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Vážení spoluobčania,

v čase svojho jubilea 25 rokov prichádza Kresťanskodemokratické hnutie s novým základným programom 
- s pozvaním na ďalšiu spoločnú cestu a s novou ponukou na spoluprácu. Sme presvedčení, že naša vlasť 
môže byť dobrým a bezpečným domovom, miestom dôstojného života, ktoré je atraktívne pre investície 
a návštevníkov. Našou víziou je tvorivé a vyspelé Slovensko, ktorého formovanie chceme urýchliť podporou 
pozitívnych zmien a trendov, počnúc zlepšením demografi ckého vývoja cez kvalitu a dostupnosť vzdelávania, 
ozdravením zdravotníctva, rastom pracovných príležitostí vďaka rozvoju podnikania a využitím prirodzeného 
potenciálu našich regiónov, až po účinný boj s korupciou a slabou vymožiteľnosťou práva v ekonomike 
a občianskom živote. Urobíme spolu s ľuďmi dobrej vôle všetko pre to, aby Slovensko takou vlasťou bolo.

KDH je autentické hnutie. Vzniklo zdola, na presvedčení ľudí, v zápase o slobodu a demokraciu. S bohatými skúsenosťami a silným 
medzinárodným postavením ponúkame svoje sily, program a vzťahy pre posilnenie spoločnosti a demokratických inštitúcií Slovenskej 
republiky. Naša predstava je dlhodobá, konkrétna a realistická. A má mnohých nositeľov. Náš program sa opiera o osvedčené 
kresťanské a konzervatívne hodnoty, o tradície, ale prichádza aj s inováciami, novými myšlienkami. Pozývame k spolupráci všetkých, 
ktorým záleží na spoločnom dobre. Populizmus a nekompetentnosť nestačia, ba škodia. Slovensko potrebuje cestu zodpovednosti 
a solidarity, dôslednej spravodlivosti a úprimného vlastenectva. Chceme prinášať do politiky slušnosť, kompetentnosť a zmysel pre 
politiku ako službu verejnosti na všetkých jej úrovniach. To je cesta nielen k uchovaniu kultúry a identity, ale aj k usporiadanému, 
udržateľnému rozvoju v čase globalizácie a nových výziev, a zároveň aj hrozieb.
Naše hodnoty vychádzajú z kresťanskej inšpirácie, ktorá do centra politiky kladie ľudskú osobu s jej sociálnym, duchovným 
a materiálnym rozmerom - človeka, ktorý je súčasťou rodinného, národného i svetového spoločenstva. Budeme chrániť život 
od počatia po prirodzenú smrť, manželstvo ako zväzok muža a ženy a právo rodičov na výchovu detí. Chceme efektívne 
podporovať modernú infraštruktúru, vzdelanosť, vedu a výskum, a taktiež rozvoj regiónov, aby sa Slovensko stalo tvorivou 
spoločnosťou s inovatívnou ekonomikou. Aby bolo Slovensko kultúrne vyspelou, hospodársky konkurencieschopnou, sociálne 
súdržnou a environmentálne zodpovednou krajinou. Budeme upevňovať postavenie a dôveryhodnosť nášho štátu, jeho dobré 
susedské a európske vzťahy a angažovanosť vo svete.



Základný program KDH vznikal vďaka práci Konzília, odborných zväzov a združení, expertov, členov a predstaviteľov KDH, ale 
aj na základe podnetov od občanov. Všetkým vyslovujem úprimné poďakovanie a ocenenie. Tento program je našim pozvaním 
pre všetkých občanov k spoločnej predstave a ceste pre Slovensko. Dvadsaťpäť rokov kráčame s Vami a usilujeme sa o slobodné, 
demokratické a európske Slovensko. Aj to bolo kedysi snom a víziou kresťanských demokratov. Dnes je realitou pre všetkých 
občanov. S novým odhodlaním sa uchádzame o dialóg, o dôveru a podporu všetkých — mladých i menej mladých — aby sme spolu 
úspešne realizovali víziu tvorivého a vyspelého Slovenska.

Prajem všetkým veľa sily, múdrosti a vytrvalosti na cestu - jednotlivo i spoločne!

17. február 2015

               Ján Figeľ   Ján Figeľ
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1 |  PREAMBULA

My, kresťanskí demokrati, združení v Kresťanskodemokratic-
kom hnutí, predkladáme spoločnosti náš Základný program. 
Týmto programom pozývame každého občana k spolupráci 
pri rozvoji Slovenska, podpore slobody a bezpečnosti oby-
vateľov, pri zabezpečovaní dôstojného života pre všetkých 
a ochrane hodnôt, na ktorých bola budovaná Európa. V tom 
nachádzame základné poslanie politiky. Takáto politika rieši 
nielen problémy dneška, ale hľadí zodpovedne aj do budúcnosti, 
a nie je určená len na jedno volebné obdobie. Každá generácia 
by mala prijať svoju úlohu a využiť ponúknutú šancu. V tomto 
Základnom programe poukazujeme na príležitosti a perspektívy 
občanov Slovenskej republiky. Ponúkame riešenia pre tých, 
ktorí prijímajú zodpovednosť za svoju budúcnosť a sú ochotní 
živiť sa vlastnou prácou, no taktiež napomáhať tým, ktorí 
potrebujú pomoc.
Uvedomujeme si, že hospodársky rozvoj a pracovné príležitosti 
závisia v prvom rade od ľudí, ktorí vezmú na seba zodpovednosť 
starostlivosti o seba samých a o svojich blízkych. Tí, ktorí prijali 
riziko samostatného hospodárenia, sú najmä malí a strední 
podnikatelia. Oni sú motorom ekonomiky, vytvárajú a poskytujú 
pracovné príležitosti. Štát by im mal preto vytvárať priaznivé 
prostredie na ich rozvoj. Úlohou kresťanských demokratov 
je napomáhať vo vytváraní týchto podmienok. Štát nemá 
byť tvorcom pracovných príležitostí, ale tvorcom a garantom 

vhodných podmienok a ich regulátorom. Zámerom našej politiky 
je motivovať ľudí k zodpovednosti voči sebe samému i voči 
svojmu okoliu. O tomto je náš program.

Prečo je nový základný program potrebný?
Svoj základný politický program „Lepšie Slovensko“ z roku 
1993 sme naplnili.
Počas uplynulých dvoch desaťročí sme sa podstatným spô-
sobom podieľali na formovaní Slovenska ako demokratického 
právneho štátu s trhovou ekonomikou. Slovensko sa stalo 
vážnym ekonomickým a investičným priestorom a plnopráv-
nym členom euroatlantických štruktúr. Ako jediná politická 
sila v našej vlasti sme obstáli vo všetkých turbulenciách 
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slovenskej politiky a bez prerušenia pôsobili ako akcieschopná 
parlamentná sila od roku 1990.
Teraz je potrebné, aby sme našu dlhodobú politickú skúsenosť 
a potenciál zamerali viac do budúcnosti.

Čo prináša nový Základný program?
Slovensko, Európa i svet sú dnes iné, ako boli v roku 1993. 
V najbližších rokoch a desaťročiach nás očakávajú nové výzvy, 
nové veľké príležitosti, ale objavujú sa i nové hrozby. Politická 
strana, ktorá si uvedomuje zodpovednosť za budúcnosť štátu 
sa má na ne pripraviť a má o nich poctivo hovoriť ľuďom.
Cieľom KDH je vytvárať ekonomicky, hodnotovo a eticky aj 
sociálne silné Slovensko, ktoré dokáže svoj úspech prenášať 
do súdržnosti medzi silnými a slabšími, mladými a staršími. 
Uvedomujeme si, že prvou podmienkou je rovnosť pred záko-
nom a účinná spravodlivosť, čo budeme presadzovať v každej 
oblasti slovenskej politiky. Základnou bunkou spoločnosti je 
rodina, ktorú treba chrániť a podporovať. Ochrana rodiny 
a novej generácie je v záujme národa z hľadiska budúcnosti. 
V zdravej rodine vyrastajú budúci občania našej spoločnosti 
a tí, ktorí majú svojimi talentami viac tvoriť ako troviť. Rovnako 
je dôležité, aby sme pri presadzovaní ekonomického rozvoja 
nezabúdali aj na korene, kultúru a tradície, ktorými sa Slovensko 
hrdo hlási k cyrilo -metodskému duchovnému dedičstvu.
KDH odpovedá na tieto výzvy 21. storočia v nasledujúcich 
kapitolách svojho Základného programu.
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2 |  VÝZVY DNEŠNÉHO SVETA

Žijeme na Slovensku, ktoré je suverénnym štátom a členom 
Európskej únie. Medzinárodnými záväzkami a zmluvami je pre-
viazané s mnohými štátmi sveta. Celosvetové trendy ovplyvňujú 
duchovné a spoločensko -politické procesy aj u nás. Pri príprave 
programu považujeme za potrebné najskôr pripomenúť globálne 
aj lokálne výzvy, ktorým Slovensko čelí. Postoj k nim zaujímame 
v ďalších kapitolách.

2.1 Globálne trendy a procesy

Svet je stále viac prepojený. Súčasná komunikácia vo svete 
prináša novú kvalitu i rozsah. Novú kvalitu prinášajú pre-
dovšetkým médiá, sociálne siete a dostupnosť informácií 
bez nutnosti fyzického cestovania k ich zdrojom. Spoločenské 
procesy prebiehajú dnes podstatne rýchlejšie.
Mení sa i postavenie západnej civilizácie. Prestala byť domi-
nantným exportérom tovarov, ideovo však naďalej zostáva 
viac vývozcom než dovozcom.
Globalizácia prináša nové riziká, ale zároveň úžasné pozitívne 
skúsenosti s obrovskou solidaritou v prípade veľkých nešťastí 
na rôznych miestach planéty.
Demografi cký vývoj vo svete prebieha nerovnomerne. Kým 
populácia Indie a ďalších ázijských krajín prudko rastie, popu-
lácia v Európe i na Slovensku klesá. Hrozí vymieranie celých 

národov. K obrovskému nárastu obyvateľstva dochádza hlavne 
v chudobných krajinách, oproti tomu sa vo vyspelejších krajinách 
rodí málo detí.
V bohatších krajinách Európy klesá pôrodnosť a súčasne rastie 
priemerná dĺžka života, čoho dôsledkom je starnutie obyvateľ-
stva. Európa dlhodobo čelí demografi ckej výzve starnutia jej 
populácie. Tento trend, typický pre západnú civilizáciu a tých, 
čo preberajú jej spôsob života, bude mať ďalekosiahle dôsledky 
na pracovný trh a na sociálne a zdravotné systémy štátov. Vývoj 
môže priniesť i ďalšie vážne politické a bezpečnostné dôsledky.
Obrovský nárast obyvateľstva vo svete, hlavne tam, kde 
je chudoba, je globálnym rizikom, ale negatívnym trendom 
je aj málo detí vo vyspelejších krajinách. Preto tento trend 
považujeme za jednu z kľúčových výziev, na ktorú musí dobrá 
politika reagovať.
Mení sa prírodné prostredie. Najvýznamnejšie sú zmeny pod-
nebia (klimatické zmeny) a vyčerpávanie surovinových zdrojov.

Umelé ovplyvňovanie života ľudského jedinca. S obavami 
a otáznikmi „kam až?“ sledujeme výsledky vedeckého výskumu 
a vývoja vo viacerých oblastiach (medicína, biológia, farmakoló-
gia, bionika, génové inžinierstvo, umelé oplodňovanie, prenatálna 
diagnostika a chirurgia, funkčná magnetická rezonancia a ďal-
ších), ktoré prinášajú poznatky, na základe ktorých dochádza 
k ovplyvňovaniu a manipulácii s ľudským organizmom a jeho 
zložkami (genetické manipulácie, klonovanie, vytváranie mutácií 
živočíšnych a rastlinných druhov, vytváranie druhov s ľudskou 
DNA, prepájanie ľudskej nervovej sústavy s prvkami umelej 
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inteligencie a pod.) Tieto technológie už dnes majú potenciál 
významne ovplyvňovať život ľudského jedinca vrátane jeho 
genetickej a neuro -psychickej výbavy.
Rýchly rozvoj vedy a techniky, bezprostredne dotýkajúcej 
sa ľudského života, možno identifi kovať tiež ako globálnu 
tendenciu, ktorá vyvoláva nové otázky v oblasti morálky 
a základných etických hodnôt.

2.1.1 Globálne trendy týkajúce sa spôsobu života

Globálnym trendom, ktorý ohrozuje prežitie ľudstva alebo 
aspoň tej civilizácie, ktorá je naším domovom, sú zmeny 
v životnom štýle a hodnotovej orientácii ľudí.
Sloboda jednotlivca sa stala najvyššou spoločenskou hodnotou. 
Štýl života založený na stále sa rozširujúcej sfére slobody 
jednotlivca, ochrane tejto slobody a rozmnožovaní záruk 
osobnej slobody je dnes rozhodujúcou životnou hodnotou, 
ktorú aspoň formálne uznávajú dokonca aj diktátori. Rizikovým 
faktorom, ktorý vyžaduje zásadný politický postoj, je snaha 
opustiť pravidlo, že hranicou slobody jedného je sloboda 
druhého. Existujú silné tendencie a politické aktivity zamerané 
na rozširovanie slobody jedných na úkor slobody ostatných.
Spotrebný štýl života je ďalšou všeobecne sa šíriacou spo-
ločenskou hodnotou, a to bez ohľadu na to, aký je reálny 
spotrebný štandard. Väčšina ľudí považuje za otázku úspechu, 
šťastia či aspoň za veľké pozitívum, svoj spotrebný štandard 
zvýšiť. Orientácia výlučne na konzum však znižuje zmysel 
pre ideály, pre hlbšie ľudské hodnoty. Je tu psychologický 

rozpor: ľudia inštinktívne ideály uznávajú (hlavne vtedy, keď 
chýbajú, napríklad pocit nedostatku spravodlivosti je vždy 
veľmi silný), ale vo svojom osobnom živote, ak majú voliť 
medzi ideálom a konzumom, spravidla volia konzum. Kult 
bohatstva a konzumizmus – orientácia na osobnú a súkromnú 
spotrebu - sa tak stávajú určujúcim svetonázorom značnej 
časti ľudstva.
Ďalším trendom, typickým pre sekulárnu spoločnosť západnej 
civilizácie, je relativizácia morálky a pravdy. Úpadok hodnôt 
vyplýva jednak z tejto relativizácie, a jednak z konzumizmu 
(spotreba sa stáva najvyšším cieľom). Osobitným trendom 
je neúcta voči pravde. Sme náchylní viac veriť rozličným 
špekulačným a konšpiračným teóriám než vlastnému úsudku. 
Stráca sa zmysel pre spoločné dobro. Príčiny týchto javov 
vidíme v strate spojenia s náboženským a ideovým základom 
západnej civilizácie.
Fanatizmus jestvoval v celej histórii, ale v súčasnosti môže 
spôsobovať oveľa väčšie škody ako v minulosti, vrátane 
sebazničenia celého ľudstva. Fanatizmus je zvrátená podoba 
zápasu proti mravnému relativizmu. Prejavuje sa predovšet-
kým v konfrontácii medzi spoločenstvami rôznych jazykov, 
náboženstiev a kultúr. Zároveň je to ľahko zneužiteľný politický 
nástroj. Najradikálnejšou formou fanatizmu je terorizmus. 
Fanatický terorizmus je vedomé vyvolávanie strachu a hrozba 
použitia násilia v záujme dosiahnutia politických, kultúrnych 
a náboženských cieľov.
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2.1.2 Globálne politické trendy

V spôsobe, akým sa už štyri storočia uplatňuje moc, prebiehajú 
hlboké zmeny. Moc a politika je sekulárna, čiže nábožensky 
neutrálna. To platí pre západnú civilizáciu a tých, ktorí ju 
preberajú ako vzor. Sekulárna politika je síce vo víťaznom ťažení, 
ale sama osebe nemá vnútornú silu a nedokáže vzdorovať 
duchovnému tlaku náboženstiev, ako je islam a iné svetové 
náboženstvá. Mocenská dominancia západnej civilizácie je síce 
stále významná, ale v ideologickej konfrontácii, predovšet-
kým s islamským fanatizmom, nie je schopná zastaviť jeho 
postup. Problém vzťahu medzi našimi kresťanskými hodnotami 
a presvedčením a našou politickou praxou stojí i pred nami, 
kresťanskými demokratmi. Chceme hľadať novú politiku, 
založenú na návrate k zdrojom našej niekdajšej vnútornej sily.

2.1.3 Svetová kríza

Javy a procesy, ktoré sa v súčasnosti označujú ako globálna 
alebo svetová kríza, nie sú ekonomickou krízou v bežnom 
zmysle slova (cyklickou krízou z nadvýroby). Dôvodom krízy 
nie je nadprodukcia, ale chamtivosť a získavanie neadekvátne 
veľkého bohatstva, síce často i legálnym spôsobom, ale na úkor 
spoločnosti. Ide o krízu vyplývajúcu z nových trendov štýlu 
života. Predovšetkým z konzumizmu, zo zmien v demografi c-
kom vývoji a z úpadku tradičných hodnôt. Ku kríze prispieva 
aj zlyhávanie sociálneho systému, ktorý je v dnešnej podobe 
dlhodobo neudržateľný.

2.1.4 Európska integrácia

Európska únia, ktorá má ambíciu byť svetovou politickou, 
ekonomickou a kultúrnou mocnosťou, je dnes pred existenčnou 
skúškou životaschopnosti. Projekt Európy bez vojen, Európy 
ako mocnosti a Európy bez hraníc sa v 90. rokoch minulého 
storočia stal veľmi príťažlivým, osobitne v krajinách strednej 
a východnej Európy. Dnes sa - tak na východe ako i na západe 
kontinentu - toto nadšenie stráca. V členských štátoch Únie 
jestvuje obava ich mocenských elít zo straty vlastného mocen-
ského postavenia. Zásadnou politickou otázkou súčasnosti je, 
aký postoj zaujíma konkrétny politický subjekt voči európskej 
integrácii. Odpoveď na túto otázku pre Slovensko a slovenské 
politické subjekty by mala vychádzať z reálnych záujmov 
a rizík, ktorým bude Slovensko, Európa a svet čeliť.
Európskej únii sa vyčíta inštitucionálna neprehľadnosť, prílišná 
byrokratizácia a vo vnímaní občanov často aj centralizmus 
v rozhodovaní. Európska únia však potrebuje nástroje na to, 
aby štáty, ktoré žili dlhé roky nad svoje pomery, boli povinné 
vykonať účinnú nápravu. Tento proces si vyžaduje trpezlivosť 
a zmeny musia ísť ruka v ruke s rastom dôvery európskych 
občanov voči európskemu projektu. Ináč hrozí vážne riziko 
nárastu euroskepticizmu do nadkritickej miery, ktorá môže 
celý európsky projekt ohroziť.
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2.2 Veľké trendy, ktoré zasiahli Slovensko

2.2.1 Demografi cký vývoj na Slovensku

Demografi cký vývoj na Slovensku je podobný ako v západnej 
Európe:

  pokles pôrodnosti a predlžovanie strednej dĺžky života 
vedie k starnutiu populácie;

  pokles podielu detskej zložky obyvateľstva a rast podielu 
obyvateľstva nad 60 rokov;

  dopady potenciované odchodom povojnovej generácie 
(„baby boom“) do dôchodku;

  kríza rodiny: rýchly nárast a pribúdanie detí z neúplných 
rodín (rozvody, mimomanželské deti), veľký počet jedi-
náčikov (problém osamelosti, slabého zmyslu pre solida-
ritu), značná časť z týchto detí prenáša takýto model života 
do ďalšej generácie;

  polovica zvýšenej dĺžky života prežívaná v zhoršenom 
zdraví.

Na Slovensku sa začal pokles plodnosti a pôrodnosti začiatkom 
80-tych rokov minulého storočia. V jednotlivých časových 
etapách pokračoval s rôznou intenzitou až do začiatku 
21. storočia, čím došlo k výraznej zmene reprodukčných 
pomerov. Od 90-tych rokov súhrnná plodnosť postupne klesala 
až pod „kritickú hodnotu“ (1,5). Prognózy hovoria o podobnom 
vývoji na nasledujúce roky a desaťročia. Slovensko bude čeliť 

dopadom demografi ckého vývoja na náklady zdravotného 
systému, sociálnej starostlivosti a dôchodkového zabezpeče-
nia. Starnutie obyvateľstva je najzávažnejším a nezvratným 
dôsledkom súčasného demografi ckého vývoja - neexistuje 
riešenie s pozitívnym výsledkom v krátkodobom horizonte. 
Súčasné nastavenia daňového a odvodového zaťaženia, 
dôchodkového zabezpečenia a sociálnej starostlivosti sú 
nedostatočne pripravené na riešenie týchto problémov.

2.2.2 Vplyv globálnych ekonomických subjektov

Slovensko má otvorené trhové prostredie. Sme súčasťou 
európskeho, ale aj globálneho trhového prostredia. Preto 
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musíme vnímať tieto skutočnosti aj v kontexte tlaku nadná-
rodných spoločností. Triezvy pohľad hovorí o spojenectve 
so silným trhovým hráčom, ale aj o zachovaní si suverenity 
a jedinečnosti. Úloha pomoci a ochrany malých a stredných 
podnikov je výzvou pre kresťanských demokratov. Hnacou 
silou slovenskej ekonomiky sú totiž malí a strední podnikatelia, 
ktorí na Slovensku žijú a budú tu existovať, pretože sú Slováci 
a sú previazaní s rodinou a národom. Toto budeme vnímať 
pri tvorbe ekonomík.

2.2.3 Zmeny v morálke

Slovenská spoločnosť sa ešte pred dvadsiatimi rokmi 
považovala za pomerne tradičnú a konzervatívnu. Toto sa 
výrazne mení. Relativizácia hodnôt, morálky, neúcta voči 
pravde, konzumizmus, individualizmus a ďalšie vyššie uve-
dené trendy, charakteristické pre celú západnú civilizáciu, 
postihli v plnej miere aj slovenskú spoločnosť. Čoraz viacej 
sa začína považovať za normálne niečo, čo bolo pred 10-20 
rokmi neprípustné. Tieto trendy zasiahli aj vnímanie práce 
a zodpovedného prístupu k starostlivosti o seba, svoju 
rodinu a okolie. Pracovitosť vystriedala honba za ľahkým 
ziskom. V budúcnosti už nemožno automaticky rátať s tým, 
že výhodou Slovenska v ekonomickom súťažení je pracovitosť 
a skromnosť. Lacnejšiu a pracovitejšiu pracovnú silu už veľké 
nadnárodné spoločnosti hľadajú inde.

2.2.4 Postavenie Slovenskej republiky vo svete

Slovenská republika sa stala súčasťou svetového spolo-
čenstva v boji proti terorizmu, za ľudské práva a slobody, 
za demokraciu. Politici KDH v tejto línii dlhodobo podporujú 
demokratizačné snahy v krajinách, ktoré trpia diktatúrou alebo 
inými režimami. KDH prostredníctvom svojich predstaviteľov 
dlhodobo vystupuje ako ochranca ľudských práv a slobôd, 
zvlášť náboženských.
Slovensko má ako mladá krajina priestor v zahraničnej politike 
prehlbovať svoje postavenie a názory. Sme plnohodnotným 
členom Európskej únie, NATO a Vyšehradskej štvorky. To je 
dostatočne široký priestor na presadzovanie svojich záujmov, 
názorov a postojov. Je potrebné zahraničnej politike venovať 
dostatočnú pozornosť, pretože podľa porekadla „dobrí susedia 
robia dobré vzťahy“ je dôležité mať vplyv na medzinárodnej 
scéne.

2.2.5 Vplyv nevolených skupín na slovenskú politiku

Aj na Slovensku rastie politický vplyv nevolených skupín. 
Niektoré si čiastočne svoje postavenie už nechali zakotviť aj 
do právneho poriadku. Súhrnne o nich platí, že sa usilujú svoje 
záujmy (politické a ekonomické) presadzovať mimo riadnej 
demokratickej-politickej a ekonomickej súťaže. Typickým 
príkladom takýchto korporácií sú napríklad komory, ktoré 
si „vylobovali“ zákonné monopolné postavenie reprezentovať 
záujmy vo svojej sfére (tendencia k vytváraniu korporatívneho 
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štátu). Občianske organizácie, ktoré nie sú súčasťou politickej 
štruktúry, prenikajú do politického rozhodovania a získavajú 
aj významné zákonné postavenie. V skutočnosti sú to mocné 
inštitúcie, ktoré deformujú slobodnú súťaž.
Súčasťou neštandardného usporiadania spoločnosti je aj to, že 
celé veľké skupiny ľudí od spoločnosti dostávajú, ale sami jej 
nič neodovzdávajú („čierni pasažieri“ spoločnosti). Je potrebné 
tejto téme venovať pozornosť a neponechávať ju neriešenú.

2.3 Špecifi cky slovenské spoločensko -politické trendy

V novodobej slovenskej histórii po Novembri 1989 možno 
identifi kovať dve významné pozitívne udalosti:

  pokojné rozdelenie Československa a nadštandardne dobré 
vzťahy Slovenskej republiky s Českou republikou;

  zdravý ekonomický a politický základ z obdobia 1998-2005.

Ako najvýraznejšie negatívne javy a trendy vo verejnom živote 
Slovenska vnímame:

  nedostatočnú vymožiteľnosť práva;
  korupciu;
  stranícky klientelizmus.

2.3.1 Slabá vymožiteľnosť práva

Vymožiteľnosť práva je na Slovensku už dlhodobo veľmi nízka. 
Jedným z najväčších problémov je častá svojvôľa pri výklade 
zákonov. Zatiaľ čo v ostatných oblastiach Slovensko vykonalo 
úspešné reformy a drží krok s ďalšími štátmi Európskej únie, 
slabá vymožiteľnosť práva v súčasnosti vyžaduje najväčšiu 
zmenu.
Nedostatočná vymožiteľnosť práva tvorí jednu z najväčších pre-
kážok rozvoja ekonomiky. Tento stav ohrozuje našu ekonomiku 
a veľmi výrazne brzdí jej rozvoj. Zahraniční podnikatelia zvažujú, 
či budú investovať v štáte, ktorý im nedokáže zabezpečiť 
ochranu ich majetku.

2.3.2 Negatívne trendy v slovenskej ekonomike

Negatívne trendy sú reprezentované:

  monopolizáciou ekonomického života;
  vplyvom globálnych fi nančných skupín a obchodných 
spoločností na ekonomické a politické prostredie Slovenska;

  zneužívaním ekonomického systému, ignorovaním únikov 
fi nancií, ktoré patria do príjmov štátneho rozpočtu (štát 
sa stále vníma ako „dojná krava“); 

  korupciou a straníckym klientelizmom pri verejnom 
obstarávaní (prepojenie straníckych a podnikateľských 
štruktúr).
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2.3.3 Ďalšie negatívne javy

Ďalšími negatívnymi javmi, ktoré majú dopad na slovenskú 
ekonomiku, sú:

  nedostatočná kvalita a podpora vzdelávacích inštitúcií, 
výskumu a vývoja;

  nedostatočne modernizovaná verejná správa (čo sa týka 
štruktúr i využívania elektronizácie);

  využívanie falošného spomienkového optimizmu na časy 
komunizmu;

  nedostatočné zapájanie sa mladých ľudí do verejného živo-
ta a politiky.

