej i  globálnej 
úrovni za účelom zabezpečenia a garantovania mieru, 
bezpečnosti a stability. 

Hospodársky vývoj 
Slovenskej republiky v rokoch 
2012 – 2016

V roku 2012 bolo na globálnej úrovni zaznamenané spo-
malenie dynamiky ekonomickej aktivity, z úrovne 3,9% 
zaznamenanej v roku 2011 na úroveň 3,2% zaznamena-
nej v roku 2012. V skupine vyspelých ekonomík v tomto 
období zaznamenávame postupný prechod do stavu 
recesie. Faktory ovplyvňujúce dané vývojové smerova-
nie súviseli predovšetkým s  problémom výraznej ne-
istoty spojenej s  riešením dlhovej krízy vo vybraných 
štátoch eurozóny, ako aj s nutnosťou realizácie opat-
rení zameraných na konsolidáciu verejných fi nancií. 
V  skupine rozvíjajúcich sa ekonomík zaznamenávame 
aj v tomto období ekonomický rast, ktorého dynamika 
je v porovnaní s vyspelými ekonomikami výrazne vyš-
šia. (Výročná správa NBS, 2012)

V podmienkach slovenskej ekonomiky zaznamenávame 
v porovnaní s rokom 2011 v  roku 2012 pokles dynamiky 
ekonomického rastu. Aj napriek uvedenej skutočnosti 
bol v tomto roku v porovnaní s predchádzajúcim rokom 
zaznamenaný medziročný rast HDP o  2,0%. Hlavným 
zdrojom podpory ekonomického rastu bol zahraničný 
dopyt, ktorý sa v roku 2012 dostával do fázy postup-
ného poklesu. Podobne ako v roku 2011, aj v roku 2012 
prispela z  odvetvového hľadiska k  rastu HDP najmä 
priemyselná výroba a vybrané služby. V oblasti zamest-
nanosti a trhu práce zaznamenávame v roku 2012 vývoj 
poukazujúci na výrazný rast pracovnej sily vstupujúcej 
na trh práce, pričom došlo k  vytvoreniu nerovnováhy 
medzi počtom uchádzačov o  zamestnanie na jednej 
strane a počtom ponúkaných pracovných miest na stra-
ne druhej. Vytvorená nerovnováha viedla k rastu miery 
nezamestnanosti, ktorá kulminovala najmä v  posled-
nom kvartáli roku 2012. V tomto období došlo k poklesu 
počtu odpracovaných hodín. V oblasti produktivity prá-
ce došlo k miernemu rastu. Mierne zrýchlenie rastu no-
minálnych miezd sa neprejavilo v raste reálnych miezd. 
(Národný program reforiem Slovenskej republiky, 2012)

Vývoj globálnej ekonomiky v  roku 2013 naznačuje, že 
v roku 2013 taktiež zaznamenávame rast ekonomickej 

výkonnosti, avšak v porovnaní s predchádzajúcim ob-
dobím ekonomická výkonnosť rástla pomalším tem-
pom. Útlm v  raste ekonomickej aktivity na globálnej 
úrovni zaznamenávame tak v skupine vyspelých eko-
nomík, ako aj v skupine rozvíjajúcich sa ekonomík. 
V roku 2013 bol útlm ekonomickej aktivity zaznamenaný 
najmä v členských štátoch eurozóny, aj keď v porovna-
ní s predchádzajúcim rokom bol miernejší. V porovnaní 
s  vyspelými ekonomikami, ekonomická aktivita rozví-
jajúcich sa ekonomík aj v tomto roku rástla rýchlejšie. 
(Výročná správa NBS, 2013)

Slovenská ekonomika zaznamenala v roku 2013 pokles 
dynamiky ekonomického rastu. V  tomto roku došlo 
k miernemu medziročnému rastu HDP o 0,9%. Napriek 
uvedenému však slovenská ekonomika v  porovnaní 
s  ekonomikami ostatných štátov eurozóny zazname-
nala najdynamickejší rast. Podobne ako v  predchá-
dzajúcich obdobiach aj v  roku 2013 rast ekonomiky 
bol výrazne ovplyvnený najmä zahraničným dopytom. 
Z odvetvového hľadiska najvýraznejšou mierou prispeli 
k rastu HDP najmä poľnohospodárstvo, priemysel a vy-
brané služby. Nižšia úroveň dynamiky ekonomického 
rastu slovenskej ekonomiky sa v roku 2013 premietla aj 
do oblasti zamestnanosti a trhu práce. Miera zamestna-
nosti poklesla o 0,8%. Pokles miery zamestnanosti cel-
kom logicky vyústil do nárastu miery nezamestnanos-
ti a  zvýšenia počtu osôb hľadajúcich si zamestnanie. 
V danej oblasti došlo k poklesu počtu odpracovaných 
hodín. Rast nominálnych miezd zaznamenal v  tomto 
období stagnáciu. Rast produktivity práce sa spomalil. 
(Výročná správa NBS, 2013)

Rast globálnej ekonomiky v  roku 2014 sa vyznačoval 
približne rovnakým tempom, zaznamenaným v  pred-
chádzajúcom roku. Dynamika rastu ekonomickej ak-
tivity aj naďalej vykazovala rozdiely zaznamenávané 
v  skupine vyspelých ekonomík a  v  skupine rozvíjajú-
cich sa ekonomík. V roku 2014 však po prvýkrát od krí-
zového obdobia zaznamenávajú práve vyspelé ekono-
miky rýchlejší ekonomický rast. V skupine rozvíjajúcich 
sa ekonomík zaznamenávame utlmenie rastu. (Národný 
program reforiem Slovenskej republiky 2011-2014, 2011)

V roku 2014 slovenská ekonomika taktiež zaznamena-
la zrýchlenie tempa svojho ekonomického rastu. V po-
rovnaní s predchádzajúcim rokom úroveň HDP vzrástla 
o 2,4%. V  tomto roku bola zaznamenaná zmena v ob-
lasti hlavného nositeľa dynamiky ekonomického rastu, 
pričom v roku 2014 sa na zvýšení dynamiky ekonomic-
kého rastu podieľal najmä domáci dopyt. Z odvetvové-
ho hľadiska sa na raste HDP najvýraznejšie podieľal rast 
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pridanej hodnoty v  sektore verejnej správy, v  sektore 
obchodu a  priemyslu. Na základe sledovania vývoja 
trhu práce môžeme poukázať, že v roku 2014 sa vývoj 
aj v tejto oblasti zlepšoval, pričom pozitívny vývoj bol 
zaznamenaný najmä v druhej polovici roka 2014. Miera 
zamestnanosti vzrástla o 1,4%, pričom rast bol zároveň 
sprevádzaný aj zrýchľovaním. Z  hľadiska odvetvovej 
skladby sa na raste zamestnanosti najvýraznejšie po-
dieľali služby, priemysel, maloobchod, veľkoobchod 
a  verejná správa. Pokles v  oblasti zamestnanosti bol 
zaznamenaný v oblasti stavebníctva, avšak v porovna-
ní s predchádzajúcimi obdobiami bol najmiernejší (od 
roku 2011). (Výročná správa NBS, 2014)

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný aj v oblasti rastu no-
minálnej mzdy. V roku 2014 bol výrazný rast nominálnej 
mzdy zaznamenaný v  oblasti fi nancií a  poisťovníctva, 
administratívy, ťažby a dobývania a priemyslu. Zazna-
menaný bol aj rast v oblasti produktivity práce, avšak 
tento rast nedosiahol úroveň dosahovanú v roku 2013.

V roku 2015 globálna ekonomika zaznamenala spoma-
lenie tempa ekonomického rastu na úroveň 3,1%, čo 
predstavovalo najnižšiu zaznamenanú hodnotu za ob-
dobie posledných šiestich rokov. Vývojový trend repre-
zentovaný rastom ekonomickej aktivity v skupine vy-
spelých ekonomík a spomaľovaním rastu ekonomickej 
aktivity rozvíjajúcich sa ekonomík pretrvával aj v roku 
2015. (Výročná správa NBS, 2015)

V roku 2015 zaznamenala slovenská ekonomika najvý-
raznejší rast dynamiky ekonomickej aktivity za obdobie 
posledných piatich rokov. HDP v  tomto období dosia-
hol medziročný rast o 3,6%. Podobne ako v roku 2014, 
aj v roku 2015  sa najvýraznejšie na posilnení dynami-
ky ekonomického rastu podieľal domáci dopyt. V roku 
2015 sa posilnila aj dynamika zahraničného dopytu. 
Z  odvetvového hľadiska, k  rastu HDP najvýraznejšie 
prispel rast pridanej hodnoty v sektore priemyslu, sta-
vebníctva, veľkoobchodu a verejnej správy. Dynamika 
rastu ekonomiky bola podporená aj využívaním zdrojov 
Európskej únie, ktorých čerpanie v roku 2015 dosiahlo 
hranicu 90%. (Národný program reforiem Slovenskej 
republiky, 2015)