2.3.4 Postavenie KDH

KDH je reprezentantom politiky, ktorá sa Slovensku programovo 
hlási ku kresťanskej demokracii. Sme dlhodobo najsilnejšou 
a najstabilnejšou kresťanskou demokraciou v postkomunistických 
štátoch. Sme však slabší ako sú veľké kresťanské demokracie 
v Nemecku a Rakúsku, i akou bola kresťanská politika pred 
komunistickou érou na Slovensku.
Postavenie KDH v Európskej únii je dané politickými výsledkami 
v domácich voľbách. Europoslanci za KDH však získali postavenie 
ochrancov základných hodnôt a pre KDH sa to v rámci Európskej 
ľudovej strany stáva charakteristickou črtou.
Špecifi ckými témami kresťanskej politiky sú ochrana života, man-
želstva, hodnôt. Presadzujeme návrat k tradícii a kresťanským 

koreňom Európy. Súčasnú, značne sekularizovanú spoločnosť 
na Slovensku, ale aj v európskom priestore, ktorého sme sú-
časťou, však tieto témy veľmi nezaujímajú alebo ich považuje 
za témy, ktoré nepatria do politiky, ale skôr do súkromnej sféry. 
Naša stabilita v hodnotách a postojoch nás dnes a v budúcnosti 
defi nuje ako stabilnú stranu, s jasne formovanými názormi, 
programom a hodnotami. Výzvou pre nás, kresťanských de-
mokratov, je to, aby sme dokázali svojim programom osloviť 
väčšiu časť občanov Slovenska.
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3 | ZÁKLADY 
KRESŤANSKODEMOKRATICKEJ POLITIKY

Zámerom našej politiky pre budúce desaťročia je zachovať 
a rozvíjať slovenskú spoločnosť ako všestranne zdravú a vitálnu. 
Znamená to čeliť krízovému demografi ckému vývoju, hrozbám 
oslabovania slobody a demokracie, a nestabilite, prameniacej 
z nových medzinárodných konfl iktov. Budeme sa usilovať, aby 
Slovensko viac tvorilo ako trovilo; to znamená prekonať defi citné 
a presadiť vyvážené, ba prebytkové hospodárenie verejnej 
správy a otočiť trend zadlžovania Slovenska na jeho znižovanie.

Zdravá spoločnosť
Najvýznamnejším procesom, ktorý ovplyvňuje životaschopnosť 
spoločnosti, je demografi cký vývoj. Jeho súčasným trendom je 
trvalé znižovanie pôrodnosti najmä tej časti populácie, ktorá je 
nositeľom ekonomickej, sociálnej i kultúrnej sily štátu. Prioritou 
našej demografi ckej politiky je podpora prirodzenej rodiny.

Slovenská hviezdička na európskom nebi
Ďalším strategickým zámerom našej politiky je čeliť riziku 
izolácie Slovenska. Pre každý štát je politická izolácia zhubná. 
Pre malý štát je však životne nebezpečná. Nepoctivá politika 
sa tvári akoby bolo možné čerpať iba výhody, vyplývajúce 
z našich integračných a spojeneckých záväzkov, a vyhýbať 
sa povinnostiam. Nepoctivá politika vykresľuje možnosti 

Slovenska pri koncipovaní spoločných európskych rozhodnutí 
nerealisticky. Keby sme sa vybrali po ceste takejto politiky, 
prestanú nás partneri v Európe a vo svete brať vážne. Takáto 
cesta by nás so železnou logikou viedla do izolácie. Čeliť riziku 
izolácie Slovenska znamená politiku, ktorej prioritou bude, 
aby Slovensko bolo naďalej aktívnou súčasťou európskej 
politiky a obhajovalo naše civilizačné hodnoty. Tomuto zámeru 
podriaďujeme všetky časti tohto programu.

Civilizačná orientácia
My, kresťanskí demokrati, sa jednoznačne hlásime ku kres-
ťanstvu, k západnej civilizácii a euroatlantickým politickým 
a bezpečnostným štruktúram.
Sme a chceme zostať súčasťou hlavného prúdu politiky civi-
lizácie univerzálnych hodnôt. Politicky i bezpečnostne. Sme 
presvedčení, že táto cesta nemá inú pozitívnu alternatívu. 
Akékoľvek váhanie v otázke geopolitickej orientácie môže 
spôsobiť politickú izoláciu Slovenska. Je to jedno z najväčších 
rizík, ktoré nám v takom prípade hrozí.

Kresťanská demokracia v demokratickom 
pluralitnom štáte
Po dvoch desaťročiach od pádu komunistickej diktatúry na Slo-
vensku vládne znovu jedna strana. Moc získala demokraticky 
vo voľbách. Je životným záujmom Slovenska, aby sa nestratila 
reálna možnosť zvoliť inú politickú alternatívu. Keby taká 
alternatíva nejestvovala, prišli by sme o skutočnú politickú 
pluralitu.
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To však nie je jediným politickým rizikom pre demokratickú 
pluralitu. Do verejného života stále intenzívnejšie vstupujú 
rozličné nátlakové skupiny. Zdrojom ich sily nie sú voliči, ale 
čiastkové záujmy, podporované peniazmi a mediálnym vplyvom 
korporácií a jednotlivcov. Ich spoločným znakom je to, že nie 
sú demokraticky zvolené a nenesú žiadnu zodpovednosť voči 
občanom. Čím významnejšie ovplyvňujú nátlakové skupiny 
verejnú moc, tým silnejšie sa otriasajú základné piliere demo-
kratického usporiadania Slovenskej republiky.
Čeliť riziku, že prídeme o reálnu politickú pluralitu alebo do-
konca o demokraciu, je ďalšou prioritou našej politiky. Pozíciu 
kresťanskej demokracie v hlavných zápasoch slovenskej politiky 
defi nujeme so zreteľom na túto prioritu. Aj tomuto zámeru 
podriaďujeme všetky časti tohto programu.

Hierarchia priorít
V hierarchii priorít nám, kresťanským demokratom, ide v prvom 
rade o zachovanie univerzálnych kresťanských hodnôt v našej 
spoločnosti, v krajine a vo svete. Až následne ide o úspech 
KDH. Čo je dobré pre ľudí a pre Slovensko, je dobré aj pre KDH!

Z tejto hierarchie priorít vyplýva, že:

a) ak budú ohrozené hodnoty vychádzajúce z nášho kresťan-
ského presvedčenia, budeme mať mravnú silu ich brániť, 
i keby čiastkové záujmy štátu alebo politickej strany museli 
ustúpiť;

b) ak budú ohrozené záujmy našej vlasti a nebude to v rozpore 
s naším kresťanským presvedčením, budeme mať mravnú 
silu ich brániť;

c) prvé dve priority našej politiky majú prednosť pred 
záujmom o úspech našej politickej strany. Aby sme ale 
mohli účinne a úspešne obhajovať kresťanský hodnotový 
systém a napĺňať záujmy Slovenska, potrebujeme na to 
aj dostatočnú politickú silu. Základom politickej taktiky 
pre situácie, kde jestvuje napätie medzi presadzovaním 
nadradených priorít a záujmom o úspech KDH, je prezieravá 
a trpezlivá stratégia.

Z tejto hierarchie priorít vychádza konkrétna pozícia KDH 
v slovenskej politike. Z nich vyplýva, kto v nej je a môže byť 
naším spojencom a kto súperom. Keďže politická realita je živá, 
žiadna pozícia nie je nemenná, ale bude vyplývať vždy z toho, 
o čo sa vedie hlavný politický zápas.

Hodnoty našej politiky
Človek. Poslaním štátu a politiky je zabezpečiť pokojný život 
občana. Nikto nesmie zneužívať a ponižovať inú ľudskú bytosť. 
Jedinečnosť každého človeka je veľkou hodnotou. Slobodný 
rozvoj osobnosti a ochrana osobnej slobody sú preto pre nás 
jedným z kľúčových cieľov. Najzávažnejším právom človeka je 
právo na život, a to od počatia až po prirodzenú smrť.
Sloboda. My, kresťanskí demokrati, presadzujeme ochranu práva 
na život v plnom rozsahu, a to jednak vo fyzickom rozsahu 
(od počatia po prirodzenú smrť), ako aj v zmysle kvality, aby 
ľudia mohli prežívať svoj život dôstojne. Predovšetkým pre to 
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potrebujú, aby štát rešpektoval ich slobodu. KDH je stranou 
slobody v najširšom obsahu tejto hodnoty, pretože presadzuje 
záruky, ochranu a rozširovanie priestoru slobody nielen v oblasti 
politických práv a slobôd a ekonomickej slobody, ale aj pre sféru 
presvedčenia a svedomia človeka.
Rodina. Rodina je prioritou našej politiky. Uznávame a podporu-
jeme rodinu ako najzákladnejšie a najvýznamnejšie spoločenstvo, 
ktoré plodí a vychováva deti, zachováva, prenáša z generácie 
na generáciu a rozvíja jazyk a kultúru národa, a tak formuje 
a zabezpečuje vývoj spoločnosti. Rodinu ako základnú bunku, 
ktorá tvorí duchovné, sociálne aj ekonomické hodnoty spoloč-
nosti, budeme chrániť a podporovať.
Štát. My, kresťanskí demokrati, uznávame a zdôrazňujeme 
význam štátnej organizácie spoločnosti. Zároveň uznávame 
jej hierarchické usporiadanie od obce, mesta, regiónu, cez štát, 
až po nadnárodné politické usporiadanie. Chceme, aby sa podľa 
zásady subsidiarity rozhodnutia prijímali na najnižšej možnej 
úrovni. Budeme v našej politike povzbudzovať a posilňovať 
občanov Slovenska, aby preberali zodpovednosť za svoje obce 
a svoju spoločnosť. Toto považujeme za predpoklad rozvoja 
demokracie a spoločnosti ako celku.
Spoločný domov. Slovensko - ľudia, ktorí tu žijú so svojou 
kultúrou, prírodným bohatstvom a hospodárstvom - to všetko 
tvorí náš spoločný domov. Chceme ho užívať a udržiavať v úcte 
k tým, ktorí ho vytvárali. A to tak, aby sme ho našim potomkom 
zanechali lepší, ako sme ho prevzali my.
Medzinárodné spoločenstvo. Slovensko je súčasťou sveta. 
Mnoho problémov je možné riešiť len na medzinárodnej úrovni. 

Aktívna účasť Slovenska v Európskej únii a medzinárodných 
organizáciách je pre udržanie a rozvoj nášho štátu nevyhnutná.
Sme tvorcami, nielen konzumentmi. Zdravá ekonomika je jed-
nou z najdôležitejších podmienok pre prosperitu krajiny. Bohatstvo 
národa a dôstojný život každého občana závisí od výsledkov 
ekonomického úsilia. Za základnú zložku hospodárskeho života 
považujeme odvahu jednotlivcov prijať na seba podnikateľské 
riziko a dať prácu sebe i druhým. Budeme podporovať osobnú 
podnikateľskú iniciatívu, či už v podobe živností, rodinných 
fi riem, malých podnikov, ale aj v podobe veľkých korporácií, 
najmä domácich, ale aj medzinárodných, ktoré vytvárajú príle-
žitosti ľuďom, aby si mohli na svoje živobytie zarobiť a neboli 
odkázaní na podporu z plodov práce druhých.
Mravnosť vo verejnom živote. Spoločnosť nemôže existovať 
bez pravidiel, ktoré vymedzujú najmä prirodzené hranice 
slobody jednotlivca hranicami slobody druhých. Budeme tiež 
podporovať rozvoj občianskych cností, akými sú poctivosť, 
čestnosť, sporivosť, odvaha, pracovitosť, zodpovednosť, spra-
vodlivosť a spoľahlivosť. Odmietame tiež relativizmus, ktorý 
nerozlišuje medzi pravdou a nepravdou, kladie akékoľvek názory 
na jednu úroveň a nehľadá pravdu. Tým ohrozuje dlhodobý rozvoj 
spoločnosti. Demokracia sa musí opierať o prirodzené, všeobecne 
akceptované hodnoty, ináč sa postupne vyvíja smerom k totalite 
založenej na novej ideológii a etickom relativizme.
Solidarita. Politickým vyjadrením prikázania o láske k blížnemu 
je solidarita. V konfl iktoch, ktoré v modernej demokratickej 
spoločnosti vznikajú, sa my, kresťanskí demokrati, staviame 
na stranu slabých, trpiacich, ponižovaných a takých, ktorým sa 
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deje krivda. Chceme chrániť ľudský život od počatia, slobodu 
a dôstojnosť každého jednotlivca a podporujeme solidaritu 
u slabých, starých a utlačovaných, ktorej cieľom je sociálna 
spravodlivosť. Vychádzame z osvedčeného zlatého pravidla: 
„Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im“.
Solidarita je kráľovskou hodnotou kresťanskej politiky. Pokušením 
liberalizmu je to, že kresťania v koalícii a spolupráci so silnými 
a bohatými niekedy zabúdali na svoje najvlastnejšie povinnosti 
„zastať sa siroty a vdovy“. Politika bez zmyslu pre solidaritu 
nemôže byť skutočne kresťanskou. Kresťanská solidarita nechce 
podnecovať nenávisť či závisť chudobných, či inak znevýhod-
nených proti ich šťastnejším blížnym, ako to robia socialisti. 

Nechce len sľubovať viac peňazí z rozdeľovacích procesov štátu. 
Kresťanskú solidaritu chceme ako „pevnú a trvalú odhodlanosť 
usilovať sa o všeobecné dobro, teda dobro všetkých a každého 
jedného, pretože všetci sme zodpovední za všetkých“ (Centesimus 
annus, 15).
Spravodlivosť. Chceme čeliť každej nespravodlivosti. Demo-
kratický štát vytvára ústavný a právny rámec pre politickú 
spravodlivosť, ktorý budeme chrániť a zdokonaľovať. Nám, 
kresťanským demokratom, to však pre spravodlivé podmienky 
života v spoločnosti nestačí. Osobitnú pozornosť chceme 
venovať kresťanstvom inšpirovanej sociálnej spravodlivosti. 
Sociálna spravodlivosť nie je ľavicová hodnota. Svojím skutočným 
obsahom patrí k hodnotám, do ktorých sa premieta kresťanský 
pohľad na človeka.
Subsidiarita. Subsidiarita nie je len zásadou organizácie verejnej 
moci, ale je i hodnotou našej politiky. Chceme, aby sme rozhodo-
vanie o našom spoločnom živote prenechali svojim zástupcom 
na niektorej z vyšších úrovní politickej organizácie spoločnosti 
len vtedy, keď toto rozhodovanie bude na tejto úrovni nielen 
efektívnejšie, ale predovšetkým ak prispeje k lepšiemu napĺňaniu 
spoločného dobra. Inými slovami, aby sa „hore“ rozhodovalo 
iba o tom, o čom sa dosť dobre nedá rozhodovať „dole“.
Spoločné dobro. Rozvíjanie a podpora spoločného dobra je 
trvalým cieľom našej práce. V politickej činnosti ho budeme 
dosahovať vytváraním a podporou podmienok spoločenského 
života, ktoré budú jednotlivcom ako aj rodine, ale aj menším 
spoločenstvám umožňovať plnšie a ľahšie dosahovanie vlastnej 
dokonalosti, a to najmä: rešpektovaním základných práv ľudskej 
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osoby ako takej, podporovaním sociálneho blahobytu a rozvoja 
spoločnosti ako aj čestnými prostriedkami zabezpečovania 
pokoja v zmysle zaisťovania spravodlivého poriadku a bez-
pečnosti spoločnosti a jej členov.
Životný štýl. Ide nám o štýl života rešpektujúci kresťanský 
pohľad na človeka. Proti prázdnemu konzumizmu staviame 
otázku zmyslu života, bez ktorej sa pevná politika a účinný 
systém spoločenskej zodpovednosti nezaobíde. Uvedomujeme 
si, že kresťanstvom inšpirovaný životný štýl v súčasnej seku-
lárnej spoločnosti nepredstavuje prevládajúci spôsob života. 
Budeme sa preto v našej politike usilovať získavať tých, ktorí 
sú k nám hodnotovo a programovo blízko, a to aj keď si to 
neuvedomujú alebo im v tom niečo bráni. Chceme k spolupráci 
pozývať všetkých ľudí dobrej vôle.
Sme súčasťou otvoreného európskeho priestoru a sme pri-
pravení aj na konfrontáciu a spolužitie s ľuďmi, ktorí majú iný 
pohľad na život, pretože oni alebo ich nedávni predkovia prišli 
z iných kultúrnych oblastí. Na Slovensku je súčasťou analogickej 
konfrontácie životných štýlov a meniacich sa kvantitatívnych 
proporcií v dôsledku rozdielneho demografi ckého vývoja, 
rómsky problém. Navrhneme pravidlá, vymedzujúce základné 
hodnoty podmienok spolužitia, ktoré musia rešpektovať všetci. 
Navrhneme tiež opatrenia zápasu proti „čiernym pasažierom“ 
spoločnosti, ktorí chcú len prijímať a nič nedávať, ktorí chcú 
len práva bez povinností, ktorí chcú len slobodu bez zodpo-
vednosti. Ťažiskom našej politiky však i tu bude získavanie 
týchto spoločenských skupín pre zodpovednú spoločnú cestu.

Kresťanská demokracia. Chceme, aby naďalej existovalo orga-
nizované zoskupenie ľudí so spoločnou hodnotovou orientáciou, 
ktoré je schopné pôsobiť politickými prostriedkami, a takto 
presadzovať spoločné dobro vo verejnom živote. Preto budujme 
Kresťanskodemokratické hnutie ako kresťanskú, demokratickú 
a ľudovú stranu, ktorá presadzuje ekologicky orientované 
sociálno -trhové hospodárstvo, a ktorá upevňuje postavenie 
Slovenska v Európe a vo svete. Sme odhodlaní v tomto úsilí 
vytrvať aj naďalej v otvorenosti voči všetkým, ktorým na takejto 

vízii a ceste pre Slovensko záleží.
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Rodina, národ, národnostné menšiny

Rodina a národ
My, kresťanskí demokrati, považujeme za prirodzené ľudské 
spoločenstvá predovšetkým rodinu, národ i menšiny, ktoré 
sú súčasťou iných národov, ale ich členovia majú svoj domov 
na Slovensku. Do týchto spoločenstiev sa človek rodí a v nich 
žije bez toho, aby sa k nim musel osobitným spôsobom hlásiť. 
Politika a jej inštitúcie, ako aj ďalšie umelo vytvorené spoločen-
stvá, by mali slúžiť predovšetkým človeku a jeho prirodzeným 
spoločenstvám.

4.1 Rodina

Základný prístup
Pre nás, kresťanských demokratov, je rodina kľúčovou spoločen-
skou hodnotou. Chceme rozšíriť podporu rodinám na Slovensku, 
vytvoriť vhodné prostredie pre ich život, avšak rešpektovať 
ich autonómnu existenciu. Chceme pre mužov a ženy, otcov 
a matky vytvoriť podmienky na zosúladenie pracovného života 
so životom rodinným.

Ohrozenie rodiny
Rodina a manželstvo sa nachádza nielen v morálnej či hodnotovej 
kríze, ale často za rozvratom stojí nedostatok času a nedostatok 

fi nancií. Chceme preto pomôcť rodinám v ekonomickej i nee-
konomickej oblasti.

Zdravé rodiny a zdravá ekonomika
V podpore inštitúcie rodiny vidíme i podporu ekonomiky spo-
ločnosti a zachovania národa. Jestvuje úmera medzi dobrým 
napĺňaním funkcií rodiny (ktorá je najlepšou ochranou pred 
patologickými spoločenskými javmi) a ekonomickou situáciou 
štátu. V tejto súvislosti chceme osobitnú pozornosť venovať 
kvalitnej výchove detí, pretože práve ona je obrovskou investíciou 
do budúcnosti spoločnosti.

Zdravé rodiny a sociálne problémy
Chceme rozšíriť podporu rodiny ako účinného nástroja na rie-
šenie sociálnych problémov spoločnosti. Rodina je najlepším 
prostriedkom na predchádzanie a zároveň riešenie existujúcich 
sociálnych problémov. Rozširovanie podpory rodiny predstavuje 
účinný nástroj na rozširovanie starostlivosti o seniorov, ale i na 
zápas s negatívnymi spoločenskými javmi, ako sú bezdomovectvo, 
šírenie pohlavne prenosných chorôb a podobne. Fungujúca rodina 
znamená fungujúcu spoločnosť, slabá (nefunkčná) rodina znamená 
oslabenú spoločnosť, nestabilitu jej členov s negatívnym dopadom 
na budúcu generáciu.

Manželstvo je základom rodiny
Chceme predovšetkým chrániť manželstvo ako základ rodiny. 
Hodnota a význam manželstva je predpokladom zdravej bu-
dúcnosti spoločnosti.
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Prirodzená rodina
Odmietame právne koncepcie pre inštitucionalizáciu spolužitia 
osôb rovnakého pohlavia a možnosť, aby si homosexuálne 
páry adoptovali deti. Zdravá spoločnosť môže byť založená len 
na prirodzených ľudských spoločenstvách. Takouto prirodzenou 
základnou spoločenskou jednotkou je rodina, ktorej stredom 
je manželstvo medzi jedným mužom a jednou ženou. V našej 
politike budeme ochrane tejto prirodzenej inštitúcie venovať 
zásadný význam.

Ofenzívny rodinný program
Presadíme opatrenia na komplexnú podporu prirodzených 
rodín, osobitne viacdetných, a to vo všetkých sektoroch –

predovšetkým v sociálno-fi nančnom zabezpečení (fi nančné 
príspevky, starobné dôchodky), v hospodárskom sektore 
(dostupnosť primeraného bývania), v oblasti školstva a zdra-
votníctva.
Vytvoríme systém, ktorý bude motivovať prirodzené rodiny 
k tomu, aby vytvorili pevné väzby, zamerané na podporu a sta-
rostlivosť o svojich členov. Budeme iniciovať aktivity v oblasti 
výskumu, zamerané na riešenie aktuálnych spoločenských prob-
lémov výchovy a vzdelávania detí a mládeže a ich začleňovanie 
do spoločnosti v problematických oblastiach. Ťažiskovou témou 
budúcnosti je súdržnosť rodiny, nie jej defi nícia. Súdržnosť 
rodiny znamená jej schopnosť prežívať, vydržať, nerozkladať 
sa, jej stabilitu a samostatnosť.

Priaznivá spoločenská atmosféra voči rodinám
Úlohu našej rodinnej politiky vidíme v tvorbe prostredia, ktoré 
podporuje vznik a trvanie prirodzených rodín. Chceme ňou 
podporovať mužov a ženy, aby vstupovali do manželstva, 
vytvárali si rodiny a mali deti. Pôjde o prostredie v spoločnosti, 
v mestách a obciach, ako aj o súvislosti s pracovnou činnosťou 
členov rodín. Chceme vytvárať spoločenskú atmosféru, ktorá 
bude nielen priateľská voči rodine a jej členom, ale budeme 
neustále zdôrazňovať spoločenskú hodnotu rodiny. Jedným 
z najvýznamnejších cieľov našej rodinnej politiky je odstránenie 
znevýhodnenia prirodzenej, zdravej rodiny v porovnaní s ne-
funkčnými rodinami alebo ľuďmi žijúcimi mimo rodiny (family 
penalty) a napomáhať obnoveniu všetkých funkcií u rodín, ktoré 
z rôznych dôvodov zlyhávajú.
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Základné zámery rodinnej politiky
Chceme, aby aj naše deti a vnuci žili v prirodzených rodinách. 
Tomu slúžia i priority našej rodinnej politiky:

  aby absolventi mali možnosť nájsť si zamestnanie vo svojom 
regióne - tam, kde býva ich rodina,

  aby mali kde začať samostatne bývať,
  aby mladé matky mohli ostať doma vychovávať malé deti,
  aby za obdobie, ktoré ostáva matka s dieťaťom doma, 
dostávala od štátu podporu, pretože výchova dieťaťa má 
obrovskú spoločenskú hodnotu,

  aby boli znova dostupné škôlky pre všetky deti,
  aby mladé rodiny s deťmi mali od štátu podporu alebo úľavy,
  aby rodina, ktorá sa stará o svojho starého rodiča dostávala 
od štátu podporu, pretože šetrí štátu veľa peňazí.

Generačná solidarita
Chceme solidárnu spoločnosť pre ľudí každého veku, každej 
generácie. Solidarita v spoločnosti začína solidaritou generácií 
v rodine. Ako funguje generačná závislosť v rodine, tak bude 
fungovať spolužitie generácií v spoločnosti v budúcnosti.

Rozhodnutie mať deti
Chceme vytvoriť prostredie, ktoré bude podporovať rodičov, 
aby sa rozhodli mať deti. Opatrenia pri zvyšovaní pôrodnosti 
v rodinách zameriame predovšetkým na nerealizované zámery, 
t.j. na tie deti, ktoré ľudia chcú mať, a kvôli rôznym prekážkam 
ich nemajú. Vo svojej politike budeme vychádzať z reality 

a skúsenosti, že mimo túto oblasť bývajú propopulačné opatrenia 
veľmi málo úspešné. Tu budeme apelovať aj na tú časť populácie, 
ktorá žije konzumným spôsobom života, nevyznáva kresťanské 
hodnoty a pred deťmi uprednostňuje iné hodnoty (najčastejšie 
kariéru a pohodlný život). To sú rozhodujúce skupiny, ktoré 
vo svojej politike nemôžeme ignorovať. Ide o obyvateľstvo, ktoré 
má deti obvykle len v prípade, keď to nie je v rozpore s inými 
záujmami, prípadne ak spoločnosť dokáže stratu týchto iných 
príležitostí dostatočne vykompenzovať (kompenzácia stratených 
príležitostí hlavne v oblasti fi nancií, kariéry, voľného času).

Viacdetné rodiny
Osobitnú pozornosť chceme venovať rodinám s troma a viace-
rými deťmi, s cieľom vyrovnávať nerovnováhu medzi ich spolo-
čenskou užitočnosťou a životným štandardom. Za predpokladu, 
že si rodičia svoje povinnosti voči deťom plnia, riadne sa o ne 
starajú, budeme vo svojej politike cieľavedome odstraňovať 
znevýhodnenia, ktorým v súčasnosti takéto rodiny musia čeliť.

Podpora pôrodnosti
Chceme dosiahnuť zvýšenie pôrodnosti a počtu detí v rodi-
nách, zvýšiť prirodzený prírastok obyvateľov Slovenska (bez 
započítania migrácie) a zvrátiť tak negatívny demografi cký 
trend posledných rokov. Rešpektujeme princíp, že manželia 
slobodne rozhodujú o počte detí, ktoré chcú priviesť na svet 
a vychovávať. Úlohou štátu je zabezpečiť rodinám vhodné 
podmienky na plnenie rodičovských povinností a motivovať 
ich v prospech rozhodnutia pre viacdetnú rodinu.
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Budeme podporovať predovšetkým tých rodičov, ktorí výchovu 
detí pokladajú za jeden z najdôležitejších životných cieľov. 
Sme presvedčení, že povinnosť rodičov komplexne sa starať 
o svoje deti od počatia až po dospelosť je ich základnou ľudskou 
i občianskou povinnosťou. Komplexná starostlivosť zahŕňa 
nielen materiálne zabezpečenie, ale aj výchovu a vytvorenie 
podmienok pre vzdelávanie. Preto budeme presadzovať také 
opatrenia, ktoré budú starostlivým rodičom pomáhať a naopak, 
brať na zodpovednosť tých rodičov, ktorí si svoje rodičovské 
povinnosti neplnia.
Nevyhýbame sa pritom ani opatreniam, ktoré budú podporovať 
zvýšenie pôrodnosti všetkých, teda i tých, ktorí náš životný 
štýl neprijali. Každý nový človek je pre nás Božím darom, tým 
najcennejším, čo v tomto svete je.

Predlžovanie ľudského veku
Chceme zvýšiť pôrodnosť, zároveň však budeme podporovať 
i predlžovanie ľudského veku. Úplné zastavenie starnutia oby-
vateľstva zrejme nie je realistické a ani žiadúce, pretože tento 
spoločenský trend spôsobuje nielen klesajúca pôrodnosť, ale 
aj predlžovanie priemernej dĺžky života. Preto naším zámerom 
nie je „obrátenie trendu“, ale jeho zásadné spomalenie zmenou 
jedného z jeho dvoch faktorov, pôrodnosti.

Výchova detí
My, kresťanskí demokrati, nebudeme podporovať nijaké 
obmedzovanie základného rodičovského práva rozhodovať 
o výchove svojich detí, ak len nepôjde o prípad, kedy by bol 

ohrozený zdravý harmonický vývoj dieťaťa. Rodič, ktorý má 
rád svoje dieťa, je najlepšou zárukou jeho dobra a zdravého 
vývinu. Na druhej strane budeme vychádzať i z princípu, že 
rodičia sú povinní riadne sa starať a vychovávať svoje deti 
a nesú za ne zodpovednosť.

Legislatíva na ochranu detí a rodiny
Posilníme legislatívu na ochranu detí a rodiny. Zvýšime tresty 
za mravnostné delikty, ako znásilnenie, pohlavné zneužívanie 
a týranie detí. Zavedieme prísny trest za opustenie dieťaťa 
a nedostatočnú starostlivosť o výchovu detí.

Proti hazardu
Sme proti akejkoľvek forme hazardu. V hazarde vidíme nielen 
sociálny, ale predovšetkým rodinný problém.

4.2 Národ

Sme hrdí na príbeh moderného Slovenska
Naše vlastenectvo nie je založené na túžbe po ľahkom politic-
kom úspechu, ani na prázdnych gestách, ale na láske k našej 
domovine a na presvedčení, že základom organizácie spoločnosti 
sú prirodzené spoločenstvá ľudí, ako sú rodiny a národ. Naša 
republika sa za dve desaťročia svojej existencie dokázala vyhnúť 
riziku diktatúry, riziku biedy i riziku medzinárodnej izolácie. 
Boli sme v prvej línii zápasov s týmito rizikami. Tento náš 
postoj budeme brániť i v nasledujúcich rokoch a desaťročiach.
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Mentálna reforma
Chceme v ľuďoch zapaľovať ducha vlastenectva. Iba tak si ako 
štát dokážeme uhájiť pokoj a bezpečnosť nášho domova. Na to 
nestačia ministerské reformy, chceme mentálnu premenu. Iba 
duch skutočného vlastenectva posilní sebavedomie politického 
spoločenstva, ktoré tvoríme. Chceme a budeme chrániť a brániť 
našu slobodu a život.

Vlastenectvo, nie nacionalizmus
Podporujeme a budeme budovať pozitívny vzťah, lásku k našej 
domovine, ku Slovensku. To je skutočné vlastenectvo a iba 
o také vlastenectvo sa národné spoločenstvo môže oprieť 

v čase nepohody. Odmietame každú formu nacionalizmu, ktorá 
je založená na nenávisti voči iným národom a etnikám.

4.3 Národnostné menšiny

Slovensko – prívetivý domov pre všetkých
Chceme, aby Slovensko bolo domovom pre všetkých ľudí, ktorí 
tu žijú, bez ohľadu na ich príslušnosť k národu. Naše vlaste-
nectvo nie je namierené proti iným národom, či národnostiam. 
Národnostným menšinám garantujeme zachovanie doterajšej 
úrovne ich práv.
Početne najväčšími národnostnými väčšinami na Slovensku 
sú Maďari a Rómovia.

Maďarská menšina
Spolužitie Maďarov a Slovákov na Slovensku má stáročnú tra-
díciu a vo väčšine prípadov funguje dobre. To, čo sa prirodzene 
v tomto spolunažívaní vyvinulo, sme pripravení premietnuť 
i do zákonodarstva Slovenskej republiky.
Nebudeme však podporovať kolektívne práva a sme proti 
utvoreniu územnej autonómie v oblastiach, v ktorých príslušníci 
maďarskej menšiny žijú. Na týchto územiach žije etnicky zmieša-
né obyvateľstvo a územná autonómia by narušila spolunažívanie 
medzi národnosťami, ktoré na takom území žijú.

Rómska menšina
Hlavným cieľom politiky kresťanských demokratov je vytvoriť 
podmienky pre dôstojný život každého človeka, bez ohľadu 
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na národnostnú príslušnosť. Vytvoriť spoločnosť ľudí s rov-
nakými šancami, ktorá je stabilná, bez napätia a extrémizmu, 
kde sa dobre žije.
Spolužitie v právnom štáte
Rómska komunita na Slovensku je početná a podmienky 
jej života, najmä v segregovaných komunitách, ako i spo-
lunažívanie s ostatnými prirodzenými spoločenstvami sú 
zaťažené ekonomickými, sociálnymi i kultúrno -civilizačnými 
problémami. Chceme tieto problémy citlivo, ale rozhodne riešiť. 
Je to dlhodobý politický zámer. Tieto problémy sa vyvinuli 
predovšetkým preto, lebo ich vlády a parlamenty od druhej 
svetovej vojny ignorovali a nepripravili systémové opatrenia 
na ich riešenie. Základom riešenia problémov rómskej komunity 
je vytvoriť podmienky v duchu spolužitia majority s minoritou 
a posilňovania právneho štátu.

Pracovať sa oplatí
Naša civilizácia, civilizácia života, je výsledkom aktivity 
a činorodosti, tvorivého života človeka. Ľudia kreatívni, 
činní a usilovní, boli vždy oceňovaní, požívali vážnosť. Aj 
my podporujeme a chceme oceňovať tvorivosť a aktivitu. 
Uprednostniť ju pred pasivitou, nečinnosťou a príživníctvom. 
Pracovať sa musí oplatiť. Kto pracuje, musí sa mať lepšie ako 
ten, kto nepracuje. Práca nesmie byť trestom, ale príležitosťou 
pre sebarealizáciu, zabezpečenie životných potrieb, potrieb 
svojich blízkych. Príležitosťou pre sebarozvoj, napredovanie 
komunity a spoločnosti, ktorá prispieva k tvorbe osobných, 
ale aj celospoločenských hodnôt.

Eliminácia vylúčenia
Spoločnosť, v ktorej žijeme, nie je homogénna. Podľa do-
stupných štatistík je 70 % Rómov začlenených v spoločnosti 
a 30 % žije segregovane - vylúčene, bez infraštruktúry (voda, 
cesty, elektrina, doprava…). Uvedomujeme si, že ak sa počet 
vylúčených komunít bude zvyšovať, bude tiež narastať sociálne 
napätie, naša spoločnosť sa stane rizikovejšou. Chceme preto 
cestou decentralizácie s posilnením kompetencie samosprávy, 
zacielenia problémov ľudí a lokalít, pomocou komplexného 
prístupu a na základe osobnej participácie Rómov žijúcich 
v osadách, vytvoriť podmienky na zlepšenie ich kvality života.
Podľa výsledkov práce v segregovaných komunitách je zjavné, 
že na zmenu života Rómov, elimináciu patologických javov 
výrazne prispieva pôsobenie náboženských spoločenstiev, 
reholí, cirkví a mimovládnych organizácií. Budeme podporovať 
tieto aktivity a vytvoríme legislatívne podmienky na uľahčenie 
pôsobenia uvedených organizácií v segregovaných komunitách.
Vzdelanie, cesta k lepšiemu životu
V duchu rovnosti príležitostí a šancí pre všetkých, bez zvý-
hodňovania niektorých skupín, chceme vytvoriť podmienky 
na vzdelanie podľa schopností a záujmu, aby sa mohli mladí ľudia 
rozvíjať a plnohodnotne uplatniť v živote. Dochádzka do školy 
nemá byť fi nančne motivovaná, motiváciou má byť úspech 
v štúdiu a nadobudnutie vzdelania s možnosťou zamestnania. 
Participácia rodičov na školskej dochádzke i príprave žiaka 
na vyučovanie má byť samozrejmosťou a dlhodobé zlyhávanie 
musí byť zodpovednosťou rodičov u majority i minority. 
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Osobitnou kapitolou je komunitná práca v najširšom slova 
zmysle, ktorej chceme venovať väčšiu pozornosť.

Stratégia do roku 2020
Hlásime sa k Stratégii integrácie Rómov do roku 2020, ktorá 
bola prijatá vládou SR v januári 2012. Aktualizáciou stratégie 
a dopracovaním akčných plánov vytvoríme komplexný program 
zameraný na spolužitie a inklúziu.

Európska cesta
Rómovia sú najväčšou národnostnou menšinou v Európe, 
bez vlastného štátu. Všetky ťažkosti spolužitia s Rómami 
prerástli hranice členských štátov a svojou vážnosťou nadobudli 
celoeurópsky rozmer. KDH chce riešiť tieto problémy nielen 
v rámci Slovenska, ale aj na pôde európskeho parlamentu. 
Dobré skúsenosti zo Slovenska chceme ponúknuť partnerom 
v Európe a naopak využiť efektívne odporúčania partnerov 
z iných európskych krajín u nás doma. Hlavným cieľom politiky 
kresťanských demokratov je v spoločnej Európe vytvoriť 
podmienky pre dôstojný život každého človeka, bez ohľadu 
na národnostnú príslušnosť.
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5 | EKONOMICKY ÚSPEŠNÉ SLOVENSKO
Hlavné princípy dlhodobej ekonomickej 
stratégie

5.1 Úloha štátu v ekonomike

Keď vnímame hospodárstvo ako komplikovaný stroj, tak úlohou 
štátu je zabezpečovať, aby bol dobre namazaný, nech nevzniká 
zbytočné trenie, aby neprichádzalo k vnútorným konfl iktom, 
ale k spolupráci jeho jednotlivých súčastí. Úlohou štátu nie je 
tento ekonomický stroj riadiť. Úlohou štátu je vytvárať také 
legislatívne prostredie, aby boli chránené vlastnícke práva 
a aby bolo umožnené stretávanie dopytu a ponuky na jed-
notlivých trhoch vrátane trhu práce. To vedie k zamestnanosti, 
ku konkurencii, k inováciám a v konečnom dôsledku k napĺňaniu 
potrieb ľudí a rastu ich životnej úrovne. Úlohou štátu je nastaviť 
mantinely, ktoré neobmedzujú, ale chránia ľudí a rodiny pri ich 
ceste za šťastím, pri napĺňaní životných cieľov. Štát má tiež plniť 
úlohy v tých oblastiach, kde je pôsobenie trhového mechanizmu 
neefektívne, kde vznikajú negatívne externality a dochádza 
k neoprávnenému zvýhodňovaniu jedných na úkor iných.

Sociálne trhové hospodárstvo
Zámerom nášho programu je rozvíjať a upevňovať sociálne trhové 
hospodárstvo založené na podpore činorodosti a podnikavosti 
ľudí a zároveň na solidarite, ktorá je schopná dať hospodárskej 

aktivite ľudský rozmer. Nadväzujeme tak na osvedčený model 
kresťanskodemokratickej, pravicovej a zároveň sociálne citlivej 
hospodárskej politiky.

Dobré legislatívne a inštitucionálne prostredie
Najdôležitejšou funkciou štátu voči ekonomickým subjektom je 
tvorba pravidiel a organizácia inštitúcií, ktoré zabezpečujú ich 
dodržiavanie. Zákony by mali vychádzať z prirodzeného práva, 
ktoré je ľahko rozpoznateľné, pretože vychádza z logického 
rozmýšľania, z tradícií či z obyčají. Prirodzené právo chráni 
vlastníctvo, slobodu zmluvných vzťahov, ochraňuje dôstojnosť 
ľudí a uľahčuje vymožiteľnosť práva.
Nebezpečenstvom pre fungovanie ekonomiky je vytváranie 
pseudopráv a nárokov jedných skupín voči iným, čo sa dnes často 
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deje cez udeľovanie monopolných práv, výsadných postavení, 
prílišné okliešťovanie slobody zmluvných vzťahov či náročných 
byrokratických povinností. Zákony regulujúce podnikanie by 
tak mali prejsť revíziou, aby sa výsadné práva a negatívne 
pôsobiace regulácie odstránili.
Nové zákony by sa mali tvoriť tak, aby boli čo najjednoduchšie 
a pochopiteľné aj pre malých a začínajúcich podnikateľov, nielen 
pre právne oddelenia veľkých podnikov.
Vzhľadom k tomu, že väčšina nových regulácií prichádza 
z Európskej únie, tak by sme mali brať ohľad na to, aby sa 
aplikovali vo forme, ktorá je najvhodnejšia pre Slovensko. 
Budeme dbať na to, aby sme legislatívu EÚ zbytočne nesprís-
ňovali a tak nezaťažovali naše podnikateľské subjekty viac 
ako je potrebné a neznevýhodňovali ich voči ich konkurentom 
v rámci spoločného trhu EÚ.

Znižovanie administratívnej záťaže
Jednou z významných prekážok ekonomického rastu je príliš 
vysoká administratívna záťaž. Oberá podnikateľov o dôležitý 
pracovný čas, zaťažuje administratívou a vedie k reálnemu 
spomaleniu podnikateľských aktivít. KDH má v ďalšom období 
záujem o vytvorenie stratégie znižovania regulačnej záťaže, 
s cieľom zlepšiť podmienky pre rast ekonomiky a zamestnanosti. 
Našou prioritou je zníženie objemu regulácií v ekonomike a zní-
ženie nákladov podnikateľských subjektov na ich dodržiavanie.
Hlavnými krokmi stratégie znižovania regulačných opatrení je 
zjednodušenie existujúcich právnych predpisov a ochrana pred 
nežiaducim rozširovaním európskej regulácie (tzv. Gold -plating).

Znížiť existujúcu administratívnu záťaž chceme podľa vzoru 
Veľkej Británie zavedením pravidla „one -in, one -out“. Toto 
pravidlo prikazuje úradom a politikom pri návrhu novej ad-
ministratívnej záťaže súčasne navrhnúť zníženie tej súčasnej 
minimálne v takej istej miere. Znamenalo by to kvantifi káciu 
administratívnych nákladov pri každej novej regulácii. Pravidlo 
„one -in, one -out“ dokáže zabrániť nárastu administratívnej 
záťaže. Aby však došlo aj k jej poklesu, je potrebné v prvých 
rokoch praktizovať pravidlo „one -in, two -out“. Znamená to, že 
keď majú politici záujem zaviesť novú administratívnu záťaž, 
sú zároveň povinní znížiť existujúcu záťaž o dvojnásobok.
Slušná a štíhla verejná správa
KDH si váži prácu úradníkov, ktorí sa ju snažia vykonávať ako 
službu verejnosti. Žiaľ, občania Slovenska sa často stretávajú aj 
s nedôstojným, či s nadradeným správaním na úradoch. Budeme 
sa preto snažiť motivovať k slušnému správaniu úradníkov 
voči občanom a k ústretovosti pri riešení ich životných situácií. 
Úrady majú slúžiť občanom a súkromným subjektom a nie im 
znepríjemňovať život a prácu.
Rozrastanie sa byrokracie často spôsobuje neopodstatnené 
rozširovanie kompetencií úradov. KDH bude preto dohliadať 
na to, aby štát robil len to, čo mu skutočne prináleží. Úrady 
by si nemali pýtať dokumenty od ľudí, ktoré už majú vo verej-
ných registroch. Mali by tiež lepšie informovať občanov o ich 
povinnostiach, aby ich ochránili pred pokutami či sankciami.
Zodpovedná rozpočtová politika
Náš program navrhuje zodpovednú rozpočtovú politiku ako 
základný pilier zdravej hospodárskej politiky štátu.
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Existencia Slovenska v spoločnom menovom systéme nám 
poskytuje dôležité výhody, no na druhej strane neumožňuje 
využívať nástroje vlastnej centrálnej banky a jej špecifi ckej 
menovej politiky. O to dôležitejšia je zdravá, kvalitná politika 
na všetkých úrovniach verejných rozpočtov.
Otázka ozdravovania verejných fi nancií je pre Slovenskú republi-
ku aktuálna aj z dlhodobého hľadiska. Dôvodom je demografi cký 
vývoj, rozrastajúca sa byrokracia, sklon vlád k zadlžovaniu 
a riziko súkromného obohacovania sa na verejných fi nanciách. 
Dlhodobý život na dlh však priviedol svet na pokraj hospodárskej 
priepasti. Aj Slovenská republika dlhodobo spotrebovávala 
viac ako zarábala. S verejnými fi nanciami je v štáte potrebné 
hospodáriť tak ako v múdrej rodine - v dobrých časoch si 
odkladať na časy zlé. Čo je dobré pre rodinu, je dobré aj pre štát.
KDH bude presadzovať zodpovedné nakladanie s verejnými 
fi nanciami a cestu od defi citného k vyrovnanému rozpočtu. 
Zdroje spoločnosti sú vždy obmedzené a v spoločnosti platí 
to isté ako v gazdovstve, kde sa živia iba z toho, čo sa urodilo. 
Potrebujeme hospodáriť tak, aby bolo dosť peňazí aj pre sociálne 
slabších, aj pre starších a aj pre mladých. A to nielen teraz, 
ale aj v dlhšom časovom výhľade. Krízy sú pre nás výzvou 
k udržateľnému ozdraveniu verejných fi nancií.

Zdravá mena
Slovensko ako súčasť eurozóny síce nemá vlastnú menovú politi-
ku, môžeme ju však ovplyvňovať. Naši zástupcovia na európskej 
pôde by preto mali presadzovať zodpovedné rozhodnutia v tejto 
oblasti. KDH je za to, aby bolo euro zdravou a stabilnou menou. 

Ctíme si princíp sporivosti a chceme chrániť úspory občanov 
Slovenskej republiky. Vážime si podnikavosť a preto chceme 
chrániť našich podnikateľov pred hospodárskymi bublinami 
a krízami. Budeme preto upozorňovať na riziká kvantitatívneho 
uvoľňovania, na riziká nákupu štátnych dlhopisov Eurosystémom 
a na ďalšie opatrenia, ktoré umelo stimulujú ekonomický rast. 
Každá kríza totiž začína nafukovaním bubliny a nezodpovedná 
menová politika môže takéto bubliny ľahko vyvolať.

Zvyšovanie transparentnosti a prevencia skrytého zadlžovania
Tendencie obohacovania sa jedných na úkor ostatných sú 
pretrvávajúcim problémom. KDH bude preto brániť princípy 
transparentnosti a verejnej kontroly používania peňazí štátu 
i samospráv. Menej korupcie znamená viac zdrojov v prospech 
ľudí. Budeme aj naďalej obhajovať zverejňovanie zmlúv. Verejné 
obstarávanie musí byť transparentné, jednoduché a nediskri-
minujúce malých a stredných podnikateľov.
Zasadíme sa o prevenciu pred skrytým zadlžovaním štátu. 
KDH bude preto pri PPP projektoch a iných alternatívnych 
formách fi nancovania presadzovať dôkladné analyzovanie 
ich výhodnosti. Dôležité je zverejňovanie posudzovania ich 
výhodnosti voči klasickým riešeniam, analyzovanie ich vplyvu 
na udržateľnosť verejných fi nancií a ich výber len v tom prípade, 
že je pre občanov Slovenskej republiky nespochybniteľne 
výhodnejší nielen krátkodobo, ale v celom horizonte splácania 
projektu. K skrytému zadlžovaniu môže prichádzať aj v štátnych 
organizáciách, ktoré sú mimo systému verejných fi nancií. Aj 
v nich budeme presadzovať zodpovedné hospodárenie.
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Spravodlivý ekonomický systém
KDH má záujem vytvárať na Slovensku spravodlivý ekonomický 
systém s rovnosťou príležitostí. Spravodlivosť chápeme ako 
rovnosť príležitostí pre všetky subjekty hospodárstva od za-
mestnancov po podnikateľov. Naša politika bude viesť k tomu, 
aby nebolo žiadnym spôsobom zneužívané postavenie silných 
ekonomických celkov a fi nančných skupín na úkor poctivých 
podnikateľov a zamestnancov. Budeme orientovať naše úsilie 
na odstraňovanie arogancie moci silných, ktorí deformujú 
ekonomické prostredie.

Príprava hospodárstva na vplyv demografi ckého vývoja
Demografi cký vývoj významne zmení štruktúru verejných 
výdavkov v oblasti dôchodkov a zdravotnej starostlivosti. 
Znižovanie počtu ľudí v produktívnom veku a zvyšovanie 
počtu seniorov ohrozí schopnosť štátu vyplácať dôchodky 
a fi nancovať zdravotnú starostlivosť. KDH bude preto zodpo-
vedne pristupovať k spravovaniu verejných fi nancií s ohľadom 
na kvalitu života budúcich dôchodcov a schopnosť zabezpečovať 
zdravotnú starostlivosť. Riešenie vidíme vo viaczdrojovom 
diverzifi kovanom fi nancovaní dôchodkov, podpore striebornej 
ekonomiky a prispôsobovaní sa zdravotníctva novým trendom.

Jednoduchý a spravodlivý daňový systém
Našou neprestajnou snahou je presadzovanie jednoduchého 
a spravodlivého daňového systému. Vláda musí brať na zreteľ 
nielen svoje výdavkové požiadavky, ale aj fi nančné možnosti 
zamestnávateľov, zamestnancov, spotrebiteľov a ďalších ľudí, 
ktorí majú povinnosť platiť dane.
KDH prišlo na slovenskú politickú scénu s myšlienkou zavedenia 
rovnej dane, ktorá vychádza z rovných biblických desiatkov. 
Následne sme ju v koalícii presadili a vďaka nej okrem príchodu 
významných investícií či nárastu zamestnanosti sa zlepšil aj 
príjem do štátneho rozpočtu. Zdaňovanie rovnakou mierou preto 
považujeme nielen za spravodlivé, či najmenej deformujúce 
podnikateľské prostredie, ale zároveň aj za výhodné pre štátny 
rozpočet. Čo sa týka ostatných daňových príjmov, máme záujem 
zmeniť zaťaženie ich zdrojov tak, aby to čo najmenej poškodzo-
valo hospodárstvo. Znížiť by sa malo najmä daňovo -odvodové 
zaťaženie práce, čo by pomohlo zvýšiť zamestnanosť. Platenie 
daní by sa malo vyžadovať len z uhradených zdaniteľných plnení.
Budeme sa snažiť o zníženie administratívnych nákladov 
na správu daní, zjednotením vymeriavacích základov pre daň 
a odvody. Zabezpečením obojsmernej elektronickej komunikácie 
fi nančnej správy a daňovníka chceme znížiť časovú a fi nančnú 
náročnosť ako na strane subjektov tak aj na strane fi nančnej 
správy. Dopomôcť by tomu malo aj zjednodušenie procesov 
a dokumentov súvisiacich s daňovým a colným konaním 
a uľahčenie plnenia povinností subjektov.
Dobrý daňový systém by mal podporovať zamestnanosť a rast 
životnej úrovne na Slovensku.
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Boj s daňovými únikmi
Kvôli daňovým podvodom prichádza štát ročne o značnú časť 
svojich príjmov, pričom najväčším problémom sú úniky na DPH. 
Tento problém narástol do veľkých rozmerov a až po iniciatíve 
KDH sa začal zmenšovať. V tomto tlaku budeme pokračovať, 
aby na neplatičov a podvodníkov nedoplácali slušní ľudia. Na čo 
najefektívnejšie obmedzenie daňových podvodov by mala 
fungovať kontrola zaúčtovania obchodov na oboch stranách 
(dodávateľ - odberateľ), lepšia výmena informácií s inými 
krajinami pre odhaľovanie karuselových podvodov a fi nančná 
motivácia zamestnancov daňových úradov za odhalenie pod-
vodov. Potrebná je úzka súčinnosť fi nančnej polície, orgánov 
činných v trestnom konaní a úradu boja proti organizovanému 
zločinu pri odhaľovaní daňovej trestnej činnosti. Pomôcť by 
malo aj skvalitnenie analytickej činnosti dotknutých orgánov 
pri odhaľovaní trestnej činnosti a daňovej kontrole.
Zasadíme sa tiež o prijatie opatrení pre zdanenie ziskov 
spoločností špekulatívne registrovaných v daňových rajoch 
a podnikajúcich na Slovensku s minimálnym zdanením.

Ochrana ľudí pred neodôvodnenými pokutami
Kvalitatívne odlišnou príjmovou oblasťou sú príjmy súvisiace 
s pokutami uloženými napríklad dopravnými zložkami polície. 
Nie je správne, aby ministerstvo prikazovalo policajným zložkám 
vybrať určitú čiastku prostredníctvom pokút a následne tak 
vyvíjalo tlak na policajtov, aby viac pokutovali. Očakávania 
príjmov štátneho rozpočtu z pokút môžu byť len indikatívne 
a nemôžu viesť k šikanovaniu vodičov či iných občanov. Peniaze 

z pokút by mali pritom prioritne smerovať do oblasti prevencie 
a nápravy škôd.

5.2 Slovensko – dobré miesto pre podnikanie

Podpora pre tvorivých a iniciatívnych
Chceme naďalej rozvíjať koncept sociálno -trhového hospo-
dárstva prostredníctvom posilňovania princípov solidarity, 
subsidiarity a tvorby spoločného dobra. Preto budeme 
intenzívnejšie podporovať rozvoj súkromného podnikania 
vytváraním priaznivých podmienok pre rozvoj súkromných 
ekonomických aktivít tvorivých ľudí. Máme záujem vytvárať 
také motivačné prostredie, ktoré umožní aktívnym jednotlivcom, 
skupinám a členom rodín prevziať na seba zodpovednosť 
za sociálno -ekonomický rozvoj v prospech seba, najbližšieho 
okolia a spoločnosti.
Schopnosť tvoriť je prirodzenou vlastnosťou človeka. Preto 
budeme prostredníctvom systému vzdelávania a poradenstva 
vytvárať podmienky pre uvedomovanie si úrovne vlastnej 
tvorivosti a iných talentov, ako znalostí, zručností a skúseností 
a napomáhať k ich cielenému rozvoju v prospech rozvoja 
súkromných ekonomických aktivít.
Budeme napomáhať vytvárať pozitívny obraz o podnikateľovi, 
ako o nezávislom nositeľovi sociálno -ekonomického rozvoja, 
tvorcovi pracovných miest a hodnôt pre spoločné dobro 
spoločnosti.
Budeme vytvárať priestor pre intenzívny a systémový rozvoj 
technológií a inovácií. Prostredníctvom existujúcich inštitúcií 
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ako Slovak Business Agency, Agentúra na podporu vedy 
a výskumu, Slovenská inovačná a energetická agentúra, máme 
záujem vybudovať komplexný program na podporu a rozvoj 
inovatívnych fi riem (start -upov), ktoré budú schopné tvoriť 
produkty s vysokou pridanou hodnotou.
Chceme zreformovať systém vzdelávania od odborných učňov-
ských a stredných škôl až po univerzity s dôrazom na rozvoj 
tvorivých a inovatívnych schopností mladých ľudí. Budeme 
vytvárať predpoklady pre urýchlené prepájanie poznatkov 
výskumu, vývoja a inovácií s podnikateľskou praxou priamo 
alebo prostredníctvom technologických inkubátorov.
Zabezpečíme systém lepšieho prístupu začínajúcich alebo malých 
inovatívnych fi riem k fi nančným zdrojom prostredníctvom 
fondov rizikového kapitálu, tvorených z verejných (Slovenský 
investičný holding) a súkromných zdrojov.