Vývoj v oblasti trhu práce zaznamenával pozitívne sme-
rovanie. Pozitívne vývojové smerovanie bolo ovplyvne-
né najmä hospodárskym rastom, ako aj čerpaním fi -

nančných prostriedkov z Európskej únie. V oblasti trhu 
práce a zamestnanosti došlo v roku 2015 k rastu prie-
mernej nominálnej mzdy, ako aj rastu zamestnanosti 
(o 2,0%) a taktiež aj rastu v oblasti produktivity práce. 
Vzrástol taktiež počet odpracovaných hodín v  národ-
nom hospodárstve. K rastu zamestnanosti najviac pri-
spievali tieto odvetviach: odborné a vedecké činnosti, 
priemysel a verejná správa. Napriek naznačenému po-
zitívnemu vývoju zostávala miera nezamestnanosti po-
merne vysoká.  (Národný program reforiem Slovenskej 
republiky, 2015)

Podobne ako v roku 2015, aj v roku 2016 zaznamenáva-
me na úrovni vývoja globálnej ekonomiky spomalenie 
tempa rastu na úroveň 3,0%. Dosiahnutím hranice 3,0% 
zaznamenala globálna ekonomika najnižšiu hodno-
tu rastu od roku 2009. V  priebehu posledných dvoch 
rokov zaznamenávaný vývojový trend reprezentovaný 
dynamizovaním ekonomického rastu v skupine vyspe-
lých ekonomík a spomaľovaním úrovne ekonomického 
rastu v skupine rozvíjajúcich sa ekonomík sa postupne 
mení. V skupine vyspelých ekonomík v roku 2016 zazna-
menávame stagnáciu v  oblasti hospodárskeho rastu, 
pre skupinu rozvíjajúcich sa ekonomík je v tomto ob-
dobí charakteristické, že dynamika ich ekonomickej ak-
tivity rastie rovnakým tempom ako v prechádzajúcom 
roku. (Výročná správa NBS, 2016)

V rámci slovenskej ekonomiky zaznamenávame v roku 
2016 nasledovný vývoj. Došlo ku spomaleniu ekonomic-
kého rastu. HDP v roku 2016 vzrástol o 3,3%. Spomalenie 
ekonomického rastu bolo zapríčinené najmä poklesom 
úrovne domáceho dopytu. Na podpore ekonomického 
rastu sa podieľali najmä spotreba domácností a výnosy 
z čistého exportu. 

Vývoj v  oblasti zamestnanosti a  trhu práce sa v  roku 
2016 vyznačoval pozitívnymi výhľadmi. V tomto období 
bol v porovnaní s predchádzajúcim rokom zaznamena-
ný rast zamestnanosti o 2,4%. Zároveň došlo k poklesu 
miery nezamestnanosti, ktorá dosiahla úroveň 9,7%. 
Rastúcu tendenciu zaznamenala aj priemerná mesač-
ná nominálna mzda, pričom za pozitívum je možné po-
važovať aj rast jej medziročnej dynamiky. Rast miezd 
bol zaznamenaný takmer vo všetkých odvetviach hos-
podárstva s výnimkou informačných a telekomunikač-
ných technológií. (Výročná správa NBS, 2016)

56 Strategické zameranie zahraničnej 
a bezpečnostnej politiky SR ako členského štátu EÚ a NATO



Kľúčové pojmy:
Vládna koalícia – zoskupenie politických strán, ktoré po voľbách dosiahli dohodu o vytvorení vlády na 
nasledujúce funkčné obdobie.

Hrubý domáci produkt – makroekonomický ukazovateľ. Predstavuje súhrn všetkých statkov a služieb 
vyprodukovaných danou ekonomikou za určité obdobie (spravidla za jeden rok).

Produktivita práce – predstavuje účinnosť vynaloženej práce, meranej pomerom medzi objemom produkcie 
a časom potrebným na jej vyprodukovanie. Čím väčší objem produkcie dosiahneme za určitú časovú jednotku, 
prípadne čím menej času potrebujeme na vyprodukovanie určitého objemu produkcie, tým produktivita práce rastie.

Globálna ekonomika – komplexný a zložitými väzbami previazaný celok, ktorého aktérmi sú okrem národných ekonomík aj iné 
skupiny aktérov, ako napr. nadnárodné korporácie, či medzinárodné organizácie ekonomickej a fi nančnej povahy.

Globálna fi nančná kríza – porucha vo vývoji globálnej ekonomiky, ktorá bola iniciovaná hypotekárnou krízou v USA, avšak 
v dôsledku výraznej vzájomnej závislosti jednotlivých geoekonomických jednotiek jej negatívne dosahy prenikli aj na globálnu 
úroveň a šírili sa v celom priestore svetového hospodárstva.

Nominálna mzda – predstavuje objem fi nančných prostriedkov, ktoré dostáva zamestnanec v národnom hospodárstve 
mesačne, ako odmenu za vykonanú prácu.

Reálna mzda – predstavuje objem tovarov a služieb, ktoré si jednotlivec môže obstarať  za vyplatenú mzdu.