Poctivá hospodárska súťaž
Budeme klásť dôraz na politiku vytvárajúcu pravidlá pre poctivú, 
férovú a transparentnú hospodársku súťaž. Len v podmienkach 
otvorenej, transparentnej súťaže sa môžu slobodne rozvinúť 
podnikateľské aktivity v prospech sociálno -ekonomického 
rozvoja, konkurencieschopnosti a zamestnanosti.
Nová účinnejšia legislatíva v oblasti verejného obstarávania a dô-
raz na nestrannosť a nezávislosť Úradu pre verejné obstarávanie 
a Protimonopolného úradu sú nevyhnutným predpokladom 
pre zabezpečenie transparentnej hospodárskej súťaže.
Chceme naďalej bojovať proti korupcii a klientelizmu v hos-
podárskej sfére. Etika a morálka v podnikaní je prvoradým 

predpokladom pre odstránenie týchto protispoločenských 
prejavov. Budeme preto vytvárať podmienky pre väčšiu 
angažovanosť a kvalitu procesov v oblasti justície v prospech 
lepšej vymožiteľnosti práva.
Je treba rešpektovať transparentný záujem zástupcov rôznych 
relevantných skupín na tvorbe hospodárskej politiky štátu. 
Preto dosahovať vyvážený konsenzus medzi týmito dotknutými 
záujmovými skupinami je aj v záujme dosiahnutia spoločného 
dobra. V tejto súvislosti je potrebné vytvoriť jasné pravidlá 
pri tvorbe legislatívy, aby bol celý proces vysoko transparentný, 
aby sa všetky relevantné skupiny, predovšetkým odborná 
verejnosť (podnikateľské združenia, združenia zamestnávateľov, 
odborové združenia a pod.) mohli zúčastňovať na komunikácii 
súvisiacej s prípravou hospodárskej legislatívy.
Preto chceme legislatívne ustanoviť lobing ako prostriedok 
transparentnej a efektívnej komunikácie medzi zástupcami 
laickej a odbornej verejnosti, podnikateľských subjektov na jed-
nej strane a zástupcami štátnej, verejnej správy, samosprávy 
a legislatívy na strane druhej.

Živnostníci – príklad vlastnej tvorivej iniciatívy
Živnostenské podnikanie je prejavom osobnej nezávislej ekono-
mickej aktivity tvorivých ľudí, ktorí sú ochotní prevziať na seba 
zodpovednosť za zabezpečenie obživy a iných nevyhnutných 
sociálnych a ekonomických benefi tov pre seba, svoju rodinu 
a najbližšie spoločenské okolie. Sú tvorcami pracovných príle-
žitostí nielen pre seba, ale aj pre ďalších ľudí a výrazným spô-
sobom sa podieľajú na spoločnom dobre prostredníctvom daní 
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a odvodov. Budeme sa preto aj naďalej angažovať v prospech 
komplexnej podpory tejto formy podnikania a odstraňovania 
zbytočných administratívnych prekážok.
Vzhľadom na celospoločenský význam živnostenského podni-
kania, ale aj na ohrozenia a zraniteľnosť tohto stavu, chceme 
zaviesť inštitút Ombudsmana pre živnostníkov. Tento inštitút 
bude kompetentný komplexne obhajovať práva živnostníkov 
voči mnohým prejavom arogancie veľkých podnikov ale aj štát-
nej administratívy voči najzraniteľnejšej skupine podnikateľov.
Zrýchlime vydávanie povolení, licencií a iných nevyhnut-
ných administratívnych rozhodnutí. Prehodnotíme rozsah 
podnikateľmi poskytovaných informácií pre štátnu správu 
a zefektívnime tento systém zavedením tzv. e -governmentu 
s cieľom odstránenia identických informácií rôznym úradom 
štátnej a verejnej správy.
Zjednodušíme podnikateľskú legislatívu pre živnostníkov. 
Zavedieme dobrovoľnú tzv. živnostenskú licenciu, t.j. systém 
jednorazového ročného poplatku, ktorý v sebe zahrnie aj daňové 
a odvodové povinnosti. Týmto ich odbremeníme od ďalšej 
zbytočnej byrokracie.
Zlepšíme systém poskytovania vzdelávacích a poradenských 
služieb pre živnostníkov prostredníctvom existujúcich sietí 
inštitúcií na podporu podnikania.
Dôsledne sa budeme venovať oblasti zlepšenia platobnej 
disciplíny medzi podnikateľmi, predovšetkým väčších podnikov 
voči živnostníkom, aby nedochádzalo k zneužívaniu trhového 
postavenia silnejšími fi rmami proti živnostníkom tým, že im 
za ich tovary, služby, či práce nezaplatia včas alebo vôbec.

Malí a strední podnikatelia – kľúčová súčasť hospodárstva
Malé a stredné podniky sú významným hnacím motorom hospo-
dárskeho rastu, zamestnanosti a prosperity každej spoločnosti. 
Vytvárajú viac ako 50 % pracovných miest a sú dôležitým 
prvkom tvorby hrubého domáceho produktu. Chceme preto 
aj naďalej vytvárať priaznivé podmienky pre túto významnú 
skupinu podnikateľov.
Budeme zlepšovať podnikateľské prostredie predovšetkým 
v oblasti daňovo -odvodovej politiky. Súčasné daňové a odvodo-
vé zaťaženie je vážnym ohrozením pre investície do vlastného 
rozvoja fi rmy a vytváranie nových pracovných miest.
Chceme zlepšiť prístup malých a stredných podnikateľov 
k štartovaciemu a rozvojovému kapitálu prostredníctvom 
revolvingových fi nančných produktov ako je mikropôžičkový 
program podpornej inštitúcie Slovak Business Agency alebo 
úverová a garančná schéma Slovenskej záručnej a úverovej 
banky, prípadne fi nančných produktov iných relevantných 
inštitúcií.
V oblasti zníženia administratívneho zaťaženia a zlepšenia 
platobnej disciplíny budeme prijímať obdobné opatrenia ako 
v prípade živnostníkov. Rovnako budeme v rámci zlepšenia 
úrovne podnikateľského prostredia vyvíjať úsilie pre zlepšenie 
vymožiteľnosti práva v sektore malého a stredného podnikania.

Rodinné podnikanie – sloboda a nezávislosť rodín
Rodinné podnikanie je dôležitým fenoménom sociálno-
-ekonomického rozvoja spoločnosti, ktorý bol po dlhé desaťročia 
totalitného režimu na Slovensku utlmený a takmer zanikol. 
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Útlm rodinného podnikania v spomínanom období okrem eko-
nomickej neslobody priniesol aj mnohé negatívne skutočnosti, 
ktoré sa prejavujú naďalej aj v nových sociálno -ekonomických 
podmienkach trhového systému.
Dedičstvo komunizmu sa naďalej prejavuje aj v neochote členov 
rodín preberať na seba zodpovednosť vlastnej ekonomickej 
iniciatívy – podnikania, aj keď na to majú často vyhovujúce 
osobné predpoklady. Živitelia rodín často odchádzajú za prácou 
ďaleko mimo domova, čím sa prerušujú rodinné väzby a dochá-
dza k rozpadu predovšetkým mladých rodín. Predošlé vlády 
nedostatočne motivovali členov rodín k podnikaniu, pričom 
väčšine politickej reprezentácie skôr vyhovuje, ak je rodina 
ekonomicky a sociálne závislá na štáte, a teda manipulovateľná.
Preto rodinné podnikanie tvorí jadro rozvoja súkromného 
podnikania v novom programe hnutia. Je vyjadrením prin-
cípu sociálno -trhového hospodárstva, založeného na fi lozofi i 
sociálneho učenia Cirkvi.
V legislatíve budeme preto naďalej presadzovať zákon o ro-
dinnom podnikaní, ktorý umožní členom rodiny založiť si 
za zvýhodnených podmienok rodinný podnik s cieľom vytvoriť 
si nezávislé sociálno -ekonomické postavenie rodiny.
Chceme umožniť členom rodiny vybrať si podľa predmetu 
a rozsahu uvažovaného podnikania vhodnú právnu formu 
pre ich rodinný podnik, a to buď rodinnú živnosť, rodinnú 
farmu alebo rodinnú obchodnú spoločnosť.
Zabezpečíme, aby rodinný podnik okrem obživy a sociálnych 
výhod vytváral lepšie predpoklady pre prehĺbenie vzájomných 
väzieb medzi členmi rodiny a tiež mobilizoval ich schopnosti, 

skúsenosti a znalosti v prospech nezávislého ekonomického 
pôsobenia.
Vytvoríme podmienky pre motivácie členov rodín zakladať 
rodinné podniky. Podporné mechanizmy budú založené 
na daňovom zvýhodnení rodinných podnikov, lepšom prístupe 
k fi nančným zdrojom pre ich štart a rozvoj a taktiež na znížení 
administratívnej záťaže.
Špecifi cký dôraz budeme klásť na rozvoj rodinných fariem. 
Slovensko je v oblasti potravín dlhodobo nesebestačné, pričom 
v súčasnosti už dovážame viac ako 50 % potravín zo zahraničia. 
Oproti tomu na našom vidieku, kde je aj vysoká nezamestnanosť, 
ležia tisícky hektárov neobrábanej pôdy.
V tejto súvislosti chceme preto prioritne vytvárať podmienky 
pre vznik rodinných fariem. Pripravíme systém podpory 
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rodinných fariem od nákupu poľnohospodárskych strojov 
a mechanizmov, nákupu pôdy a poľnohospodárskych zvierat. 
Zefektívnime podporu rodinných fariem zo štrukturálnych 
fondov EÚ.
Podporou rodinných fariem chceme podporiť tvorbu nových 
pracovných miest na vidieku, predovšetkým v najmenej rozvi-
nutých regiónoch, a tak zabrániť ďalšiemu vyľudňovaniu dedín.

Zamestnanci – najväčšia hodnota fi riem
Zamestnanci, okrem toho, že sú nepostrádateľným faktorom 
realizácie produktov v podnikoch prostredníctvom svojich 
schopností, znalostí, zručností a skúseností, sú zároveň aj 
významnou súčasťou sociálneho prostredia v podniku aj mimo 
neho. Zamestnanec reprezentuje človeka a jeho dôstojnosť, 
ktorá má byť docenená v sociálno -ekonomickom prostredí 
podniku a v spoločnosti.
V tejto súvislosti budeme klásť dôraz na komplexné zlepšenie 
postavenia zamestnanca. Chceme zlepšiť pracovnú legislatívu 
tak, aby bola vyvážená tak vo vzťahu k požiadavkám zamest-
nanca ako aj vo vzťahu k požiadavkám zamestnávateľa. Súčasné 
pracovné právo robí z uchádzačov o zamestnanie skôr strašiakov 
ako predmet záujmu podnikov.
Chceme, aby zamestnanci dostávali spravodlivú odmenu 
za vykonanú prácu. Je treba, aby dohodnutá odmena odrážala 
skutočný výkon zamestnanca a jeho príspevok k tvorbe hodnôt.
Budeme sa usilovať vytvoriť legislatívu, ktorá bude dostatočne 
fl exibilná na to, aby v prípade nevyhnutnej potreby v záujme 
záchrany podniku a udržania pracovných miest umožňovala 

zamestnávateľovi rozviazať so zamestnancom v skrátenom 
režime pracovný pomer. Rovnako bude vychádzať v ústrety aj 
zamestnancovi, ktorý má záujem rozviazať pracovnú dohodu 
v skrátenom režime. Sme presvedčení, že fl exibilnejšie pracovné 
dohody spružnia trh práce.
Chceme, aby nový Zákonník práce tiež vytváral lepšie pod-
mienky pre zamestnancov v oblasti prijateľného pracovného 
prostredia.

Efektívne využívanie eurofondov
Špecifi ckým prípadom využívania verejných zdrojov sú štruktu-
rálne fondy EÚ. Vychádzajúc zo skúsenosti z predchádzajúceho 
obdobia budeme orientovať naše úsilie na zjednodušenie 
nevyhnutnej administratívy pre žiadateľov a skrátenie času 
od podania žiadosti až po jej vyhodnotenie a podpísanie 
predmetného kontraktu.
Vytvoríme preto podmienky pre efektívnu propagáciu jednot-
livých operačných programov a komunikáciu so žiadateľmi, 
tak v procese prípravy výzvy ako aj v priebehu predkladania 
žiadostí. Chceme eliminovať náklady žiadateľov a zvýšiť 
percento úspešnosti projektov prostredníctvom predkladania 
predbežných návrhov projektov, ktoré po posúdení a schválení 
vytvoria následne predpoklady pre úspešnosť celej žiadosti.
Budeme vytvárať podporné fi nančné programy pre podnika-
teľské subjekty, ktoré budú mať tzv. revolvingový charakter. 
To znamená, že verejné zdroje, buď štátne alebo európske, 
nebudú poskytované vo forme nenávratných dotácií, ale 
prostredníctvom návratných bezúročných pôžičiek. Týmto 
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zabezpečíme dostatok zdrojov na dlhodobé fungovanie pod-
porných programov a zároveň zamedzíme podporu účelovým 
neefektívnym projektom.
Transformáciou nenávratných dotácií na návratné pôžičky 
a revolvingové fondy zároveň zabezpečíme vyššiu mieru 
transparentnosti a lepšiu elimináciu korupcie a klientelizmu.
V oblasti fi nančnej podpory poľnohospodárskej produkcie 
v EÚ sa budeme snažiť vytvoriť rovnaké podmienky podpory 
pre poľnohospodárov vo všetkých členských krajinách a ná-
sledne vytvárať politiku postupného znižovania subvencií 
pre poľnohospodárov v EÚ.

Ochrana pred nevýhodnými úvermi
Budeme chrániť ľudí pred nevýhodnými úvermi nebankových 
subjektov z hľadiska výšky a predmetu nimi požadovaného 
zabezpečenia, doby splácania, výšky úrokových sadzieb a pod. 
Kvôli ochrane fi nančných spotrebiteľov budeme dbať na dobrý 
výkon dohľadu nad činnosťou veriteľov, poskytujúcich spotre-
biteľské úvery. Budeme presadzovať dostatočnú informovanosť 
spotrebiteľov a ich ochranu pred podvodným konaním.

Ohraničenie lobingu
Priznanie prepojenia politiky a hospodárstva je v záujme 
spoločenského dobra. Je potrebné vytvoriť jasné pravidlá 
pri tvorbe legislatívy, aby bol celý proces transparentný, aby 
mohla verejnosť kontrolovať a diskutovať navrhované zmeny 
počas celého legislatívneho procesu. Zadefi nujeme podstatu 
lobingu a podmienky, za akých sa môže uskutočniť. Určíme práva 

a povinnosti lobistov, verejných funkcionárov a strán, vrátane 
fi nančných príjmovo -výdavkových vzťahov a informačných 
povinností s cieľom dosiahnutia maximálnej transparentnosti. 
Zavedieme sankcie za porušenie pravidiel, tak fi nančné, ako aj 
zákaz činnosti. Lobisti budú vykonávať lobing na žiadosť klienta 
alebo vo svoj prospech. Lobovanými budú verejní funkcionári 
a politické strany. Lobisti budú mať registračnú povinnosť. Budú 
mať právo zúčastňovať sa na verejných schôdzach výborov 
Národnej rady SR, schôdzí ústredných a miestnych orgánov 
štátnej správy a na jednotlivých úrovniach regionálnych 
samospráv.

Mobilita osôb, kapitálu, tovarov a služieb
Slobodný pohyb osôb, kapitálu, tovarov a služieb považujeme 
za spoločné ekonomické hodnotové základy európskej integrácie. 
Preto budeme podporovať vyššiu mobilitu všetkých týchto 
prvkov. To dosiahneme predovšetkým budovaním rýchlych 
cestných, železničných a informačno -komunikačných sietí 
v rámci regiónov. Pre Slovenskú republiku je absolútnou prioritou 
predovšetkým efektívne prepojenie osi východ - západ.

Oddych a voľný čas
Okrem práce je neobíditeľnou veličinou aj voľný čas pracujú-
ceho človeka. Čas, ktorý má občan voľne k dispozícií, mu má 
umožniť uplatniť plody svojej práce či v rámci svojej rodiny 
alebo individuálne. Voľný čas umožňuje pracujúcemu človeku 
odpočinúť si a rozvíjať telo i ducha. KDH preto nepodľahne 
honbe za ekonomickým rastom na úkor kvality života ľudí.
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6.1 Energetika – bezpečný zdroj energií

Základy energetickej koncepcie
Napriek doterajšej snahe o ozdravenie a oživenie sektora 
energetiky prostredníctvom liberalizačných nástrojov musíme 
konštatovať, že náš energetický trh čelí ešte mnohým faktorom, 
ktoré ho značne deformujú, a tým znižujú energetickú bezpeč-
nosť krajiny. Vysoká zdrojová závislosť, deformačný systém 
podpory obnoviteľných zdrojov, nízka energetická efektívnosť 
a konkurencieschopnosť spôsobujú, že patríme medzi krajiny 
s najvyššími cenami energií pre koncových odberateľov.
Najdôležitejšími piliermi našej energetickej koncepcie v stred-
nodobom horizonte preto budú: energetická bezpečnosť 
a udržateľnosť; energetická efektívnosť a konkurencieschopnosť.

Energetická bezpečnosť
Pre zvýšenie energetickej bezpečnosti chceme stanoviť na-
sledujúce priority:

Diverzifi kácia energetických zdrojov a energetických sietí
Slovensko je takmer úplne závislé na dovoze primárnych ener-
getických zdrojov - jadrové palivo (100 %), zemný plyn (98 %), 
ropa (99 %) a uhlie (68 %). Z tohto dôvodu, pre zabezpečenie 
stability dodávok, predovšetkým ropy a zemného plynu musíme 
diverzifi kovať tranzitné siete. Skúsenosti z prerušenie dodávok 

zemného plynu v roku 2009 a 2014 s veľkým negatívnym 
dopadom na našu ekonomiku potvrdili potrebu zvýšenia 
energetickej bezpečnosti SR a zameranie sa na diverzifi káciu 
primárnych zdrojov energie a sietí, ako aj domácich energetických 
zdrojov, najmä OZE.
V oblasti zemného plynu preto chceme, aby hlavným nástrojom 
zabezpečenia dostatočnej úrovne dodávok a dostupnosti tohto 
zdroja energie v prípade prerušenia cezhraničných dodávok bolo 
aj naďalej využívanie podzemných zásobníkov a diverzifi kácia 
prepravných sietí. Máme záujem, aby bolo čo najrýchlejšie zreali-
zované plynovodné prepojenie medzi Maďarskom a Slovenskom 
a tiež aby sa čo najskôr začala realizácia prepojenia plynovodu 
medzi Slovenskom a Poľskom.
Bezpečnosť v oblasti dodávok ropy chceme výrazne posilniť 
plánovanou rekonštrukciou a zvýšením prepravnej kapacity 
ropovodu Adria a výstavbou ropovodu Bratislava - Schwechat 
(Projekt BSP).

Jadrová energetika a zaistenie bezpečnosti a spoľahlivosti 
jadrových elektrární
V elektroenergetike budeme naďalej presadzovať výrobu 
elektrickej energie z jadra pri zachovaní nevyhnutných bez-
pečnostných opatrení pri prevádzke jadrových zariadení.
Máme záujem na urýchlenom dokončení 3. a 4. bloku jadrovej 
elektrárne v Mochovciach, čím by sa zmenila pozícia Slovenska 
na trhu s elektrickou energiou z pozície súčasného importéra 
na exportéra. Prípadnú výstavbu nového jadrového zariade-
nia budeme akceptovať iba za predpokladu, že štát nebude 
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poskytovať súkromnému investorovi žiadne fi nančné záruky, 
ani v budúcnosti garantovať ceny silovej elektrickej energie.
Bezpečnosť jadrových zariadení na území Slovenska bude 
pre nás prioritou. Zaistíme, aby Úrad jadrového dozoru SR 
mohol naďalej objektívne a nezávisle sledovať bezpečnosť 
jadrových zariadení, tak z pohľadu vonkajšieho ohrozenia, 
seizmickej odolnosti, ako aj z pohľadu interných aspektov.
Budeme naďalej presadzovať ochranu životného prostredia 
pred dlhodobými dôsledkami využívania jadrovej energie 
pri výrobe elektriny.
Procesy nakladania s rádioaktívnymi odpadmi z prevádzky, 
vyraďovania jadrových zariadení, nakladanie s vyhoretým 
palivom a opatrenia pre oblasť záverečnej časti jadrovej ener-
getiky budeme ďalej realizovať v súlade s pravidlami európskej 
legislatívy a Euratom. Pre vyraďovanie jadrových elektrárni 
A1 a V1 budeme naďalej podporovať variant kontinuálneho 
vyraďovania. V oblasti nakladania s rádioaktívnym odpadom 
a vyhoretým jadrovým palivom sa budeme riadiť smernicou 
Rady Euratom a princípom „znečisťovateľ platí“.

Druhotné zdroje energie a rozvoj domácich obnoviteľných zdrojov 
energie pri výrobe tepla a elektriny
Využitím domácich OZE, najmä biomasy, hydroenergetického 
potenciálu a druhotných energetických zdrojov chceme zaistiť 
dlhodobo udržateľným spôsobom zvyšovanie energetickej 
bezpečnosti, a tým aj znižovanie závislosti od dovozu.
Chceme, aby sa v centrálnom zásobovaní teplom podporovala 
biomasa, biometán a geotermálna energia.

Keďže biomasa je už v mnohých prípadoch konkurencieschopná 
zemnému plynu, chceme tento zdroj prioritne podporovať 
v sektore dodávok tepla z obnoviteľných zdrojov. Špecifi cky 
chceme podporovať hlavne využitie biometánu, ktorý je naj-
univerzálnejším obnoviteľným zdrojom energie. Je možné ho 
využívať v elektroenergetike, teplárenstve ako aj v doprave.
Geotermálna energia sa v súčasnosti využíva len na účely 
vykurovania objektov, či tzv. aquaparkov. Vzhľadom na vysoký 
potenciál využívania tejto energie aj pri výrobe elektriny chceme 
smerovať dotácie a iné formy fi nančnej podpory na realizáciu 
technologických vrtov a technológií, ktoré z hľadiska nákladov 
predstavujú najväčšiu bariéru pre rozvoj tohto obnoviteľného 
zdroja energie.
Zameriame sa aj na podporu rozvoja nových vyspelých techno-
lógií, ktoré povedú k významnému zníženiu spotreby zemného 
plynu pri vykurovaní.

Skladovacie kapacity pre ropu a zemný plyn
Z pohľadu zaistenia bezpečnosti dodávok ropy a plynu budeme 
naďalej podporovať budovanie skladovacích priestorov pre nú-
dzové zásoby ropy a plynu. V súlade s príslušným ustanovením 
smernice EÚ chceme udržať núdzové zásoby ropy a ropných 
výrobkov minimálne na úrovni 97 dní podľa priemerného 
denného čistého dovozu.
Rovnako, v zmysle požiadaviek vyplývajúcich z príslušnej 
smernice EÚ, zabezpečíme, aby Agentúra pre núdzové zásoby 
ropy a ropných výrobkov, ktorá vlastní núdzové zásoby ropy 
a ropných výrobkov, zabezpečovala efektívne a transparentne 
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ich obstarávanie, udržiavanie a obmeňovanie. Napriek relatívne 
priaznivému stavu zásob ropy a ropných výrobkov, chceme 
v strednodobom výhľade zdvojnásobiť stav týchto zásob, čím 
by sa lepšie využili existujúce skladovacie kapacity. Tie sú 
v súčasnosti využité iba na 45 %.
V oblasti zemného plynu chceme tiež naďalej rozvíjať skladovacie 
kapacity podzemných zásobníkov, ktorých súčasná uskladňo-
vacia kapacita predstavuje 2,9 mld. m3. Budeme presadzovať, 
aby podľa geologických možnosti sa stav kapacít zásobníkov 
naďalej výrazne zvyšoval.

Energetická efektívnosť
V oblasti zlepšovania energetickej účinnosti chceme naďalej 
znižovať energetickú náročnosť najmenej na úroveň priemeru 
EÚ. Pre naplnenie tohto cieľa chceme zriadiť efektívne fi nančné 
schémy energetickej efektívnosti, ktoré pomôžu šetriť energiu 
v budovách, domácnostiach, energetike, priemysle, doprave, 
poľnohospodárstve a verejnej správe.
Pre dosiahnutie tejto požiadavky, ako aj ďalších cieľov ener-
getickej efektívnosti, zapojíme všetky dostupné fi nančné 
mechanizmy, vrátane existujúcich a pripravovaných národných, 
európskych ako aj súkromných zdrojov. Chceme, aby v tejto 
súvislosti boli čo najefektívnejšie využité európske fondy, 
ktoré by mali podporiť oblasti s najväčším potenciálom úspor 
energie. V tejto súvislosti pripravíme koncept urýchleného 
zavádzania inteligentných meracích systémov a inteligentných 
sietí založených na moderných informačných a komunikačných 
technológiách.

Zabezpečíme, aby sa pre fi nancovanie energetickej efektívnosti 
v priemysle využilo najmenej 60 % z výnosov z predaja emisných 
kvót v dražbách.

Konkurencieschopnosť
V súvislosti so zabezpečením konkurencieschopnosti chceme 
urýchlene riešiť problém koncových cien energie, ktoré v sú-
časnosti patria medzi najvyššie v Európe. Súčasťou riešenia 
bude predovšetkým zabezpečenie nákladovej efektívnosti 
pri podpore elektriny z OZE a minimalizácie vplyvov na konečné 
ceny energie.
Do roku 2020 preto zrušíme systém podpory obnoviteľných 
zdrojov energie prostredníctvom dotácií výkupných cien, ktoré 
negatívnym spôsobom deformujú energetický trh a významne sa 
podieľajú na vysokých cenách elektrickej energie pre koncových 
odberateľov.
Chceme riešiť problém tzv. energetickej chudoby iniciovaním 
novej legislatívy, ktorá bude minimalizovať deformáciu trhu 
a vytvorí podmienky pre diferencované posudzovanie jednot-
livých skupín odberateľov energie, predovšetkým v prospech 
sociálne odkázaných domácností.
Urobíme nevyhnutné opatrenia pre lepšie fungovanie energe-
tického trhu. Budeme intenzívne pokračovať na dobudovaní 
vnútorného trhu EÚ v sektore energetiky rozvíjaním efektívnych 
prepojení medzi členskými štátmi, ale aj dôslednou implemen-
táciou 3. liberalizačného balíčka. Vypracujeme systém pravidiel, 
ktoré zabezpečia lepšie fungovanie cezhraničných energetických 
trhov a umožnia prevádzkovateľom energetických sústav a sietí, 
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výrobcom, dodávateľom a odberateľom účinnejšie pôsobenie 
na trhu. Zároveň chceme umožniť viac voľby a fl exibility pre od-
berateľov pri zmene dodávateľa ako aj zlepšenie poskytovania 
informácií odberateľom.
Chceme vytvoriť stabilný a predvídateľný legislatívny a re-
gulačný rámec. Zabezpečíme nestrannú a nezávislú reguláciu 
v oblasti energetiky. Novelou zákona o Úrade pre reguláciu 
sieťových odvetví (ÚRSO) vytvoríme predpoklady pre nezávisle 
personálne obsadenie pozície predsedu úradu ako aj regulačnej 
rady. Vyššou nezávislosťou a právomocami regulátora v oblasti 
určovania cien, ako aj kontrolnej činnosti chceme zamedziť 
prípadným nekalým obchodným praktikám, ktoré bránia rozvoju 
konkurencie a umožňujú diskriminovať niektorých účastníkov 

trhu. Budeme presadzovať dôsledné uplatňovanie kompetencií 
regulátora pre zabezpečenie jeho nezávislosti a podporu 
pri rozvoji jeho materiálnych a personálnych zdrojov.

Udržateľná energetika
Súčasné globálne trendy dodávky a spotreby energie nie sú 
dlhodobo environmentálne, ekonomicky a sociálne udržateľné. 
Preto je nevyhnutné dosiahnuť na globálnej úrovni rovnováhu 
medzi energetickou bezpečnosťou, ekonomickým rozvojom 
a ochranou životného prostredia.
Pre zabezpečenie energetiky, ktorá je v súlade s princípmi trvalo 
udržateľného rozvoja, chceme zvyšovať podiel nízkouhlíkovej 
a bezuhlíkovej výroby elektriny na princípe dostatočnej ná-
kladovej efektívnosti a dostupnosti zdrojov.
Berúc do úvahy faktor udržateľnosti, jadrovú energiu preto 
budeme naďalej využívať ako hlavný bezuhlíkový zdroj elektriny.
Zároveň chceme postupne zvyšovať podiel OZE pri výrobe 
tepla, tak pre účinné a efektívne zásobovanie individuálnych 
odberateľov, ako aj pre systém centralizovaného zásobovania 
teplom.

Zásobovanie palivami - uhlie
Využívanie uhlia v slovenskej energetike má dlhodobo kle-
sajúcu tendenciu. Súvisí to s viacerými negatívnymi faktormi 
pri využívaní tohto zdroja. Uhlie ako fosílne palivo s vysokým 
podielom emisií CO2, nízkou energetickou účinnosťou a vysokou 
ekonomickou náročnosťou nemá v strednodobom horizonte 
opodstatnenie pre ďalšie využívanie.
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Na základe tejto skutočnosti budeme preto iniciovať koncepciu 
postupného útlmu klasickej ťažby hnedého uhlia do roku 2020. 
To neznamená úplný koniec využívania energie z uhlia. Chceme 
podporovať nový spôsob využívania uhlia prostredníctvom 
podzemného splyňovania a takto získaný syntézny plyn využívať 
pri výrobe elektriny a tepla.

6.2 Doprava – základ prosperity pre regióny

Základná stratégia
Cieľom dopravnej politiky KDH je zabezpečiť kvalitnú dopravu 
pre ľudí za primerané náklady s prihliadnutím na pozitívny 
vplyv na životné prostredie.
V súvislosti s prevahou individuálnej automobilovej dopravy 
máme záujem do budúcnosti vytvoriť podmienky pre zmenu 
pomerov v prospech uprednostňovania verejnej osobnej do-
pravy. Budeme presadzovať nový zákon o doprave, ktorý bude 
preferovať verejnú osobnú dopravu. Priorita KDH je presunúť 
dopravu z preťažených ciest na menej vyťaženú železničnú 
dopravu a koordinovať dialóg medzi štátom, VÚC a miestnymi 
samosprávami na vytvorenie integrovaného dopravného 
systému. Rovnako budeme podporovať ďalšiu liberalizáciu 
v železničnej doprave ako základný predpoklad na zvýšenie 
konkurencie a tým aj kvality služieb pre ľudí na Slovensku.
Pre zabezpečenie dopravnej reprodukcie a investícií budeme 
prioritne uprednostňovať dostupné zdroje štátneho rozpočtu, 
s využitím účasti eurofondov. Z pohľadu budúcnosti sa zameria-
me na prípravu len takých rozvojových projektov, ktoré bude 

možné fi nancovať a realizovať v zmysle potrebnosti (dopravná 
a spoločenská), priechodnosti (územná a environmentálna) 
a uskutočniteľnosti (fi nančná a ekonomická).
KDH si plne uvedomuje výhodnú geografi ckú pozíciu Slovenskej 
republiky ako strategického logistického uzla na dôležitých 
európskych trasách spájajúcich východ Európy so západom 
a sever s juhom. Budeme naďalej presadzovať nielen dobudo-
vanie diaľničnej siete, ale zasadíme sa aj o zahrnutie Slovenskej 
republiky do siete vysokorýchlostnej železničnej trate TEN -T, 
ako významného stredoeurópskeho dopravného uzla, ktorého 
cieľom bude prílev kapitálu, tvorba pracovných príležitostí 
a zvýšenie kvality a komfortu cestovania. Rovnako podporíme 
dobudovanie a modernizáciu prekladísk a logistických centier 
na podporu železničnej, cestnej i leteckej dopravy a budeme 
rozvíjať čo najefektívnejšie spôsoby dopravy tovaru v interakcii 
so znižovaním dopravných nákladov.

Železničná doprava
Hlavným cieľom pre KDH je postupné zvyšovanie výkonov 
v osobnej a nákladnej železničnej doprave v rámci celej dopravy 
poskytovanej z rozpočtov verejnej správy. Budeme naďalej dbať 
v železničnej doprave o vytváranie zdravého konkurenčného 
prostredia.
Budeme pokračovať v konsolidácii a ozdravení železničného 
sektora. Tento cieľ chceme dosiahnuť využitím dostupných vnú-
torných rezerv, optimalizáciou nákladov železničnej dopravnej 
cesty a udržateľnými investíciami do potrebných rozvojových 
projektov a modernizácie. Zvážime realizáciu organizačnej 
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reformy železničných spoločností s cieľom zníženia nákladov 
a zvýšenia efektivity jej činností.
Základným predpokladom pre zvýšenie záujmu o železničnú 
dopravu je moderná a bezpečná železničná infraštruktúra. 
Naším cieľom bude pokračovanie modernizácie železničnej siete 
nielen na hlavnom ťahu Bratislava - Košice, ale aj na regionálnych 
tratiach. Modernizácia a rozvoj železničnej dopravnej cesty 
bude realizovaná tam, kde je to účelné a efektívne. Budeme 
pokračovať v elektrifi kácii tratí a účelnom zdvojkoľajňovaní 
železničnej siete tak, aby sme dosiahli väčšiu energetickú 
efektívnosť, znížili vplyvy na životné prostredie a zvýšili 
komfort a dostupnosť prepravy pre ľudí. Modernizáciou 
budeme prihliadať aj na bezpečnosť, kde sa zameriame 
na údržbu železničnej cesty, modernizáciu staníc a zastávok 
s prihliadnutím na bezbariérové prístupy a zaistenie bezpečnosti 
na železničných priecestiach.
Dosiahnutie zvýšeného záujmu o osobnú a nákladnú železničnú 
dopravu vidíme prostredníctvom kvalitnej a konkurencie-
schopnej prevádzky. Udržíme a vyvinieme maximálnu snahu 
o zvýšenie podielu železničnej dopravy v osobnej doprave. 
Vyššiu konkurencieschopnosť osobnej železničnej dopravy 
chceme dosiahnuť vytvorením kvalitnejšieho a atraktívnejšieho 
systému, ako aj zvýšením komfortu cestovania (prostredníctvom 
vybavenosti a modernizácie vlakov, staníc, zastávok a ďalších 
podporných služieb). V rámci osobných staníc zabezpečíme 
akceptáciu minimálnych kvalitatívnych štandardov s ich 
postupným zvyšovaním, ktoré bude systematicky nahrádzať 
staré budovy novými stavbami. Zvýšenie dopytu po osobnej 

doprave chceme dosiahnuť posilňovaním dopravnej ponuky 
a kvalitnejšou infraštruktúrou v perspektívnych oblastiach, 
a naopak redukovať preukázateľne neperspektívne oblasti. 
Podporíme taktiež implementáciu Integrovaného taktového 
cestovného poriadku (ITCP), ktorý zaručuje vzájomné pravi-
delné prestupové väzby (vrátane koordinácie s autobusovou 
dopravou) a pravidelné intervaly jednotlivých spojov vrátane 
systému záchytných parkovísk pre autá a bicykle.
V rámci nákladnej železničnej dopravy budeme pokračovať 
v konsolidácii ZSSK Cargo. Následne budeme hľadať pre ďalší 
rozvoj a modernizáciu tejto spoločnosti strategického partnera, 
ktorý zabezpečí aj vyššie prepravné možnosti. Pripúšťame 
diskusiu o nových železničných infraštrukturálnych projektoch, 
ale len pod podmienkou zachovania prekladísk na východe 
Slovenska, zachovania zamestnanosti a prepravnej výhodnosti 
pre Slovensko. Prioritou KDH však zostáva primárne využiť 
existujúce trate, ktoré sú dnes slabo vyťažené.

Cestná doprava
Príliv zahraničného kapitálu, komfortnejšie a rýchlejšie ces-
tovanie v spojení s minimalizáciou dopravných nehôd vidíme 
v presadzovaní modernej, kvalitnej a bezpečnej siete diaľnic, 
rýchlostných ciest a ciest 1. triedy.
Základnou prioritou vo výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest 
je zvýšenie dostupnosti dopravnej siete diaľnic a rýchlostných 
ciest pre regióny na Slovensku. Budeme presadzovať dostavbu 
diaľnice z Bratislavy do Košíc, vybudovanie diaľnic, rýchlostných 
ciest, prípadne obchvatov miest, ktoré zlepšia naše prepojenia 
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na Poľsko a Českú republiku a zlepšia dopravnú obslužnosť 
južného Slovenska a regiónov s vysokou nezamestnanosťou 
medzi Zvolenom a Košicami. Budeme pokračovať v programe 
obnovy ciest a mostov I. triedy, aby sme zabezpečili kvalitnú 
dopravnú obslužnosť medzi mestami, obcami a regiónmi, kde 
nie je vybudovaná sieť diaľnic a rýchlostných ciest. Vyvinieme 
maximálne úsilie, aby sme na všetky tieto stavby získali pros-
triedky z eurofondov, ktoré by mali tvoriť hlavný zdroj popri 
štátnom rozpočte, prípadne súkromných zdrojoch.
Dostupnosť a kvalitu zberu informácií z diaľnic, rýchlostných 
ciest a vybraných ciest I. triedy chceme dosiahnuť rozvojom 
inteligentných dopravných systémov. Prioritne sa zameriame 
na doplnenie zariadení na monitorovanie a riadenie dopravy, 
cestnú metrológiu pre podporu výkonu zimnej údržby (mete-
ostanice) a monitorovanie smerovania dopravy.
KDH bude presadzovať pre efektívnu správu a budovanie diaľnic, 
rýchlostných ciest a ciest 1. triedy zlúčenie Národnej diaľničnej 
spoločnosti a Slovenskej správy ciest. Sme presvedčení, že to 
prinesie nielen úsporu nákladov, ale aj lepšiu správu cestných 
komunikácií na Slovensku.

Vodná a intermodálna doprava
Dôraz budeme klásť aj na oblasť vodnej dopravy a celej s ňou 
spojenej infraštruktúry. Budeme sa zaoberať využitím lodnej 
dopravy aj na dosiaľ nesplavnených úsekoch riek.
Rozvoj intermodálnej dopravy má priamy súvis so znižovaním 
negatívnych dopadov cestnej nákladnej dopravy na obyva-
teľstvo a životné prostredie. Preto podporíme vytváranie 

priestoru na optimalizáciu rozhrania medzi cestnou a železničnou 
dopravou pre zabezpečenie globálnej distribúcie a logistických 
sietí. Zasadíme sa za dobudovanie základnej siete verejných 
terminálov intermodálnej dopravy, ich vzájomného informač-
ného a technologického prepojenia.

Poštový trh
Pre dosahovanie kvalitnej a zodpovednej univerzálnej poštovej 
služby budeme vyvíjať úsilie, aby si Slovenská pošta na poštovom 
trhu udržala líderskú pozíciu v poskytovaní moderných a tradič-
ných poštových služieb. V rámci liberalizovaného poštového trhu 
budeme podporovať rozvoj a technickú modernizáciu Slovenskej 
pošty a vytvoríme priestor pre strategické partnerstvo 
s verejnou správou pri dosahovaní obojstrannej ekonomickej 
výhodnosti. V rámci poštovej pobočkovej a logistickej siete sa 
budeme snažiť o jej efektívne využitie pre súčasné produktové 
portfólio, ako aj nové obchodné príležitosti. Základným cieľom je 
dosahovanie stabilných pozitívnych hospodárskych výsledkov.
Pre efektívne dosiahnutie týchto cieľov budeme presadzovať 
a podporovať elektronizáciu a inovácie produktov a služieb v sú-
lade s požiadavkami trhu, automatizáciu manuálnych činností, 
hľadanie nových príležitostí pre širšie využitie poštovej poboč-
kovej siete, vyhľadávanie strategických partnerov pre činnosti 
pošty a užšiu a aktívnejšiu spoluprácu v bilaterálnych vzťahoch 
s poštovými podnikmi susedných krajín a nadnárodnými spo-
ločnosťami zásielkového a internetového obchodu.
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6.3 Cestovný ruch – potenciál pre regionálnu zamestnanosť

Slovensko má významný hospodársky potenciál v oblasti rozvoja 
cestovného ruchu. Výnimočné prírodné, historické a kultúrne 
zdroje krajiny vytvárajú dobré príležitosti pre lepšie využívanie 
v prospech cestovného ruchu. Vedomí si tejto skutočnosti 
budeme politicky presadzovať také prostredie, aby cestovný 
ruch mal na úrovni vlády samostatného štátneho tajomníka.
Zasadíme sa o zlepšenie podnikateľského prostredia v oblasti 
cestovného ruchu tak, aby sme boli minimálne na úrovni 
okolitých krajín, a tak zvýšili konkurencieschopnosť celého 
odvetvia. Zákonník práce a zdaňovanie služieb musia odzr-
kadľovať špecifi ká cestovného ruchu.
Chceme preto aj naďalej presadzovať model podpory oblastných 
organizácií cestovného ruchu, ktoré združujú všetky relevantné 
subjekty v danom regióne a vytvárajú podmienky pre uplatnenie 
destinačného manažmentu. Výhodou tohto modelu je, že subjekty 
združené v oblastných organizáciách môžu tvoriť spoločné balíky 
produktov – služieb pre konkrétne cieľové skupiny zákazníkov. 
V tejto súvislosti presadíme vyššiu fi nančnú participáciu štátu 
s cieľom diferencovane motivovať ďalšie subjekty na rozvoji 
cestovného ruchu v jednotlivých regiónoch.
Upravíme legislatívu v prospech poskytovateľov ubytovania 
s kapacitou do 5 lôžok, ktorí nie sú podnikateľskými subjektami. 
Chceme, aby títo poskytovatelia ubytovania boli oslobodení 
od platenia dane z príjmu za podmienky, že si budú plniť šta-
tistickú oznamovaciu povinnosť a zároveň odvádzať miestne 
dane za ubytovanie.

Budeme podporovať investície do rozvoja tzv. turistickej in-
fraštruktúry, ako sú turistické chodníky, cyklotrasy, rozhľadne, 
parkoviská, oddychové zóny a pod. Vytvoríme systémové 
predpoklady pre obnovu kultúrnych a historických pamiatok, 
ako sú sakrálne pamiatky, zrúcaniny hradov a zámkov a pod.
Budeme presadzovať skvalitnenie a zefektívnenie služieb 
Slovenskej agentúry cestovného ruchu (SACR), ktorú pretrans-
formujeme na akciovú spoločnosť. Akcionármi zo zákona budú 
všetky oblastné organizácie cestovného ruchu a štát pros-
tredníctvom ministerstva, ktoré je zodpovedné za cestovný 
ruch. Slovensko je v globálnom povedomí veľmi málo známa 
turistická destinácia. Štát preto prostredníctvom SACR musí 
zabezpečiť poskytovanie aktuálnych a relevantných informácií 
o možnostiach cestovného ruchu na Slovensku, musí propagovať 
Slovensko ako cieľovú krajinu cestovného ruchu pre konkrétne 
cieľové skupiny zákazníkov. SACR sa taktiež musí podieľať na pro-
pagácii a predaji balíkov produktov jednotlivých oblastných 
organizácií cestovného ruchu.
Osobitnou skupinou podpory podnikania na Slovensku, ktorá 
súvisí s rozvojom cestovného ruchu, je kúpeľníctvo. Chceme 
preto vytvoriť špecifi cké podporné mechanizmy, ktoré by zlepšili 
podmienky pre rozvoj tohto odvetvia, ktoré má u nás bohatú 
tradíciu. Vytvoríme preto účelovú legislatívu, ktorá formálne 
upraví podmienky pre získanie štatútu kúpeľného mesta, 
a tým aj oprávnenie na špecifi ckú podporu investícií a služieb. 
Zároveň chceme novelizovať aj existujúcu legislatívu, týkajúcu sa 
investičnej pomoci, s cieľom pritiahnuť nové investície do tohto 
dôležitého segmentu hospodárstva.



CESTA PRE SLOVENSKO
52

Podporíme zavedenie systému hodnotenia kvality služieb 
a špecifi cké vzdelávanie zamestnancov v odvetví cestovného 
ruchu, ako aj jedinečné produkty pre Slovenskú republiku.

6.4 Informatizácia spoločnosti

Globálny trend
Osobitnú pozornosť chceme venovať informatizácii spoločnosti. 
Pre Slovensko je nielen výzvou, ale aj nevyhnutnosťou priblížiť 
sa najvyspelejším krajinám s rozvinutou znalostnou ekonomi-
kou založenou na efektívnom zaobchádzaní s vedomosťami 
a informáciami a využívajúcou najnovšie poznatky v oblasti 
informačných a komunikačných technológií. Dnes je zrejmé, 
že životná úroveň, veľkosť bohatstva a miera produktivity 
v spoločnosti, je výrazne ovplyvňovaná sociálnymi a ekono-
mickými štruktúrami, ktoré sofi stikovane využívajú najnovšie 
informačné a komunikačné technológie.

Hnací motor hospodárstva
Digitálne hospodárstvo je kľúčové pre rast a prosperitu. Polovica 
rastu produktivity v Európe za posledných pätnásť rokov sa 
dosiahla vďaka informačným a komunikačným technológiám 
(IKT). Šesť Európanov z desiatich pravidelne používa internet. 
Avšak približne tretina obyvateľstva v Európskej únii ho nikdy 
nepoužila. Zvýšenie digitálnych zručností je kľúčové pri budovaní 
digitálnej spoločnosti.
Budeme podporovať budovanie jednotného európskeho digitálne-
ho trhu a rozširovanie elektronického obchodu a elektronického 

podnikania. Rozvoj informačnej spoločnosti v podstatnej miere 
závisí na zvýšení všeobecného prístupu k informačným a komu-
nikačným technológiám a najmä k internetu, ktorý má v rámci 
jednotného informačného priestoru priamy vplyv na kvalitu 
života občanov a úroveň konkurencieschopnosti podnikateľov. 
Internet zohráva významnú úlohu v európskom hospodárskom 
raste a predstavuje veľký potenciál na posilnenie jednotného 
trhu. Avšak úroveň elektronického obchodu (eCommerce) a elek-
tronického podnikania (eBusiness) sa v jednotlivých členských 
štátoch Európskej únie líši a cezhraničné transakcie sú zatiaľ 
obmedzené. Budeme podporovať jednotný európsky digitálny 
trh, ktorý je kľúčovým prvkom pri stimulácii rastu európskych 
malých a stredných podnikov a pri ponúkaní väčšieho výberu 
a konkurenčnejších cien spotrebiteľovi.

Elektronizácia verejnej správy
Budeme podporovať rozširovanie elektronizácie verejnej správy 
(eGovernment) a informatizáciu ďalších sektorov (eJustice, 
eHealth, eLearning…) ako nástrojov na efektívne spravovanie 
spoločnosti. Cieľom elektronizácie verejnej správy je poskytovať 
elektronické služby občanom a dosiahnuť stav, kedy komunikácia 
medzi občanom a orgánmi verejnej správy budú prebiehať 
prostredníctvom internetu bezpečným a užívateľsky priateľským 
spôsobom.

Informačná bezpečnosť
Nutným predpokladom fungovania spoločnosti je zaistenie 
informačnej bezpečnosti v štáte. Informačno -komunikačné 
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technológie možno zneužiť, a preto treba hľadať spôsoby ochrany 
záujmov všetkých, ktorých sa ich používanie dotýka. KDH bude 
presadzovať ako kľúčový princíp informačnej bezpečnosti roz-
ptýlenosť citlivých informácií. Podľa tohto princípu informačné 
systémy, predovšetkým informačné systémy verejnej správy, 
by sa mali budovať tak, aby nedochádzalo k centrálnemu zhro-
mažďovaniu citlivých informácií, ani fyzickému ani logickému, 
pretože práve takáto koncentrácia výrazne zvyšuje potenciálne 
škody z prípadného neoprávneného prelomenia bezpečnostnej 
ochrany uložených informácií a ich zneužitia. To znamená, že 
architektúra elektronickej verejnej správy by sa mala budovať 
tak, aby minimalizovala vytváranie rôznych trvalých centrálnych 
registrov. Namiesto toho budeme presadzovať systém vyhľadá-
vania potrebných informácií vo viacerých decentralizovaných 
lokálnych databázach.

Motivačné podmienky pre vedecké pracoviská univerzít
Budeme všestranne podporovať, aby vedecké pracoviská našich 
univerzít mohli podnikať v oblasti informačných technológií, 
a to na základe osobitných oprávnení pre „zóny voľného 
informačno -technologického podnikania“. Súčasný búrlivý rozvoj 
informatiky vystavuje dlhodobý program veľkej výzve z hľadiska 
konkretizácie očakávaných opatrení. Preto sa v tejto oblasti 
zameriame predovšetkým na všestrannú podporu využitia 
vždy nových a nových generácií informačných technológií. 
Zásadnou stratégiou bude podpora neustálej modernizácie 
v školstve a vo vede.

6.5 Stavebný sektor a bývanie

Zámery našej politiky v stavebníctve a bývaní
Strategickými zámermi našej politiky v oblasti stavebníctva 
je jeho dlhodobá udržateľnosť v oblasti zdrojov fi nancovania, 
zamestnanosti a objemu výkonov tak, aby využiteľnosť kapacít 
bola primerane stabilná v každom období ekonomického cyklu. 
Z tohto vyplývajú aj naše dlhodobé ciele.
Pripravíme koncepciu národnej stratégie stavebníctva s analýzou 
vplyvu na HDP, zamestnanosť a stabilitu kapacít sektora, ako 
aj zvýšenie jeho konkurencieschopnosti doma a v zahraničí.
Vytvoríme systém zadávania a riadenia verejných zakázok 
tak, aby vytvárali dlhodobú zdrojovú rovnováhu a nevytvárali 
tlak na rast bublín v sektore a jeho prepojených odvetviach.
Financovanie, okrem maximálnej využiteľnosti európskych 
zdrojov, postupne transformujeme na viaczdrojové s väčším 
zapojením fi nančných zdrojov bánk podnikajúcich v Slovenskej 
republike, ako aj využitím domácich zdrojov dôchodkových 
fondov.
Budeme podporovať zvýšenie výrobných programov a inovácií, 
založených na tradícii domácich zdrojov ako aj know -how 
pre stavebné produkty s vyššou pridanou hodnotou, určené 
na podporu domáceho trhu a export.
Výstavbu bytových domov budeme podporovať v troch 
úrovniach: obnovu existujúceho bytového fondu, výstavbu 
komerčného bývania a výstavbu nájomného bývania pre rôzne 
kategórie občanov s diverzifi kovanou formou vlastníctva.
Eliminujeme vývoz lacných stavebných materiálov, stavebných 
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technológií a lacných riešení verejnej výstavby v dôsledku tlaku 
na ceny alebo politických termínov. Budeme preto presadzo-
vať, aby cena nebola jediným rozhodujúcim ukazovateľom 
výhodnosti projektu, ale aby posudzovanie verejných investícií 
bolo viacfaktorové, aby sa zabezpečila hospodárnosť, kvalita, 
inovácia, estetičnosť a udržateľný rozvoj stavebného sektora.
Vzhľadom na geografi cké členenie Slovenska, budeme pri lí-
niových stavbách uprednostňovať tunelové riešenia pred 
povrchovými tam, kde sa to ukáže opodstatnené z dlhodobého 
hľadiska komplexnosti pozitívnych dopadov.
Zabezpečíme systém priamej štátnej podpory obnovy neko-
merčného národného nehnuteľného fondu – historických budov.

Budeme sa zasadzovať a podporovať právny rámec v oblasti 
územného plánovania a stavebného konania, ktorý zohľad-
ňuje rozvoj územia a spoločné dobro jeho obyvateľov ako aj 
zvýšenie vymožiteľnosti práva v prípade svojvoľného konania 
pri zmenách stavieb.
V stavebnom procese budeme klásť dôraz na legislatívne 
zmeny zabezpečujúce informovanie a možnosti pripomien-
kovania všetkých zainteresovaných strán pred realizáciou 
stavby s cieľom odstránenia prekážok tak, aby samotný proces 
stavby až po kolaudáciu prebiehal bez protestov proti stavbe 
a nespôsoboval škody dodávateľom, investorom a budúcim 
užívateľom stavby.
Budeme podporovať také zmeny pri výkone kompetencií 
stavebných úradov, ktoré posilnia ich odbornosť, kompetencie, 
zodpovednosť, ale aj výkon sankcií pri výstavbe v ich ka-
tastroch a zároveň budeme podporovať väčšie zainteresovanie 
samosprávy v prípade významných investícií. V prípade vý-
stavby infraštruktúry budeme presadzovať zmeny pravidiel 
verejného obstarávania, ktoré urýchlia jeho proces a zvýšia 
jeho transparentnosť.
Jednou zo základných požiadaviek ľudskej osoby na plnohod-
notný a dôstojný rozvoj je mať bývanie. Bývanie súvisí i so 
založením a podporou rodiny v jej životnom cykle, a teda aj 
so solidaritou a spolunažívaním viacerých generácií v rodine. 
Preto vytváraniu podmienok pre dôstojné bývanie chceme 
my kresťanskí demokrati, venovať veľkú pozornosť vo svojej 
politike, čo ale neznamená, že zodpovednosť za vlastné bývanie 
občanov bude preberať na seba štát alebo politici. Našou úlohou 
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je vytvárať podmienky, ktoré zlepšia dostupnosť bývania 
v rôznych štandardoch podľa spoluzodpovednosti a zásluho-
vosti občanov. Našou prioritnou skupinou nepriamej podpory 
bývania je stredná vrstva obyvateľstva tak, aby bola motivovaná 
udržať sa na trhu práce a následne vytvárať multiplikačný 
efekt v súvislosti s bývaním. Na druhej strane, priamu podporu 
budeme smerovať pre slabšie sociálne vrstvy a ľuďom v ťažkých 
životných situáciách, ktorí si svoj stav nezavinili a sú odkázaní 
na solidaritu.
Podporu budeme realizovať cez priame a nepriame nástroje 
podľa segmentu obyvateľstva, príslušného štandardu bývania 
a typu vlastníctva nehnuteľnosti.
Budeme sa snažiť vytvoriť podmienky na diverzifi káciu foriem 
vlastníctva nehnuteľností tak, aby sa súčasný úzko rozvinutý 
realitný trh rozšíril v možnostiach výberu spôsobu bývania.
Zmeníme formu priamej podpory bonifi kácie úverov na bývanie 
na možnosť zníženia dane formou odpočtu zo základu dane 
vlastníkov novej výstavby ako aj pri budovaní rodiny – na man-
želku a deti.
Nepriamou podporou bude aj zohľadnenie úverovej zaťaženosti 
novej nehnuteľnosti, ako aj spoločenský prínos starostlivosti 
a výchovy detí pri výrube dane z nehnuteľností.
Budeme podporovať individuálnu svojpomocnú výstavbu rodin-
ných domov zjednodušením stavebného procesu a nepriamou 
fi nančnou podporou bez dodatočného daňového zaťaženia.
Vytvoríme podmienky pre podporu a rozvoj tradície viacge-
neračného bývania a iných foriem využiteľnosti nehnuteľností 
v turisticky atraktívnych regiónoch.