Zhrnutie kapitoly
Ako bolo v prechádzajúcom texte naznačené, politický vývoj Slovenskej republiky v období od jej vstupu do 
štruktúr Európskej únie až po súčasnosť sa vyznačoval pomerne výraznou dynamikou. Okrem periodicky 
sa opakujúcich sledov parlamentných volieb v tomto období zaznamenávame aj predčasné ukončenie 
funkčného obdobia vlády Slovenskej republiky pod vedením Ivety Radičovej a s tým spojenú realizáciu 
nových volieb do Národnej rady Slovenskej republiky. Základný strategický dokument každej vlády, v rámci 
ktorého vymedzuje hlavné priority svojej činnosti v oblasti vnútornej a zahraničnej politiky na nasledujúce 
funkčné obdobie, predstavuje programové vyhlásenie vlády. Do skupiny základných strategických priorít 
jednotlivých vlád v sledovanom období môžeme zaradiť najmä zabezpečenie mieru, stability a bezpečnos-
ti a to nielen v európskom priestore, ale aj na globálnej úrovni, proeurópska orientácia, aktívna participácia 
v štruktúrach NATO, podpora dobrých susedských vzťahov, podpora všestranného rozvoja jednotlivca, ob-
čana i celej spoločnosti, rešpektovanie princípov demokracie a právneho štátu, rešpektovanie a garanto-
vanie základných ľudských práv a slobôd, rešpektovanie a garantovanie práv príslušníkov národnostných 
menšín, podpora a zvyšovanie ekonomickej aktivity v jednotlivých sektoroch hospodárstva, skvalitnenie 
zdravotnej starostlivosti, reforma systémov dôchodkového zabezpečenia, skvalitňovanie systémov výcho-
vy a vzdelávania na všetkých úrovniach a stupňoch vzdelávania, podpora budovania znalostnej spoloč-
nosti, efektívne vynakladanie verejných zdrojov, dosiahnutie vyššej miery transparentnosti a pod. 

Hospodársky vývoj Slovenskej republiky v sledovanom období bol taktiež pomerne dynamický, pričom ob-
dobia rastu boli striedané obdobiami utlmenia ekonomickej aktivity a jej následného znovuoživenia. V tejto 
súvislosti môžeme konštatovať, že vývoj ekonomickej aktivity v rámci Slovenskej republiky bol ovplyvnený 
najmä tým, že slovenská ekonomika sa postupne plne zapája do štruktúr globálnej ekonomiky, ktorej vývoj 
je v poslednom období turbulentný. Globálna fi nančná kríza svojimi dosahmi negatívne ovplyvnila aj vývoj 
slovenskej ekonomiky, avšak po prekonaní tejto fázy vývoja došlo nielen na globálnej, ale aj regionálnej 
úrovni ku znovuoživeniu ekonomickej aktivity a s tým spojenej aj potrebnej dynamiky ekonomického vývoja. 
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• Pokúste sa uskutočniť krátky prieskum volebných preferencií obyvateľov z vášho mesta. 
Zosumarizujte svoje zistenia a vhodne ich skomentujte.

• Vo vašom blízkom okolí zistite názory obyvateľov na zavedenie spoločnej meny euro.
• Rozdeľte sa na dve skupiny a prezentuje názorové pozície na členstvo Slovenskej 

republiky v Európskej únii (identifi kujte pozitíva a negatíva).

Aktivity:

Otázky a úlohy: ?
1

2

V ktorom roku bola v rámci 
Slovenskej republiky zavedená 
spoločná mena euro?

Uveďte presné názvy týchto 
politických subjektov SDKÚ-DS, 
OĽANO, SaS.

Charakterizujte vývoj globálnej 
ekonomiky v rokoch 2009 – 2014.

Charakterizujte vývoj slovenskej 
ekonomiky v rokoch 2009 – 2014.

Charakterizujte význam dokumentu 
programové vyhlásenie vlády.

Charakterizujte základné východiská 
Programového vyhlásenia vlády 
Slovenskej republiky na obdobie 
rokov 2012 – 2016.

Objasnite pojem hrubý domáci 
produkt (HDP).

V ktorom roku vstúpila Slovenská 
republika do Európskej únie?

5

3

6

4

7

8

Odporúčané linky:
http://hsr.rokovania.sk/data/att/148388_subor.pdf
http://archiv.vlada.gov.sk/old.uv/6380/programove-vyhlasenie-vlady-slovenskej-republiky-(od-04-
07-2006-do-08-07-2010).html
http://www.vlada.gov.sk/data/fi les/18_programove-vyhlasenie-2010.pdf
http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Publikacie/VyrocnaSprava/protected/VSNBS15.pdf
http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/270_obadi_zbornik_stati_2014_web.pdf
http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/314_obadi_a_kol_vapse_b5_2015.pdf
http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/355_obadi_a_kol_monografi a_print_2016.pdf
http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/369_obadi_a_kol_vapse_2017.pdf
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