Zjednodušíme a zefektívnime podporu pre zdravotne hendike-
povaných, aby bola reálne dostupná bez zbytočnej byrokracie, 
pri zabezpečení primeranej transparentnosti.
Z hľadiska energetickej náročnosti budeme podporovať obnovu 
a výstavbu nízkoenergeticky náročných budov na bývanie, 
so zámerom dosiahnutia synergického efektu v hospodárstve, 
ako aj zohľadňovať rôzne klimatické podmienky Slovenska 
pri užívaní nehnuteľností.

6.6 Priemysel

Renesancia priemyslu
Pokles konkurencieschopnosti a priemyselnej výroby v EÚ 
sú hlavnými príčinami nezamestnanosti. Podiel priemyselnej 
výroby v EÚ na HDP klesol počas krízy na menej ako 16 %, 
čo spôsobilo výpadok viac ako štyroch miliónov pracovných 
miest. Slovensko, ktoré si svoju priemyselnú základňu udržalo 
predovšetkým vďaka automobilovému priemyslu, si udržalo 
tento podiel na zhruba 22 %. Napriek tomu je treba ďalej vytvárať 
lepšie podmienky pre rozvoj ostatných odvetví priemyslu, ich 
konkurencieschopnosť a dlhodobú udržateľnosť.
Pripravíme preto koncepciu rozvoja priemyslu na Slovensku 
predovšetkým s ohľadom na posilnenie jeho konkurencie-
schopnosti, a to: znižovaním energetickej náročnosti; vyššími 
investíciami do výskumu, vývoja a inovácií; efektívnejším 
prepojením odborného vzdelávania s praxou; efektívnejším 
fungovaním verejnej správy; lepším fungovaním ekonomickej 
diplomacie a zlepšovaním podnikateľského prostredia.
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Vzhľadom na budúcu perspektívu rozvoja, kvalifikovanú 
pracovnú silu, zdroje a infraštruktúru bude strojársky a elek-
trotechnický priemysel patriť medzi naše prioritné sektory. To 
neznamená, že ostatným sektorom, ako hutnícky, drevospracu-
júci, chemický, textilný a odevný priemysel nebudeme venovať 
dostatok pozornosti a zabezpečovať nevyhnutnú podporu. 
V súvislosti s podpornými mechanizmami pre jednotlivé sektory 
priemyslu budeme zohľadňovať tiež ich regionálny aspekt 
spojený s dlhodobou tradíciou. Rozhodujúcim faktorom však 
vždy ostane ich konkurencieschopnosť a dlhodobá udržateľnosť.

Strojársky priemysel
Slovenská republika patrí k tým krajinám Európskej únie, 
v ktorých pozícia strojárstva na základných ukazovateľoch 
priemyselnej výroby vysoko prekračuje priemer EÚ. Je kľú-
čovým odvetvím priemyslu na Slovensku aj z hľadiska výroby, 
keď sa na celkovej priemyselnej produkcii podieľa až 45 %. 
Naše strojárstvo dnes zamestnáva približne 12 % z celkového 
počtu obyvateľov krajiny. Na druhej strane, vzhľadom na silnú 
exportnú orientáciu na západné trhy bol strojársky sektor 
na Slovensku najviac poznačený globálnou hospodárskou krízou. 
Strojárka výroba presunula v uplynulom období svoje ťažisko 
do automobilovej oblasti. Podstatnú časť automobilového 
komplexu tvoria subdodávateľské podniky.
V strednodobom horizonte chceme sústrediť svoje úsilie 
na diverzifi káciu strojárskej výroby s cieľom znížiť stupeň 
zraniteľnosti strojárskej výroby zameranej na automobilový 
sektor.

Budeme preto stimulovať strojárske podniky k vyšším investí-
ciám do nákupu nových výrobných technológií, ktoré zvýšia 
kvalitu a pridanú hodnotu ich produktov.
Podporíme technologický rozvoj a inovácie v strojárstve predo-
všetkým lepším prístupom fi riem k rozvojovému a rizikovému 
kapitálu.
Zlepšíme systém spolupráce odborného školstva so strojárskymi 
podnikmi predovšetkým v oblastiach s bohatou strojárskou 
tradíciou.
Zmeníme systém investičných stimulov v prospech prog-
resívnych investorov, ktorých investičný plán bude okrem 
pokročilých technológií zahŕňať aj vlastný výskum a vývoj.

Elektrotechnický priemysel
Elektrotechnický priemysel, napriek svojej zaostalosti začiatkom 
90. rokov minulého storočia, rástol najrýchlejšie spomedzi 
všetkých odvetví priemyselnej výroby. Za dynamikou rozvoja
odvetvia bol masívny príchod zahraničných investorov od roku 
2000. Aj v súčasnosti patrí elektrotechnický priemysel k od-
vetviam s najväčšou dominanciou zahraničného kapitálu.
Hnacím motorom rozvoja elektrotechnického priemyslu sa 
stal predovšetkým automobilový priemysel. V tejto súvislosti 
máme záujem, aby, okrem iných elektronických a elektrických 
komponentov pre klasické motorové vozidlá, sa pozornosť 
podnikov tohto priemyslu sústredila aj na rozvoj elektromobility.
Okrem toho, aj v oblasti elektrotechnického priemyslu, prij-
meme obdobné opatrenia ako je to uvedené v časti strojársky 
priemysel.
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Rozvoj znalostnej ekonomiky a produkcie s vysokou 
pridanou hodnotou
Podstatou znalostnej ekonomiky je trvalo udržateľný ekono-
mický rast založený na vedomostiach, poznatkoch a inováciách. 
V tejto súvislosti si treba uvedomiť, že trvalá udržateľnosť musí 
byť zaistená vo všetkých jej aspektoch, teda hospodárskom, 
sociálnom, environmentálnom a inštitucionálnom.
Ak chceme na Slovensku skutočne rozvíjať znalostnú ekonomiku 
musíme urýchlene zabezpečiť jej budovanie na štyroch všeobec-
ne známych pilieroch, a to: ekonomické stimuly a legislatívne 
prostredie; vzdelanie a ľudský potenciál; inovačný systém; 
informačná infraštruktúra.
Chceme preto vytvoriť nový podporný inštitucionálny a fi nančný 
mechanizmus, poskytujúci stimuly pre transfer existujúcich 
a vytváranie nových poznatkov a ich fl exibilné využívanie 
v podnikaní.
Budeme podporovať vzdelávacie programy so zameraním na po-
znatky v oblasti nových progresívnych technológií a inovácií. 
Budeme presadzovať užšie prepojenie vzdelávacích procesov 
na technických školách s podnikovou praxou za účelom výchovy 
vysokokvalifi kovanej pracovnej sily.
Presadíme budovanie dynamickej informačnej a komunikačnej 
infraštruktúry pre spracovanie a šírenie informácií v reálnom 
čase.
Chceme zabezpečiť efektívny a fl exibilný systém spoluprá-
ce medzi podnikmi, výskumnými centrami a univerzitami 
za účelom získavania nových poznatkov, technologických 

riešení a inovatívnych prístupov a ich uplatňovania v reálnych 
podmienkach podnikov.

Murgašov inštitút
V súvislosti s vyššie uvedenými piliermi znalostnej ekonomiky, 
presadíme založenie nadrezortnej inštitúcie – Murgašov inštitút, 
ktorá bude mať za úlohu vytvárať a koordinovať komplexný 
mechanizmus pre efektívne fungovanie hospodárstva, zalo-
ženého na nových poznatkoch, technológiách a inováciách.
Názvom tohto inštitútu chceme zároveň pripomenúť, že Slovensko 
už v minulosti malo svojho veľkého vynálezcu, výskumníka 
a priekopníka v oblasti bezdrôtovej telegrafi e, katolíckeho 
kňaza Jozefa Murgaša. Sme presvedčení, že takýto inštitút 
pomôže urýchliť procesy pre systémové riešenia v prospech 
dlhodobo udržateľnej konkurencieschopnosti hospodárstva 
a zamestnanosti na Slovensku.
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7 | ABY ČLOVEK NEZOSTAL BEZ ČLOVEKA
Zásady sociálnej politiky

Východiská našej sociálnej politiky
My, kresťanskí demokrati, v našej sociálnej politike vychádzame 
z pohľadu na človeka ako na osobu s jedinečnou hodnotou 
a neodňateľnou dôstojnosťou. Chceme túto dôstojnosť človeka 
chrániť a tam, kde je to potrebné, ju udržiavať a obnovovať.
Preto naša sociálna politika je takým súborom opatrení in-
dividuálnej a spoločenskej povahy, ktoré vedú k zachovaniu 
ľudskej dôstojnosti. Vyjadrenej predovšetkým jej slobodami 
a právami. Ľudská dôstojnosť sa realizuje predovšetkým ako 
zodpovednosť za seba a svojich blízkych. Táto zodpovednosť sa 
vyjadruje prácou, ktorá má vyústiť do tvorby hodnôt, potrebných 
pre život jednotlivca a každého súčasného a aj budúceho ľudského 
spoločenstva.
Sociálna politika musí byť založená na hodnotách. Iba dobre 
zdôvodnené a časom a spoločnosťou overené hodnoty dokážu 
uspokojivým spôsobom obhájiť jeden z najrozsiahlejších me-
chanizmov prerozdeľovania hodnôt, vytvorených spoločnosťou 
a získať väčšinu obyvateľstva pre tento model prerozdeľovania 
nimi vytvorených hodnôt v prospech tých, ktorí sa na tvorbe 
týchto hodnôt nedokážu podieľať v takom rozsahu, ako ich 
získavajú.
Sociálna politika má byť výsledkom spoločenskej zmluvy. Je 
pokračovaním tej zmluvy, v ktorej sme sa dohodli na uznávaní 

a rešpektovaní základných ľudských slobôd a práv. Hlbším 
spoznávaním človeka a rodiny ako základného prirodzeného 
sociálneho prostredia, v ktorom každý človek má nadobudnúť 
schopnosti vedúce k dosiahnutiu plnosti ľudskej osobnosti, 
uznávame, že slobody a práva jednotlivca sú síce nevyhnutným 
predpokladom pre rozvoj spoločnosti, ale nepostačujú k tomu, 
aby človek a rodina cítili primerané bezpečie v jednotlivých 
etapách svojho života.
Sociálna politika je praktickým uskutočňovaním spoločenského 
záväzku solidarity. Táto solidarita má svoje historické korene, 
zaužívané pravidlá a štruktúry. Úlohou každej doby je overovať 
obsah a adresnosť týchto pravidiel a štruktúr s cieľom zabezpečiť 
zrozumiteľnosť, akceptovateľnosť a udržateľnosť ich nastavenia.
My, kresťanskí demokrati, chceme byť hnacou silou tohto 
permanentného procesu premietania solidarity do konkrétnych 
opatrení v rámci sociálnej politiky, vrátane ich aktualizácie. 
Chceme udržať solidaritu najmä medzi generáciami, medzi 
zdravými a chorými, medzi pracujúcimi a ľuďmi, ktorí chcú 
pracovať, medzi bohatými a chudobnými.
Solidarita, ako ju chápeme my, nie je iba záväzkom tých, ktorí 
vytvoria viac než spotrebujú, dávať v primeranej miere vytvorené 
prebytky v prospech ostatných. Zároveň je aj nevyhnutným 
záväzkom prijímajúcich, aby v miere primeranej svojim možnos-
tiam, tiež prispievali k tvorbe a udržiavaniu spoločných hodnôt 
a prejavovali v tomto úsilí rozumnú iniciatívu. Základným rámcom 
solidarity však musí byť spoločné úsilie všetkých dodržiavať 
spoločnosťou a štátom nastolené pravidlá, a tým prispievať 
k minimalizácii nákladov spojených so správou verejných vecí.
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7.1 Sociálne poistenie a dôchodkové zabezpečenie

Jedna z najvýznamnejších oblastí sociálnej politiky je zameraná 
na oblasť zabezpečenia náhradného príjmu v tých obdobiach 
ľudského života, kedy si ich jednotlivec nemôže zabezpečiť 
zo spoločensky uznaných dôvodov vlastným pričinením. Týmito 
spoločensky uznanými dôvodmi aj naďalej majú byť staroba, 
choroba, zdravotné postihnutie, nezamestnanosť a úmrtie 
živiteľa. Finančné zdroje na zabezpečenie náhradného príjmu 
sa budú vytvárať podľa povahy veci predovšetkým zo systému 
sociálneho poistenia a v prípade dôchodkového zabezpečenia 
aj zo sporiacich fondov poistencov.

Politickými výzvami v strednodobom horizonte sú predovšetkým:

  zabezpečenie dlhodobej fi nančnej udržateľnosti systému,
  jeho stabilizácia,
  zvýšenie odolnosti voči očakávaným vonkajším zmenám 
predovšetkým súvisiacim so zamestnanosťou, demografi ckým 
vývojom a možnými turbulenciami na fi nančných trhoch a

  zvyšovanie miery náhrady príjmu z práce dôchodkom.

Samostatnou politickou výzvou je vytvorenie spoločenského 
povedomia ako základu motivácie osobne prispievať svojimi 
rozhodnutiami a správaním k udržateľnosti fi nančného zabez-
pečenia predovšetkým staroby a invalidity.

Dôstojná staroba
Sme presvedčení, že dôstojná staroba má byť predovšetkým 
výsledkom zásluh seniora

 - o seba, lebo si vytvoril primerané fi nančné zdroje,
 - o seba, lebo si založil rodinu, ktorá ho bude chrániť a bude 
mu pomáhať zvládať rôzne formy sociálneho vylúčenia 
a iné sociálne riziká, ktoré starobu sprevádzajú,

 - o spoločnosť, lebo svojimi potomkami prispel k udržateľ-
nosti ľudskej populácie a tým aj jej schopnosti produkovať 
hodnoty v ďalších generáciách,

 - o spoločnosť, lebo v produktívnom veku tvorbou hodnôt 
vytváral zdroje pre spoločné užívanie vrátane zdrojov 
pre solidaritu.
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Týmto prístupom chceme priniesť odpovede na veľké aktuálne 
otázky.

Čo má byť dôstojná staroba?
Staroba je nevyhnutným a má byť aj dôstojným zavŕšením 
ľudského života. Zabezpečenie dôstojnosti života ľudí v sta-
robe je významnou a trvalou úlohou spoločnosti. Nejde len 
o ekonomický rozmer, ale je to aj úloha spoločenská a sociálna. 
V tom, ako sa spoločnosť vysporiada so zabezpečením života 
svojich seniorov, je vidieť jej postoje k základným hodnotám 
spoločnosti.
Medzigeneračná solidarita je princíp, ktorý sa výrazne uplatňuje 
aj v existujúcom priebežnom dôchodkovom systéme. Generácie 
zamestnaných detí svojimi odvodmi z príjmu fi nancujú dôchod-
ky generácie rodičov. Tento systém však výraznou zmenou 
demografi ckých parametrov spoločnosti prestáva byť dlhodobo 
udržateľný (rodí sa menej detí, predlžuje sa dĺžka ľudského 
života). Kým v roku 1950 bola úhrnná plodnosť žien 3,6, v roku 
2010 to bolo už iba 1,4. Slovensko patrí k štátom s najnižšou 
pôrodnosťou v Európe.
Tieto výrazné demografi cké zmeny viedli k reforme dôchodko-
vého systému a zavedeniu druhého sporivého dôchodkového 
piliera, v ktorom si ľudia v produktívnom veku sami „sporia“ 
prostredníctvom odvodov na svoj budúci dôchodok. Náš 
dôchodkový systém je tak zložený z troch pilierov: dvoch 
povinných (priebežný + sporivý) a jedného doplnkového, ktorý 
je dobrovoľný. Dôchodok je kombináciou príjmu z viacerých 
zdrojov. Tento systém sa ukazuje ako správny z hľadiska jeho 

dlhodobej udržateľnosti aj tým, že rozkladá, znižuje riziko straty 
príjmu v starobe a tiež motivuje k zodpovednému správaniu 
pamätať v produktívnom veku na život v dôchodku.
Existujúci dôchodkový systém ale nie je ideálny z hľadiska 
nastavenia dôchodkových pilierov, ani ich jednotlivých pa-
rametrov. Je dokonca veľmi nespravodlivý voči niektorým 
skupinám občanov. Napríklad neodráža v dostatočnej miere 
princíp zásluhovosti. Dôchodkový systém si preto vyžaduje 
zmeny, ktoré by ho popri udržateľnosti robili spravodlivejším 
voči jednotlivcom i rodinám.
Podľa našich predstáv je potrebné váhu druhého piliera zvýšiť, 
a mala by byť rovnocenná v porovnaní s váhou prvého piliera. 
V ideálnom prípade bude budúci dôchodok kombináciou rov-
nakého príjmu z prvého aj druhého piliera. (Vláda SMER -u to 
urobila naopak: z krátkozrakých dôvodov výrazne znížila 
poistné odvody do druhého piliera a urobila ho akoby ďalším 
doplnkovým dôchodkovým pilierom.)
Princípy zásluhovosti i solidarity, ktoré sa uplatňujú pri výpočte 
dôchodku z prvého piliera, sú dnes výrazne deformované.
Solidarita v prvom pilieri je „anonymnou solidaritou“ a je 
v rozpore s princípom spravodlivosti. Výrazne poškodzuje 
najmä rodiny s deťmi, pretože ich neúmerne zaťažuje 
v porovnaní s jednotlivcami. Prehlbuje takto chudobu rodín 
s nezaopatrenými deťmi a neskôr znevýhodňuje týchto rodičov 
i na dôchodku. Je preto potrebné zvoliť iný prístup k princípu 
solidarity i zásluhovosti v prvom dôchodkovom pilieri.
Zmena nastavenia jednotlivých parametrov v prvom pilieri 
vychádza z našej snahy posilniť prirodzenú rodinnú solidaritu 
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a zvýšiť zásluhovosť rodín s deťmi, pretože náš dôchodkový 
systém, osobitne prvý pilier „stojí a padá“ na rodine, na de-
ťoch ako budúcich klientoch - prispievateľoch do prvého 
dôchodkového piliera, ktorí priebežne zo svojho príjmu „živia“ 
súčasných dôchodcov. Bez rodín s deťmi by bol prvý pilier 
iba veľkou pyramídovou hrou. Zásluhovosť v tomto systéme 
je však deformovaná tým, že zohľadňuje iba vplyv jedného 
parametra – príjem a odvody poistenca. Vôbec nezohľadňuje 
tú skutočnosť, že k udržateľnosti systému prispievame aj 
zvyšovaním počtu budúcich platiteľov poistných odvodov 
na dôchodok. Dnes sa zamestnané deti solidarizujú cez prvý 
pilier viac s inými, cudzími osobami, ako so svojimi rodičmi. 
Tie iné osoby sa pritom na svoj dôchodok zabezpečili inak, 
nehovoriac o tom, že ich životná úroveň aj počas produktívneho 
veku bola oveľa vyššia.
Posilnenie „rodinnej solidarity“, vrátane zásluhovosti rodín 
bude spočívať v úprave odvodov a naviazaní ich výšky na počet 
nezaopatrených detí v rodine. Sociálne odvody na dôchodok 
sa budú znižovať v závislosti od počtu nezaopatrených detí 
a vyššie budú u slobodných a bezdetných zamestnancov, ktorí sú 
dnes zvýhodnení oproti rodičom nezaopatrených detí. Uvedené 
zmeny budú rozkladať zodpovednosť za udržateľnosť priebež-
ného systému fi nancovania dôchodkov oveľa spravodlivejšie 
ako je to v súčasnosti.
Parametrické zmeny si vyžaduje aj systém invalidného a ne-
mocenského poistenia. Tieto by sa mali uskutočniť na základe 
dlhodobo sledovaných ukazovateľov chorobnosti a invalidity, 
s cieľom dosiahnuť vyrovnanú bilanciu jednotlivých fondov.

Sporenie na dôchodok je dlhodobá záležitosť, preto si vyža-
duje zodpovedný prístup od všetkých zúčastnených, vrátane 
politických reprezentácií.
Každá legislatívna zmena by sa mala posudzovať z hľadiska 
dlhodobých vplyvov, preto z hľadiska dlhodobej fi nančnej 
udržateľnosti a stability nášho dôchodkového systému budeme 
hľadať pre presadenie našich zámerov aj širokú politickú zhodu.

Ekonomické zdroje dôstojnej staroby
Staroba nie je iba dôsledkom narastajúceho veku človeka, 
staroba je aj stavom tela, mysle a prostredia, ktoré človek 
dotváral svojou aktivitou počas celého svojho života. Je 
dôsledkom životného štýlu, vplyvov prostredia, sociálnych 
a rodinných vzťahov a v rámci týchto vzťahov v neposlednom 
rade aj reprodukčného správania. Prevažnú väčšinu problémov, 
ktoré si starý človek v predchádzajúcich rokoch nazbieral 
alebo ktorými ho prostredie, v ktorom žil, zaťažilo, musí riešiť 
v starobe, kedy už na to spravidla nemá sily ani dostatočné 
zdroje, ani podporu.
Budeme neustále spoločnosti pripomínať, že kľúčom na riešenie 
problémov staroby je obdobie produktívneho veku života. 
Preto nechceme rezignovať na potrebu zvratu v demografi ckom 
vývoji a podporu zodpovedného reprodukčného správania 
rodín a v rodinách. Najvýznamnejším zdrojom fi nancovania 
staroby sú deti a ich schopnosť vyrásť v ekonomicky zdatné 
produktívne obyvateľstvo.
Opatrenia na zabezpečenie zdrojov pre dôstojnú starobu 
sú možné aj v generácii, ktorá prechádza z produktívneho 
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do seniorského veku. Sem patrí predovšetkým posúvanie 
veku rozhodujúceho pre odchod do starobného dôchodku. 
Rešpektujeme tento fakt, že v súčasnosti je toto opatrenie 
reálne najdostupnejšie, ale chceme ho zmierňovať zmäkčením 
podmienok a rozšírením dôvodov pre odchod do predčasného 
starobného dôchodku, najmä:

  zmiernením znižovania výšky starobného dôchodku v zá-
vislosti na dobe chýbajúcej do dosiahnutia veku odchodu 
do riadneho starobného dôchodku,

  predĺžením obdobia, v ktorom je možné do predčasného 
starobného dôchodku odísť, o dobu, o ktorú sa bude vek 
odchodu do dôchodku predlžovať.

Ak zlyhajú iné mechanizmy tvorby zdrojov pre fi nancovanie 
staroby, budeme musieť prikročiť ku kombinácii modelu 
jednotného základného dôchodku, založeného na jednotnom 
odvode, ktorý bude zabezpečovať štát (solidarita), a ďalších 
zdrojov dôchodkového zabezpečenia, tvoreného verejnými, 
verejno -súkromnými a súkromnými dôchodkovými poisťova-
cími schémami pod kontrolou štátu, ktoré budú predstavovať 
zásluhovú časť dôchodkového zabezpečenia. Budeme naďalej 
podporovať dobrovoľné pripoistenie pre prípad staroby s tým, 
aby doňho mohli prispievať za výhodných podmienok nielen 
budúci poberatelia dôchodkových dávok, ale aj ich potomkovia. 
Zavedieme asignačnú daň v prospech seniorov od ich detí ako 
pravidelný mesačný príspevok k dôchodku alebo ako trinásty 
dôchodok.

Samostatným problémom zostáva spoločensky akceptovateľné 
riešenie súbehov starobných dôchodkov a príjmov z práce. 
Súčasná nepriaznivá situácia fi nancovania staroby nás núti 
prehodnocovať súbehy vyplácania starobných dôchodkov 
a príjmov z pracovnej činnosti, pričom považujeme za potrebné, 
aby boli aj seniori motivovaní pracovať, ale na druhej strane aby 
starobný dôchodok ako náhradný príjem bol v takomto prípade 
predovšetkým doplnkovým príjmom. Nastavenie vzájomného 
pomeru týchto príjmov však musí vyjadrovať aj uznanie štátu 
za to, že starý človek svojou prácou zvyšuje príjmy verejných 
rozpočtov a znižuje záťaž na strane výdavkov.

Zdravotné postihnutie
Zabezpečovanie náhradných príjmov pre zdravotne postihnu-
tých je naliehavou a spoločensky citlivou úlohou. Za spoločensky 
významné považujeme predovšetkým zachovanie ľudskej 
dôstojnosti zdravotne postihnutého s osobitným dôrazom 
na schopnosť zabezpečovať si zdroje pre vlastné životné 
potreby. Z tohto dôvodu považujeme za veľmi dôležité oceňovať 
odhodlanie zdravotne postihnutých občanov ísť mnohokrát 
na hranice svojich zdravotným stavom obmedzených možností 
pri zabezpečovaní si príjmov z pracovnej činnosti. Rovnaké 
uznanie musí patriť aj tým zamestnávateľom, ktorí vytvárajú 
podmienky pre zamestnávanie zdravotne postihnutých.
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7.2 Štátna sociálna podpora a sociálna pomoc

Ciele sociálnej podpory a sociálnej pomoci
Cieľom opatrení štátnej sociálnej podpory a pomoci je účinne 
prispievať k hospodárskej a fi nančnej autonómii jednotlivcov 
a rodín, ktorá musí byť založená predovšetkým na vlastnej 
práci a majetku. Tieto opatrenia - peňažné dávky a vecné 
dávky vrátane služieb – budeme určovať tak, aby neviedli 
k zvyšovaniu závislosti našich rodín a jednotlivcov na štáte 
a z toho vyplývajúcej neslobode, ktorá je v príkrom rozpore 
s ľudskou dôstojnosťou vlastnou každému človekovi.

Sociálna podpora
Sociálna podpora organizovaná štátom musí aj naďalej pred-
stavovať významný prvok fi nančnej podpory predovšetkým 
pre rodiny s neplnoletými deťmi. Základom pre tento prístup 
bude špecifi cký spotrebný kôš, zodpovedajúci minimálnym 
oprávneným výdavkom rodín s maloletými deťmi.

Rodina a dieťa
Budeme hľadať cesty pre citlivý odchod od plošne vyplácaného 
prídavku na dieťa k adresnej sociálnej dávke, podmienenej 
príjmovou situáciou rodiny, ktorá sa o dieťa riadne stará. 
Súčasťou tohto úsilia bude aj úprava výšky tejto dávky tak, aby 
sa stala účinnou podporou pre rodiny s nezaopatrenými deťmi. 
Chceme, aby obce investovali do rozvoja podporných služieb 
pre rodinu, zameraných na dieťa a budeme hľadať primerané 
formy podpory bývania pre vznikajúce a mladé rodiny.

Príchod dieťa je pre rodinu a spoločnosť významnou sociálnou 
udalosťou. Na jednej strane je prísľubom pokračovania ľudského 
rodu, na druhej strane môže znamenať pre rodinu vážne riziko, 
najmä v tom prípade, ak materiálne a fi nančné zdroje rodiny 
nie sú postačujúce na jeho nevyhnutné zaopatrenie. Toto riziko 
sa zvýrazňuje v prípade rodín, ktoré sú osobitne zraniteľné 
z dôvodu chýbajúceho rodiča alebo živiteľa rodiny. V takýchto 
prípadoch je namieste fi nančná podpora spoločnosti viazaná 
na dieťa v rodine. Ak podmienka riadnej starostlivosti o dieťa 
nebude splnená, musí byť fi nančná dávka rodine sprostredkovaná 
osobitným príjemcom a rodine musí byť poskytnutá primeraná 
sociálna služba alebo služba sociálnoprávnej ochrany. Stále 
však treba mať na pamäti, že žiadna fi nančná alebo materiálna 
podpora rodiny s dieťaťom nemôže dieťaťu nahradiť lásku oboch 
rodičov, ktorá je základom riadnej starostlivosti o dieťa. Preto 
služby poskytované rodine musia byť vykonávané tak, aby 
popri svojom materiálnom charaktere usmerňovali rodičov 
dieťaťa k prehlbovaniu pozitívnych citových väzieb medzi 
rodičmi a ich deťmi.
Oveľa účinnejšou podporou pre takúto rodinu však môžu byť 
opatrenia zamerané na zosúladenie rodinného a pracovného 
života. Sme presvedčení, že v rannom veku dieťaťa je najvý-
hodnejšou verejnou investíciou do dieťaťa starostlivosť rodiča. 
Chceme preto, aby obce investovali do rozvoja podporných 
služieb pre rodinu, zameraných na dieťa a zmierňovanie bariér 
fi nančnej dostupnosti takýchto služieb pre rodiny tak, aby bolo 
možné rodičovi starajúcemu sa o dieťa zapojiť sa na primeraný 
úväzok do zamestnania a takto tvoriť zdroje pre svoju rodinu. 
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Významnú úlohu v tejto oblasti môžu zohrať aj zamestnávatelia 
so svojím záujmom vytvárať špecifi cké podmienky pre prácu 
matiek na materskej dovolenke, pričom ich môžeme motivovať 
primeraným znížením odvodov v rámci sociálneho poistenia.
Naším cieľom v tejto oblasti bude uplatnenie komplexného 
prístupu podpory mladým rodinám a rodinám s maloletými 
deťmi, ktorý bude zohľadňovať ich špecifi cké potreby, súvisiace 
s potrebou udržania konkurencieschopnosti oboch rodičov 
na trhu práce a s tým súvisiacou nutnosťou zabezpečiť podporné 
služby pre ich maloleté deti najmä v oblasti trávenia voľného času 
a v neposlednom rade aj v krajných situáciách opatrenia proti 
riziku medzigeneračného prenosu chudoby v domácnostiach 
ohrozených chudobou.
Špecifi ckým rizikom, patriacim do oblasti materiálneho zabez-
pečenia rodiny, je bývanie. V súčasnosti významným spôsobom 
podmieňuje zakladanie rodín a limituje všetky plány rodičov 
v oblasti reprodukčného správania sa. Budeme hľadať primerané 
formy podpory bývania pre vznikajúce a mladé rodiny tak, aby 
boli vhodné formy bývania pre takéto rodiny fyzicky a fi nančne 
dostupné, nevylučujúc špecifi cké sociálne príspevky na bývanie.

7.3 Sociálne služby a služby sociálnoprávnej ochrany

My, kresťanskí demokrati, budeme presadzovať dôsledné 
plánovanie rozvoja sociálnych služieb a služieb sociálnoprávnej 
ochrany nielen na základe aktuálneho dopytu, ale aj dlhodobého 
vývoja faktorov, ktoré tento dopyt určujú ako je demografi cký 
vývoj, zdravotný stav populácie, vývoj chudoby a správanie sa 

relevantných rizikových skupín obyvateľstva. Na tomto základe 
chceme stanoviť minimálne kapacitné štandardy obsluhy územia 
konkrétnymi nosnými službami a zabezpečiť pre ne prime-
rané zdroje fi nancovania, určené pre poskytovateľov služieb 
bez ohľadu na ich zriaďovateľa. Dôsledne budeme vyžadovať 
dodržiavanie kvalitatívnych štandardov týchto služieb ako 
podmienku ich poskytovania.
Rozvoj sociálnych služieb a služieb sociálnoprávnej ochrany 
zaznamenáva v našich časoch prudký rozmach, spôsobený 
predovšetkým transformáciou ponuky verejných poskyto-
vateľov a zvyšovaním ponuky neverejných poskytovateľov 
týchto služieb na existujúci dopyt. Tento rozvoj je poznamenaný 
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viacerými turbulenciami, ktoré sú dôkazom toho, že štát ne-
zvláda svoju úlohu pri organizovaní a riadení tohto segmentu 
sociálnej politiky. Hlavným problémom, ktorý bude treba 
v najbližších rokoch riešiť, je stabilizácia celého systému 
predovšetkým z hľadiska právneho rámca, zdrojov fi nanco-
vania a fi nančnej dostupnosti, riadenia kvality, zabezpečenia 
fyzickej a geografi ckej dostupnosti a určenia zodpovedností 
za poskytovanie jednotlivých druhov služieb. Samostatnou 
oblasťou je zabezpečenie rovnoprávneho postavenia verejných 
a neverejných poskytovateľov služieb. Plnenie týchto nárokov 
a požiadaviek budú musieť obce, samosprávne kraje a aj štátne 
orgány zodpovedné za poskytovanie sociálnych služieb a slu-
žieb sociálnoprávnej ochrany preukazovať vo svojich plánoch 
a verejných odpočtoch.
Sociálne služby sú adresované spravidla starým ľuďom, osobám 
so zmeneným zdravotným stavom, ktorého dôsledkom je znížená 
alebo chýbajúca schopnosť sebaobsluhy a komunikácie s okolím, 
rodinám s maloletými deťmi a sociálne vylúčeným osobám. Tento 
rozsah služieb chceme zachovať a klásť dôraz na adresnosť 
ich poskytovania, ako aj nevyhnutnú spoluprácu prijímateľov.
Budeme presadzovať komunitný systém poskytovania soci-
álnych služieb v prirodzenom prostredí občana tak, aby ich 
poskytovanie bolo efektívne a účelné z hľadiska druhu, formy 
a rozsahu sociálnych služieb.

Sociálne služby pre seniorov
Chceme rozvíjať a zdokonaľovať taký systém sociálnej podpory 
seniorov, ktorý bude v prvom rade predchádzať ich sociálnemu 

vylúčeniu. Budeme inštitucionálne a fi nančne podporovať také 
systémy podpory starých ľudí, ktoré budú udržiavať a rozvíjať 
ich sociálne kontakty, záujmovú činnosť a poradenstvo, a tak im 
budú pomáhať, aby neodchádzali do stareckej samoty a izolácie. 
Budeme tiež iniciovať poistenie sociálnych služieb v starobe.
Neskoršia staroba nie je spravidla zvládnuteľná bez primeranej 
pomoci. Táto pomoc, ktorá môže mať rôznu podobu od terén-
nych služieb až po náročnú kombinovanú sociálno -zdravotnú 
starostlivosť v špecializovaných zariadeniach, musí byť reálne 
dostupná bez neprimeraných čakacích lehôt, musí byť adresná 
a kvalitná a má rešpektovať potreby seniora.
Za účelom zabezpečenia trvalých zdrojov pre fi nancovanie 
sociálnych služieb pre seniorov budeme iniciovať na základe 
výsledkov celonárodnej diskusie poistenie sociálnych služieb 
v starobe ako súčasť sociálneho poistenia.

Sociálne služby zdravotne postihnutým
My, kresťanskí demokrati, chceme svojou politikou nahrádzať 
svojimi opatreniami defi cit spôsobilostí zdravotne postihnutých 
ľudí oproti ostatným členom spoločnosti. Tieto opatrenia budú 
dostatočne adresné, špecifi cké a komplexné, aby udržali alebo 
iniciovali záujem zdravotne postihnutého zaujať v spoločnosti 
miesto obdobné človeku bez zdravotného postihnutia. Z vec-
ného hľadiska budú takéto opatrenia orientované do oblasti 
vzdelávania, umiestňovania na trhu práce vrátane konkurencie-
schopného postavenia na trhu práce, príjmového zabezpečenia 
s prihliadnutím na zvýšené životné náklady, bývania a podpory 
zapájania sa do sociálneho a spoločenského života.
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Zdravotne postihnutí občania si v spoločnosti zasluhujú osobitnú 
pozornosť. Táto však by nemala byť motivovaná súcitom. Sú to 
ľudia s rovnakým nárokom na ľudskú dôstojnosť, s rovnakými 
túžbami po šťastí ako väčšinová spoločnosť a spravidla aj 
s primeraným potenciálom na tvorbu hodnôt, ktoré spoloč-
nosť pre svoju existenciu potrebuje. Ich problémom je, že sa 
nedokážu tak univerzálne uplatniť, lebo majú viac obmedzení 
determinovaných rozsahom ich zdravotného postihnutia.
Prijmeme tiež oveľa účinnejšie opatrenia v oblasti tvorby 
a úpravy životného prostredia zdravotne postihnutého, najmä 
odstraňovanie fyzických bariér a opatrenia proti vzniku nových 
bariér. Tieto opatrenia musia odzrkadľovať skutočnosť, že ľahšie 
sa prispôsobí osoba bez zdravotného postihnutia zdravotne 
postihnutému, ako naopak. Debarierizácia vonkajších priestorov 
a interiérov budov nie je iba službou zdravotne postihnutým, 
ale aj rodičom s malými deťmi a seniorom.

Služby sociálnoprávnej ochrany
My, kresťanskí demokrati, vidíme budúcnosť našej spoločnosti 
v zdravých a stabilných rodinách. Preto chceme pokračovať 
vo vytváraní podmienok jednak pre život takýchto rodín, 
jednak pre poskytovanie pomoci tým rodinám, ktoré sa ocitli 
v nepriaznivej situácii alebo ktoré sa stávajú nefunkčnými. 
Dôraz chceme klásť na prevenciu a pôsobenie v prirodzenom 
prostredí takejto rodiny, s cieľom vrátiť jej prirodzenú dôstojnosť, 
sebestačnosť a nevyhnutnú autonómiu.
Chceme, aby dieťa malo reálne právo na rodičov, na muža a ženu, 
ktorí ho budú predovšetkým milovať, chrániť, podporovať 

v jeho rozvoji a budú preňho prirodzenými vzormi správania 
sa v rodinnom prostredí. Toto právo chceme chrániť. V štan-
dardných prípadoch pôjde o biologických rodičov. Tam, kde to 
nebude možné, chceme pre každé takto ťažko skúšané dieťa 
nájsť náhradné rodinné prostredie, ktoré mu poskytne potrebné 
zázemie pre jeho rast a rozvoj.
Vybrané prvky služieb sociálnoprávnej ochrany chceme uplatniť 
aj na iné cieľové skupiny obyvateľstva, ktoré sa nedokážu 
primeranými a efektívnymi spôsobmi chrániť sami, najmä starí 
ľudia a obete domáceho násilia. V týchto prípadoch sa zameriame 
predovšetkým na právnu a majetkovú ochranu a na ochranu 
domáceho prostredia pred násilníkom, a to i ak násilník z tohto 
domáceho prostredia pochádza.
Úlohu verejnej správy vidíme predovšetkým ako organizátora 
a garanta služieb sociálnoprávnej ochrany. Verejná správa má 
garantovať kvalitu týchto služieb, ich stabilné a dlhodobé fi nan-
covanie a na tomto základe určené primerané kapacity. Kvalita 
týchto služieb sa musí zabezpečiť predovšetkým pomocou 
defi novania primeraných a fi nančne dostupných štandardov 
kvality a s tým súvisiacich nárokov na poskytovanie týchto 
služieb na základe licencií a dôslednou systematickou kontrolou 
ich dodržiavania.
Služby sociálnoprávnej ochrany budú poskytovať predovšet-
kým neštátne subjekty, ktoré splnia požiadavky vyplývajúce 
zo štandardov kvality, pričom minimálne kapacity zabezpečí 
príslušný subjekt verejnej správy na dlhodobom zmluvnom 
základe.
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Sociálna pomoc
Sociálna pomoc je súbor opatrení fi nančnej povahy, ktoré majú 
zmierniť nedostatok fi nančných zdrojov, potrebných na zabezpe-
čenie nevyhnutných životných potrieb jednotlivca a jeho rodiny. 
Rozporuplnú diskusiu o podmieňovaní dávok v hmotnej núdzi 
chceme upokojiť návrhmi, ktoré budú rešpektovať na jednej 
strane medzinárodné záväzky nášho štátu a na druhej strane 
budú motivovať poberateľov týchto dávok získavať si príjmy 
vlastnou prácou.

Chudobní a sociálne vylúčení
Budeme presadzovať vyplácanie dávok v hmotnej núdzi pred-
nostne v kombinácii s umiestnením prijímateľa na chránenom 
trhu práce, rekvalifi káciami alebo inými opatreniami aktívnej 
politiky trhu práce tak, aby bola určená minimálna dávka ne-
závislá od aktivity poberateľa. Budeme presadzovať regionálne 
opatrenia v oblasti sociálnych dávok a služieb zamestnanosti 
a mobility. Chceme tiež, aby obce pripravili komunitné plány 
zamerané nielen na sociálne služby, ale aj na sociálny rozvoj 
celej miestnej komunity, osobitne na jednotlivcov a rodiny 
ohrozené sociálnym vylúčením.
Individuálna chudoba je spravidla dôsledkom zlyhaní jednotlivca 
alebo spoločnosti, najčastejšie však ich kombináciou. Tieto 
zlyhania môžu mať až historické korene a môžu byť aj výsled-
kom pôsobenia takých vonkajších procesov, ktoré jednotlivec 
nedokáže ovplyvniť alebo im vzdorovať. Navonok sa prejavujú 
významným nedostatkom materiálnych a fi nančných zdrojov, 
ktorý vedie až k strate schopnosti človeka skoncentrovať svoju 

vôľu na prekonanie tohto nepriaznivého stavu a k strate ľudskej 
dôstojnosti.
Odpoveďou spoločnosti majú byť opatrenia cielené na obnovu 
schopností človeka zabezpečiť si vlastné zdroje pre život, pokiaľ 
je to vzhľadom na vek a zdravotný stav primerané. Finančná 
dávka nahradzujúca príjem z práce v tomto prípade môže 
v určitom rozsahu zabezpečiť minimálny príjem, ale skutočnú 
perspektívu jednotlivcovi môže dať iba v kombinácii s ďalšími 
opatreniami vedúcimi k aktivácii človeka (poradenské služby) 
a k jeho návratu na trh práce (rekvalifi kácia, podporované 
zamestnávanie a iné opatrenia aktívnej politiky trhu práce).
Chudoba môže mať aj regionálny charakter, najmä ako dôsledok 
nesprávne organizovaného regionálneho rozvoja, historickej 
zaostalosti regiónu a z toho vyplývajúcej vysokej miery ne-
zamestnanosti. My, kresťanskí demokrati, budeme v takýchto 
regiónoch okrem podpory ich intenzívneho rozvoja presadzovať 
aj regionálne opatrenia v oblasti sociálnych dávok a služieb 
zamestnanosti a v neposlednom rade aj mobility, čo je však 
podmienené existenciou cenovo dostupného bývania v územiach 
s väčším množstvom pracovných príležitostí.
Nedostatok zdrojov znamená pre jednotlivca a rodinu redukciu 
sociálnych kontaktov s okolím. Podobné dôsledky má aj zdra-
votné postihnutie a staroba. Preto chceme, aby obce, ktoré 
sú svojimi službami najbližšie k obyvateľom, mali pripravené 
a dostatočnými zdrojmi podporené komunitné plány zamerané 
nielen na sociálne služby, ale aj na sociálny rozvoj celej miestnej 
komunity, osobitne na jednotlivcov a rodiny ohrozené sociálnym 
vylúčením.
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Základným spôsobom, ako sa dá riešiť chudoba a hmotná 
núdza, je dostatok primeraných pracovných príležitostí. 
Riešenia navrhované v rámci opatrení sociálnej politiky sú iba 
náhradnými a teda aj z dlhodobého hľadiska ťažko udržateľnými 
opatreniami.

7.4 Trh práce, politika zamestnanosti a nezamestnanosti

Zákonník práce
Naša spoločnosť potrebuje vyvážený pracovný kódex, ktorý 
rešpektuje skutočnosť, že zamestnanecký vzťah vzniká vďaka 
nápadu a kapitálu zamestnávateľa, a práci založenej na zna-
lostiach a zručnostiach a poskytnutom čase zamestnanca. 
Bez zjednotenia týchto prvkov udržateľný pracovný vzťah 
vzniknúť nemôže. Preto chceme rešpektovať túto rovnováhu 
a nastaviť pracovný kódex tak, aby prispieval k udržiavaniu 
a obnovovaniu tejto rovnováhy v prípade konfl iktov. Za základ 
riešenia konfl iktov medzi zamestnávateľmi a zamestnancami 
považujeme kolektívne vyjednávanie vedené reprezentantami 
oboch strán, ktorému môžu v prípade potreby asistovať 
nezávislí sprostredkovatelia.
Navrhneme rozšíriť počet dní, počas ktorých nebude možné 
nariadiť prácu, o nedele a všetky štátom uznané sviatky. 
Súčasťou kultúrneho spôsobu života v Európe je voľná nedeľa 
bez práce. Voľná nedeľa má veľký význam nielen pre zdravie 
pracujúcich, ale aj pre život rodín s deťmi. Výrazne prispieva 
k zosúladeniu pracovného a rodinného života aj tým, že zvyšuje 
sociálnu ochranu zamestnaných a zároveň im umožňuje plniť 

si svoje rodinné a rodičovské funkcie. Chceme, aby nedeľa 
bola dňom voľna pre každého.

Politika trhu práce – zamestnanosť
My, kresťanskí demokrati, chceme prácu pre každého. Len 
vtedy je spoločnosť spravodlivá, keď je organizovaná tak, že 
všetci majú možnosť pracovať. Je to dlhodobý zámer našej 
ekonomickej politiky. Kým sa nám ho však podarí dosiahnuť, 
čelíme realite nezamestnanosti. Na ňu odpovedáme v rámci 
našej sociálnej politiky. Úlohu štátu vidíme predovšetkým 
v premyslenej organizácii a cielenej podpore trhu práce najmä 
z hľadiska podpory tvorby nových pracovných príležitostí 
a zvyšovania konkurencieschopnosti pracovnej sily.
Za hlavné problémy trhu práce v strednodobom horizonte 
považujeme najmä:

  nízku fl exibilitu zamestnávateľov a zamestnancov pri reak-
ciách na čoraz turbulentnejší vývoj na trhu práce,

  neschopnosť národnej ekonomiky pružne reagovať na glo-
balizačné trendy,

  negatívny vplyv ekonomickej globalizácie na národnú 
ekonomiku a národný trh práce,

  nerovnaké podmienky národných trhov práce, najmä ochrana 
práce, zamestnanca a pracovného prostredia ako rizikový 
faktor v konkurenčnom boji na medzinárodných trhoch,

  zlyhávanie medzinárodných organizácií (WTO, ILO) pri vytvá-
raní porovnateľných podmienok v medzinárodnom obchode, 
ktoré neberú do úvahy podmienky ochrany práce ako 
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významného faktora pri zabezpečovaní konkurencieschopnej 
produkcie,

  vysoký podiel nízko kvalifi kovanej pracovnej sily a jej nízky 
potenciál zvyšovať si kvalifi káciu,

  nedostatočné prepojenie medzi formálnym vzdelávaním 
a potrebami trhu práce,

  nedostatočnú motiváciu zamestnávateľov zvyšovať pracovné 
spôsobilosti svojich zamestnancov,

  neriešenie problémov odmeňovania nízko kvalifi kovanej 
pracovnej sily vo vzťahu k oprávneným životným potrebám 
(aj tá najnižšia mzda pri plnom pracovnom úväzku musí 
umožniť prežitie zamestnanca a udržanie jeho schopnosti 
plnohodnotne pracovať),

  oslabenú schopnosť trhu práce absorbovať absolventov škôl 
a mladých nezamestnaných, kombinovanú s asymetrickým 
nastavením vzdelávacích kapacít škôl podľa študijných 
a učebných odborov a potrieb trhu práce.

V našej politike trhu práce:

  Budeme iniciovať vytvorenie „chráneného trhu práce“ 
pre dlhodobo nezamestnaných, poberateľov dávok v hmotnej 
núdzi, ktorí môžu pracovať, ako aj nezamestnaných absol-
ventov škôl. Chránený trh práce bude v obmedzenej miere 
vytvárať dopyt po práci, ale nesmie ohrozovať pracovné 
príležitosti na štandardnom pracovnom trhu a bude prístupný 
predovšetkým pre subjekty verejného práva.

  Budeme vo zvýšenej miere motivovať zamestnávateľov 
pri poskytovaní ďalšieho odborného vzdelávania v rámci 
celoživotného vzdelávania a budeme preferovať vzdelávanie 
ukončené overovaním získaných vedomostí a zručností.

  Budeme presadzovať zdieľanie zodpovednosti za odborné 
vzdelávanie na školách so zamestnávateľmi a ich reprezen-
tantmi a prispejeme k vytvoreniu primeraného odborného 
a fi nančného zázemia pre realizáciu tejto zodpovednosti.

  Aktívne opatrenia trhu práce budeme zameriavať predovšet-
kým na odborné vzdelávanie a získavanie požadovaných 
zručností evidovaných nezamestnaných podľa požiadaviek 
zamestnávateľov a ich reprezentantov.

  Navrhneme fl exibilný systém aktívnych opatrení trhu práce, 
prostredníctvom ktorého budeme podporovať zvyšovanie 
zamestnanosti za podmienky pozitívnej fi nančnej bilancie 
voči sústave verejných rozpočtov a udržania umiestneného 
nezamestnaného na podporenom pracovnom mieste mini-
málne po dobu rovnajúcu sa dvojnásobku doby, na ktorú 
bolo opatrenie určené. Výdavky na tieto opatrenia musia byť 
nižšie ako kvalifi kovaný odhad príjmov pre verejné rozpočty.

  V prípade absolventov škôl prenesieme ťažisko podpory 
ich zamestnávania z ochranárskych opatrení, ktoré v ko-
nečnom dôsledku odrádzajú zamestnávateľov absolventov 
zamestnávať, na motivačné opatrenia.

  Navrhneme koncepciu zdieľaných pracovných pozícií s pod-
porou štátu. Zdieľané pracovné pozície budú okrem štan-
dardného obsahu činnosti plniť aj funkciu transferu znalostí 
a skúseností. Chceme tak prispieť k riešeniu konkurenčného 
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konfliktu medzi zamestnancami v dôchodkovom veku 
a mladými uchádzačmi o prácu pri obsadzovaní existujúcich 
pracovných pozícií. Zámerom nášho návrhu je zosúladiť 
vysoké znalosti a skúsenosti zamestnanca v dôchodkovom 
veku s bytostnou potrebou mladého človeka zamestnať 
sa, čo je kľúčovým predpokladom pre úspešné budovanie 
jeho pracovnej kariéry a získanie fi nančnej samostatnosti 
potrebnej pre založenie vlastnej rodiny.

  Posilníme regionálny charakter aktívnych opatrení trhu práce.
  Budeme vyžadovať, aby všetky rozvojové dokumenty 
miestnej, regionálnej a celoštátnej pôsobnosti sa povinne 
zaoberali aj dopadmi na príslušný trh práce a jeho účastníkov; 

tieto dopady sa budú musieť aj pravidelne vyhodnocovať 
a v prípade potreby na základe dosiahnutých výsledkov aj 
navrhovať korekčné opatrenia.

  Dlhodobo nízku úroveň miezd na Slovensku budeme riešiť 
motiváciou zamestnávateľov k zvyšovaniu miezd svojich 
zamestnancov.

Navrhneme lepšie usporiadanie vzťahov pri poskytovaní 
služieb zamestnanosti, ktoré bude založené na partnerstve 
medzi verejnými a súkromnými službami zamestnanosti. Štát 
v tomto partnerstve bude zodpovedať za tvorbu prostredia, 
kvalitu služieb a stabilné fi nancovanie. Ťažisko služieb za-
mestnanosti môžu vykonávať neštátne subjekty na základe 
licencií a dlhodobých zmlúv so štátom.
Kvalita služieb zamestnanosti bude zabezpečovaná spoločnými 
nástrojmi založenými na trvalých aktualizáciách národnej sústa-
vy povolaní, národnej sústavy kvalifi kácií a s tým súvisiacimi 
štandardami povolaní a kvalifi kačnými štandardami.
Uvedomujeme si, že jedným z nutných predpokladov pre-
mysleného usmerňovania trhu práce a jeho požiadaviek 
na národný vzdelávací systém je existencia štátnej prognózy 
vývoja a potrieb trhu práce, ktorá bude pravidelne aktualizo-
vaná. Chceme presadiť, aby štát prijal za svoju úlohu trvalo 
zabezpečovať takúto aktuálnu prognózu a používal ju ako 
jeden zo základných dokumentov pre plánovanie v oblasti 
vzdelávania, trhu práce a štátnej pomoci a v neposlednom 
rade aj regionálneho rozvoja.
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Niektoré z týchto problémov sú riešiteľné na národnej úrovni. 
Sme si vedomí, že tie opatrenia, ktoré by mali reagovať na riziká 
spôsobené globalizačnými trendmi, bude treba realizovať v me-
dzinárodnom prostredí a budú si vyžadovať oveľa náročnejšiu 
prípravu a získanie kľúčových zahraničných partnerov. Preto 
budeme tieto témy a problémy otvárať v rámci Európskej 
ľudovej strany, v orgánoch Európskej únie a na všetkých 
príslušných medzinárodných fórach, a budeme sa usilovať 
získavať pre ne potrebnú podporu.

Sociálna ekonomika
Ambíciou KDH je prispieť k rozvoju Slovenska v oblasti eko-
nomickej a sociálnej najmä v menej rozvinutých regiónoch aj 
podporou nových alternatív sociálnej ekonomiky.
Sociálnu ekonomiku vníma KDH ako podpornú ekonomiku, 
ktorá nekonkuruje trhovej ekonomike, ale ju vhodne dopĺňa 
realizovaním prospešných aktivít pre rôzne komunity (často 
sociálne znevýhodnené alebo zanedbané).
Vážnymi partnermi a realizátormi rôznych foriem sociálnej 
ekonomiky na lokálnej úrovni sú miestne samosprávy a mi-
movládne organizácie rôzneho druhu.
Na celoštátnej úrovni treba byť odvážny a podporiť vytvorenie 
inkluzívneho trhu práce, ktorý má šance prelomiť doterajšie 
neúčinné opatrenia v oblasti aktívnej politiky zamestnanosti.
Sociálna ekonomika, ktorej prioritami nie je iba čistý fi nančný 
zisk, môže podporiť rozvoj zamestnanosti, rozvoj sociálnych 
služieb, posilňovanie sociálnej inklúzie, sociálnej pomoci 

odkázaným a v neposlednom rade môže výrazne napomôcť 
integrácií marginalizovaných rómskych komunít.
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8 | PÔDA – NÁŠ GRUNT

My, kresťanskí demokrati, budeme vo svojej politike presadzovať 
najmä zvýšenie poľnohospodárskej a potravinovej sebestač-
nosti Slovenska a zrovnoprávnenie podmienok pre slovenských 
agropodnikateľov, poľnohospodárov a potravinárov v rámci 
Európskej únie. V rámci tohto strategického zámeru budeme 
podporovať ochranu pôdy, resp. pôdneho fondu, životného 
prostredia a ich vzájomného vplyvu na kvalitu podzemnej vody, 
pretože pitná voda je strategická surovina blízkej budúcnosti.
Dôraz budeme klásť na presadzovanie týchto priorít:

  Budeme dbať na to, aby zákony a legislatíva chránili zdravé 
konkurenčné prostredie.

  V oblasti podpornej politiky budeme presadzovať jasné 
pravidlá, aby nedošlo k preferovaniu určitej skupiny 
agropodnikateľov.

  Činnosť Poľnohospodárskej platobnej agentúry posilníme 
takými kompetenciami, aby v prípade nejasných majetkovo-
-právnych vzťahov neumožnila čerpanie alebo okamžite 
zastavila už čerpanú fi nančnú podporu subjektu, ktorý mal 
byť jej prijímateľom.

  Budeme presadzovať zrýchlené vysporiadanie majetkovo-
-právnych vzťahov so zreteľom na Ústavu Slovenskej repub-
liky pri ochrane majetku, subjekty s nejasnými majetkovými 

pomermi budú zo zákona vylúčené pri podpore štátu, tak 
ako je v prípade podpory z EÚ.

  Dohliadneme na efektívny prenájom pôdy, ktorá je v správe 
Slovenského pozemkového fondu, predovšetkým so zreteľom 
na vytváranie podmienok pre začínajúcich poľnohospodárov 
s cieľom tvorby pracovných príležitostí v regiónoch s vysokou 
nezamestnanosťou. Nájomné vzťahy k pôde upravíme tak, 
aby boli odstránené deformácie narúšajúce konkurenciu.

  Legislatívu, ktorá upravuje užívacie a nájomné vzťahy k pôde, 
budeme liberalizovať. Trh s pôdou je potrebné upraviť tak, 
aby nedochádzalo k masívnemu výkupu pôdy zahraničnými 
spoločnosťami a jednotlivcami. Vzťahy upravujúce vydávanie 
pôdy vlastníkom upravíme tak, aby tento proces bol jedno-
duchý a bez zbytočných prieťahov. Dotačnú politiku budeme 
realizovať s cieľom zvyšovať produkciu, zamestnanosť 
a pridanú hodnotu potravín.

  Vo vidieckom priestore budeme okrem poľnohospodárstva 
podporovať aj iné ekonomické aktivity súvisiace s poľno-
hospodárstvom, napr. regionálne potravinárstvo, turistiku, 
vinárstvo, ovocinárstvo a pod. Zasadíme sa o obnovu 
zaniknutých vinohradov a ovocných sadov na vhodných 
stanovištiach vo všetkých vinohradníckych a ovocinárskych 
oblastiach.

  Nastavíme výšku dane z poľnohospodárskej pôdy pre aktív-
nych poľnohospodárov tak, aby neodrádzala od hospodárenia 
na pôde, v opodstatnených prípadoch zavedieme aj nulovú 
daň.
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  Podporíme pestovateľské systémy chrániace pôdu.
  Zavedieme centrálnu evidenciu všetkých hospodárskych 
zvierat ako aj evidenciu plemenitby v súkromnom sektore 
(chýba štatistika koľko druhov a kategórii zvierat sa chová 
na Slovensku v súkromnom sektore).

  Vytvoríme rezervný pôdny fond s neznámymi vlastníkmi 
pôdy (na spôsob správy lesných spoločenstiev).

  Dotačne podporíme a stimulujeme obce a mestá, kde sa budú 
pravidelne konať trhy s poľnohospodárskymi komoditami, 
t.j. aj výrobkami živočíšnej výroby.

  Budeme regulovať nekontrolované pestovanie technických 
a energetických plodín na ornej pôde na prijateľnú hranicu 
(pestovanie kukurice pre bioplynové stanice a repky na výrobu 
etanolu), podporíme prednostne pestovanie obilnín na výrobu 
potravín a krmovín, podporíme rozvoj pestovania ovocia 
a zeleniny v prirodzených regiónoch t.j. výrobu biopotravín.

  Zakážeme pestovanie a dovoz GMO obilnín a potravín.

8.1 Zabezpečenie potravinovej sebestačnosti

Chceme zabezpečiť zdravotne vyhovujúce a cenovo dostupné 
potraviny pre obyvateľstvo Slovenska. V zrkadle celosvetového 
nárastu populácie a s tým súvisiacich zvyšujúcich sa nárokov 
na množstvo vyrábaných základných potravín rastlinného 
a živočíšneho druhu vyvstáva požiadavka nielen na množstvo, 
ale aj kvalitu rastlinnej a živočíšnej produkcie.
Našou strategickou prioritou bude zvýšenie sebestačnosti vo vý-
robe potravín, a to zo súčasných 40 % na úroveň minimálne 80 %,

v horizonte desiatich rokov. Budeme vytvárať tlak na zvyšovanie
objemu vlastnej produkcie a výrobkov vo veľkoobchodnej aj 
maloobchodnej sieti a nákupných reťazcoch, aby bolo zabez-
pečené dostatočné množstvo cenovo dostupných, kvalitných 
a zdravých potravín pre obyvateľstvo Slovenska.

Vytvoríme podmienky na posilnenie konkurencieschopnosti 
domácich poľnohospodárskych výrobcov v podmienkach 
otvoreného vnútorného trhu a svetovej liberalizácie obchodu 
a podporíme poľnohospodárstvo v jeho úlohe pri ochrane 
životného prostredia, udržiavaní prírodných zdrojov, tvorbe 
verejných statkov a rozvoji životaschopného vidieka a vidieckej 



CESTA PRE SLOVENSKO
74

ekonomiky. Sústredíme sa na rozvoj potravinárstva. Budeme 
zásadným spôsobom podporovať predaj z dvora na základe 
prezumpcie kvality nie nekvality. Princíp: To, čo môže konzu-
movať moja rodina, môžu konzumovať aj moji hostia alebo 
spotrebitelia. Tento princíp je roky uplatňovaný aj vo vyspelých 
krajinách EU a je zdrojom lokálnej zamestnanosti a špecifi ckých 
gastronomických prvkov lokálnej identity.
Chceme zastaviť odliv obyvateľstva z vidieka. Budeme preto 
stimulovať obnovu sociálno -ekonomických väzieb medzi oby-
vateľmi vidieka pôdou, ako základným výrobným prostriedkom 
v poľnohospodárstve.
Budeme stáť na strane malých a stredných podnikateľov 
v poľnohospodárstve, čím dosiahneme vyššiu zamestnanosť 
na vidieku, lepšiu diverzifi káciu poľnohospodárskej výroby 
a rozvoja vidieka, vyššiu krajinno -ekologickú stabilitu, ale 
najmä sociálno -ekonomickú stabilitu vidieka, s dôrazom 
na potravinovú bezpečnosť a sebestačnosť.
Budeme podporovať predaj primárnych poľnohospodárskych 
produktov a výrobkov s vyššou pridanou hodnotou „z dvora“ 
a rozvoj agroturistiky.
Chceme zvýšiť prestíž poľnohospodárskej výroby ako zdroja 
obživy a zabezpečenia príjmu, prinavrátiť život na vidiek, 
zvýšiť jeho kvalitu, atraktivitu, oživiť mnohé popretŕhané väzby 
a vzťahy k agropodnikaniu a zabezpečiť trvalú ochranu pôdy, 
vody spolu so zreteľom na životné prostredie.

8.2 Ochrana pôdy

My, kresťanskí demokrati, chceme chrániť pôdu. Pôda je výrobný 
faktor, ktorý nie je reprodukovateľný, jeho množstvo je obme-
dzené. Prirodzeným plynutím času na niektorých miestach, aj 
na Slovensku, dochádza k jej úbytkom vďaka erózii, výstavbe, 
postupnému zaplavovaniu a znehodnocovaniu mnohokrát aj 
vplyvom priemyslu a ľudskej činnosti. Možno povedať, že jej 
množstvo sa postupne zmenšuje. Pôda je zdrojom obživy ľud-
stva. Nároky na ňu ako živiteľku postupne rastú predovšetkým 
vplyvom celosvetového nárastu obyvateľstva. V laboratórnych 
podmienkach nie je možné pestovať, produkovať dostatočné 
množstvo základných a pre ľudstvo nevyhnutných poľnohos-
podárskych plodín, a preto treba pôdu chrániť.
Zasadíme sa o to, aby Slovenský pozemkový fond využíval 
pôdu, ktorú spravuje, efektívne, aby ju transparentne prenajímal, 
a aby dodržiaval všetky požiadavky na jej ochranu. Budeme 
dbať na diverzifi káciu poľnohospodárskej výroby a tým i na 
vyššiu mieru ekologickej stability a na optimálne využitie 
potenciálu krajiny.
Pôda, ktorá je vo vlastníctve štátu, spravovaná prostredníctvom 
Slovenského pozemkového fondu, by mala naďalej ostať jeho 
vlastníctvom. Len tak vieme rozhodovať o jej využití, a použiť 
ju ako nástroj podpory začínajúcim roľníkom nájmom. Prenajatú 
pôdu môže štát odňať, ak sa nevyužíva dohodnutým spôsobom, 
najmä ak sa využíva iným spôsobom ako na poľnohospodárske 
účely.
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8.3 Zrovnoprávnenie podmienok 
pre slovenských agropodnikateľov

Budeme hľadať špecifi cké riešenia problémov slovenských poľ-
nohospodárov tak, aby zohľadňovali rozdielne pôdno -ekologické, 
ekonomické a sociálne podmienky, Budeme výraznejšie podpo-
rovať rozvoj tých odvetví poľnohospodárstva, ktoré tvoria vyšší 
počet pracovných miest a vysokú pridanú hodnotu. Slovensko 
je súčasťou Európskej únie, ktorá reguluje poľnohospodárstvo 
v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky. Slovensko je 
súčasťou tejto spoločnej politiky.
My, kresťanskí demokrati, chceme, aby sa v poľnohospodárstve 
uplatňovali rovnaké ekonomické podmienky vo všetkých kraji-
nách EÚ. Nerovnomerné dotácie deformujú trh a diskvalifi kujú 
krajiny, ktoré ich nemajú. Naším cieľom je dosiahnuť zrovno-
právnenie tejto politiky. Chceme tak dosiahnuť rovnocennosť 
a konkurencieschopnosť našich agropodnikateľov v prostredí 
Európskej únie. Preto budeme presadzovať navýšenie priamych 
platieb na úroveň starých členských štátov.
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9 | PROSTREDIE, V KTOROM ŽIJEME

Ochranu životného prostredia považujeme za

  morálnu povinnosť každého človeka,
  strategický aspekt ochrany života a jeho podmienok
  najdôležitejší predpoklad udržateľného rozvoja civilizovanej 
spoločnosti.

Našou prioritou v nasledujúcom období bude posilňovanie 
environmentálneho vedomia ľudí v každodennom bežnom 
živote a zdôrazňovanie zodpovednosti voči našej budúcnosti. 
Platí, že čo je ekologické, je i ekonomické. V našej politike 
budeme preto podporovať optimálne využívanie potenciálu 
krajiny v súlade s jej limitmi, rešpektujúc požiadavky udrža-
teľného rozvoja, a z nej vyplývajúcej zodpovednej surovinovej 
a energetickej politiky.
V súvislosti s prevenciou následkov zmeny klímy, našími 
prioritami budú:

  ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme,
  redukcia emisií,
  ochrana lesov; starostlivosť o lesy ako prirodzené záchyty 
skleníkových plynov,

  reforma systému ochrany prírody, ochrana vody a zvýšenie 
ochrany pred povodňami.

My, kresťanskí demokrati, sme proti privatizácii „štátnej“ lesnej 
pôdy a lesných porastov na nej rastúcich. Lesné pozemky, ktoré 
sú majetkom štátu, tvoria takmer polovicu celkovej výmery 
lesov a na základe ich rovnomerného rozloženia v rámci územia 
Slovenska, tvoria potenciál jeho dlhodobého rozvoja a plnia aj 
významnú štátotvornú funkciu.
Budeme pokračovať v budovaní štruktúry chránených území, 
v kvalite, kvantite a stupni intenzity ochrany, ktorá umožní rozvoj 
vidieka, turizmu a aj udržateľné hospodárenie vlastníkov lesných 
pozemkov a poľnohospodárskej pôdy v územiach s nižším 
stupňom ochrany, ktoré neohrozí chránené druhy a chránené 
biotopy, ale tiež neohrozí vitalitu a zdravotný stav lesov.
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Budeme podporovať budovanie efektívnej environmentálnej 
infraštruktúry, odstraňovanie starých environmentálnych záťaží, 
zachovanie biologickej a krajinnej diverzity, ako i skvalitnenie 
systému environmentálneho vzdelávania a výchovy.

9.1 Vodné hospodárstvo a efektívna 
protipovodňová ochrana

My, kresťanskí demokrati, budeme podporovať ochranu vody, 
jej využívania, ako aj maximalizáciu čistenia odpadových vôd. 
Voda je základnou podmienkou pre život na Zemi. Kvalitná 
pitná voda sa stáva čoraz väčšou hodnotou.
Predpoklad pre trvalo udržateľný stav zdravého horninového 
prostredia a podzemnej vody vidíme v dobudovaní kanali-
začných sietí a čistiarní odpadových vôd, vrátane domových, 
tam kde nie je odkanalizovanie do verejnej siete. Významným 
zdrojom ekologizácie môže byť dôraz na efektívne využívanie 
vôd – údržbu vodných zdrojov, prevádzku vodovodných sústav 
s čo najmenšími stratami.
Zvýšenú pozornosť budeme venovať vysokokvalitným pod-
zemným vodám Žitného ostrova, ktorých využiteľné zásoby 
niekoľkokrát prevyšujú potreby Slovenska. Z európskeho hľa-
diska znamenajú strategicky významný zdroj pitnej vody, ktorý 
si zasluhuje primeranú ochranu. Preto podporíme vypracovanie 
programu osobitnej starostlivosti o chránené vodohospodárske 
územie Žitný ostrov, s cieľom odstrániť riziko znečistenia zdrojov 
pitnej vody.

V súvislosti s čoraz častejšími silnými zrážkami, ktoré spôsobujú 
vznik prívalových povodňových vĺn, v dôsledku nesprávneho 
spôsobu hospodárenia v lesoch a chybného spôsobu obrábania 
poľnohospodárskej pôdy, ale aj nevhodným vodným režimom 
v intravilánoch obcí a miest, navrhujeme dobudovanie pro-
tipovodňových systémov, prostredníctvom kompetentných 
profesionálnych organizácií, hospodáriacich na lesných 
pozemkoch a poľnohospodárskej pôde. Cieľom by malo byť 
najmä efektívne využitie retenčnej schopnosti lesov a trvalých 
trávnych porastov, ktoré dokážu zmierniť povodňové vlny. 
Budeme preferovať trvalú údržbu malých vodných tokov, najmä 
na územiach ohrozených povodňami.
Navrhujeme reformu organizácií vodného hospodárstva 
zameranú na racionalizáciu výkonov a služieb, vyrovnané 
hospodárenie týchto inštitúcií a schopnosť podieľať sa na fi -
nancovaní protipovodňovej ochrany aj z vlastných zdrojov.
Budeme presadzovať realizáciu protipovodňových zábran v ex-
ponovaných oblastiach. Financovanie ich výstavby zabezpečíme 
zo štrukturálnych fondov Európskej únie, ako aj zo štátneho 
rozpočtu, Environmentálneho fondu a z regionálnych komunál-
nych zdrojov.
Chceme znížiť cenu pitnej vody pre malospotrebiteľov.
Budeme realizovať náš Program „Dažďová voda zadarmo“. 
Zrážková voda v intravilánoch obcí a miest nám nesmie byť 
príťažou, ktorú v súčasnosti odvádzame do kanalizácie, a ktorá 
navyše v čase zvýšenej zrážkovej činnosti spôsobuje povodne. 
Chceme, aby sa časť dažďovej vody využívala ako úžitková voda.
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Budeme motivovať obyvateľov k hospodáreniu s pitnou vodou 
zvýhodneným využívaním vyššieho podielu úžitkovej vody. 
V procese stavebného konania zavedieme audit hospodárenia 
s vodou.
Budeme dbať o rozvoj a budovanie kúpeľov s prírodnou ter-
málnou a minerálnou vodou, zo štátnych i súkromných zdrojov, 
v rámci programu Slovensko - krajina kúpeľov.
Chceme revitalizovať zanedbané i zaniknuté kúpele, a tak 
napĺňať stratégiu rozvoja cestovného ruchu (Gánovce, Slaná 
Voda, Sobrance a ďalšie).

9.2 Environmentálny pôdny fond 
a reforma ochrany prírody

My, kresťanskí demokrati, chceme byť nositeľmi a zástancami 
uplatňovania dlhodobo overených tradičných hodnôt v spoloč-
nosti. Uvedomujúc si, že pestrosť slovenských tradícií bola vždy 
formovaná pestrosťou slovenskej prírody, prichádzame s jasne 
realizovateľným riešením reformy ochrany prírody.
Zavedieme právny inštitút environmentálny pôdny fond, ktorý 
doplní inštitúty poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov. 
Environmentálny pôdny fond bude predstavovať chránenú 
krajinu, ktorá zabezpečuje ekologickú stabilitu územia Slovenska, 
so špecifi ckým právnym režimom hospodárenia a starostlivosti 
o ekosystémy. Environmentálny pôdny fond bude pozostávať 
najmä z chránených území, brehových porastov, ochranných 
veterných lesných pásiem a zeleňou vo voľnej krajine. Chceme, 

aby environmentálny pôdny fond – environmentálna pôda, bola 
oslobodená od dane z nehnuteľností – dane z pozemkov.
Vykonáme reformu systému ochrany prírody. Zavedieme 
ňou model, ktorý za základ zonácie a ochrany prírody po-
važuje najmä evolučnú biológiu a biológiu ochrany prírody, 
a zároveň rešpektuje práva vlastníkov. Navrhujeme spôsob 
zonácie chránených území, ktorý je prehľadný a prirodzene 
delený na bezzásahový stupeň s najvyššou mierou ochrany 
prírody a stupeň ochrany prírody s manažovaným prístupom. 
Reformou systému štátnej ochrany prírody chceme taktiež 
dosiahnuť vysporiadanie vlastníctva pozemkov v terajšom 4. 
a 5. stupni ochrany. Ponúkame riešenie vysporiadania práv 
vlastníkov pozemkov v chránených územiach alternatívne aj 
zámenou alebo tiež možnosťou ich priameho podielu na správe 
chráneného územia so zohľadnením objektívnych záujmov 
operatívneho správcu a obhospodarovateľa konkrétnych 
pozemkov. Chránené územia umožníme spravovať aj odborne 
spôsobilým mimovládnym a neštátnym subjektom. Tento model 
je taktiež ekonomicky výhodný, pretože umožní viaczdrojové 
fi nancovanie, teda zo štátneho rozpočtu, z vlastných aktivít, 
ako i príspevkov zo zdrojov podnikateľských subjektov. Týmto 
umocníme pozíciu chráneného územia, ako nositeľa rozvoja 
poznávacieho „mäkkého“ cestovného ruchu v regiónoch i čer-
panie fi nančných prostriedkov z eurofondov v envirosektore. 
Nastúpime cestu pozitívneho vnímania existencie chránených 
území neštátnymi vlastníkmi pozemkov.
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9.3 Potenciál lesov a lesných drevín pre rozvoj Slovenska

My, kresťanskí demokrati, si uvedomujeme stúpajúcu hodnotu 
lesov. A to tak z ekonomického hľadiska, ako aj zvyšovaním 
významu a hodnoty mimoprodukčných a celospoločenských 
funkcií lesa a spoločenstiev lesných drevín v krajine. Význam 
prirodzených funkcií lesov sa znásobuje polohou Slovenska 
v centre Európy. Lesy a lesné dreviny v krajine sú čoraz dôleži-
tejšie nielen na hospodárske využívanie, ale aj na zabezpečenie 
dostatku vody, ochrany pôdy a zlepšenie kvality životného 
prostredia, tvorbu rázu krajiny, rozvoj turistického priemyslu, 
využívanie voľného času a rozvoja vidieka.
Chceme zvýšiť výmeru lesa. Znížime tým nepriamo dosah 
produkcie CO2, čím vytvoríme priaznivejšie prostredie so schop-
nosťou lesných ekosystémov viazať skleníkové plyny, taktiež 
zvýšime akumulačnú schopnosť krajiny v prirodzenom cykle 
zachytávať vodu, čím podporíme aj program protipovodňových 
opatrení.
Dokončíme proces vysporiadania vlastníctva lesov známych 
i neznámych vlastníkov, aj lesov v chránených územiach 4. 
a 5. stupňa ochrany, vrátane dokončenia reštitučného procesu. 
Dobudujeme register obnovenej evidencie pôdy a zabezpečíme 
zdroje na pokračovanie spracovania projektov pozemkových 
úprav ako komplexného riešenia usporiadania vlastníctva a uží-
vania pozemkov a vytvoríme podmienky pre optimálne využitie 
krajiny. Umožníme jednoduchšie preukazovanie vlastníctva 
k lesným nehnuteľnostiam, zabezpečíme súčinnosť katastrál-
nych odborov okresných úradov a podporíme vypracovanie 

geometrických plánov vrátane reálneho vytýčenia pozemkov. 
V neodovzdaných lesoch umožníme hospodáriť formou pre-
nájmu miestnymi pozemkovými spoločenstvami, vlastníkmi 
lesa prípadne obcami.
Zjednodušíme pravidlá obmedzenia vlastníckych práv k lesom 
s náležitou výškou náhrad vzniknutej ujmy v ochranných 
pásmach vodných zdrojov, na plynovodoch, elektrovodoch 
a z dôvodu ochrany prírody, ale budeme prísne dbať na ich 
dodržiavanie. V existujúcich chránených územiach je nutné 
zjednodušiť postupy na predkladanie žiadostí o náhradu ujmy. 
Výšku náhrady ujmy stanovíme právnym predpisom podľa 
lesných oblastí alebo podľa hospodárskeho súboru lesných 
typov.
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Zabezpečíme doriešenie odplát majiteľom lesov v chránených 
územiach, ako kompenzácie za to, že svoje vlastnícke práva 
nesmú v plnom rozsahu využívať.
Prijmeme motivačné opatrenia na podporu verejnoprospešných 
funkcií lesov, akými sú ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy 
Zeme, tlmenie klimatických zmien, voľný vstup do lesa.
Budeme podporovať diferenciáciu a ekologizáciu lesnej výroby 
formou obnovy lesnej a dopravnej techniky, taktiež využívanie 
dreva ako obnoviteľného stavebného materiálu a energetickej 
suroviny, ako domácej suroviny s trvalo udržateľnou produkciou.
Zavedieme novú formu organizačnej štruktúry v spravovaní 
štátnych lesov, ktorá zohľadní konkurenčné prostredie, 
hospodárnosť a efektívnosť využívania potenciálu vidieka, 
vrátane sprehľadnenia obchodu s drevom a zabráni účelovému 
rozpredávaniu majetku štátu.
Zavedieme podporu na obhospodarovanú jednotku plochy lesa 
podobne a v porovnateľnej výške, ako je to v poľnohospodárstve, 
ako aj podporu budovania agrolesníckych systémov. Vytvoríme 
rezervu na zvládnutie kalamitných situácií. Zavedieme nový 
spravodlivý systém pre určenie dane z nehnuteľností - dane 
z lesných pozemkov tak, že základom tejto dane bude cena 
lesného pozemku, určená pevnou hodnotou pre jednotlivé ka-
tastrálne územia podľa „cenovej mapy lesných pozemkov“, ktorá 
bude zdaňovaná pevnou sadzbou dane vo výške 1 % hodnoty 
pozemku, s logickým zdôvodnením podľa dĺžky výrobného cyklu 
lesa, ktorý je priemerne 100 rokov. Podporíme rast sezónnej 
zamestnanosti, najmä v pestovateľskej činnosti, protieróznych 
opatreniach a pri udržiavaní lesnej cestnej infraštruktúry.

Podporíme zvýšenie rozlohy lesov a spoločenstiev lesných 
drevín na Slovensku. Slovenská republika má veľmi dobré 
podmienky pre rozvoj lesného hospodárstva a využívanie 
funkcií lesov a spoločenstiev lesných drevín v krajine. Zvýšenie 
rozlohy lesov a lesných drevín v krajine prinesie pozitívny 
multiplikačný efekt, ktorý sa prejaví vo všetkých oblastiach 
života na Slovensku.
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Kultúra oslobodzuje, oživuje a povznáša 
človeka

Popri jazyku, histórii a tradíciách sa národné spoločenstvo 
identifi kuje prostredníctvom kultúry. Preniká všetky segmenty 
spoločenského života a je zdrojom jeho vitality v každej oblasti, 
špecifi cky však v samotnej tvorbe kultúrnych, umeleckých 
a duchovných artefaktov. Doterajší verejný a politický záujem, 
vyjadrený rozpočtovým podielom kultúry na HDP, s tým však 
nekorešponduje (nielen v celoeurópskych, ale dokonca ani v stre-
doeurópskych porovnaniach). Slovensko má bohaté kultúrne 
dedičstvo, ktoré treba zveľaďovať a zachovávať v dôstojnom 
stave. Toto je pre nás, kresťanských demokratov, jednou z priorít 
v segmente kultúrnej spoločnosti. Budeme vytvárať politické 
a hospodárske predpoklady pre to, aby ľudia tejto generácie 
mohli užívať bohatstvo minulej i súčasnej kultúrnej tvorby, 
rovnako ako sa aktívne podieľať na jej tvorbe. Na uskutočnenie 
tohto cieľa bude presadzovať nasledovné:

Podporovať umeleckú tvorbu, ktorá bude vkladom tejto 
generácie do kultúrneho dedičstva Slovenska
Umelecká tvorba je základom pre rozvoj kultúry na Slovensku, 
preto budeme podporovať novú tvorbu vo všetkých druhoch 
umenia. Budeme presadzovať rozvoj slovesnej kultúry (literatúra, 
knižná kultúra, publicistika), dramatického umenia (divadlo, 

film, video), hudobnej kultúry (vážna, populárna, ľudová 
hudba) a rovnako aj vizuálneho umenia (maliarstvo, grafi ka, 
fotografi a, sochárstvo, architektúra, konceptuálne umenie). 
Osobitnú pozornosť chceme venovať duchovnému posolstvu 
kultúry ako kultúrnemu odkazu budúcim generáciám. Zvlášť 
budeme podporovať kultúrne projekty vychádzajúce z národnej 
a kresťanskej identity našej vlasti.

Presadzovať budovanie a udržiavanie siete galérií a múzeí 
v rámci programu rozvoja turizmu
Sme presvedčení, že Slovensko by malo vo väčšej miere využiť 
svoje kultúrne dedičstvo aj ako nástroj turizmu a nových príjmov 
do kultúry. Okrem galérií a múzeí je Slovensko bohaté na hrady, 
sakrálne pamiatky a technické pamiatky. V rámci propagácie 
Slovenska budeme hľadať možnosti prezentácie pokladov 
sakrálneho umenia. Múzeá, galérie, hrady, sakrálne pamiatky, 
technické pamiatky a prírodné krásy Slovenska vytvárajú značný 
potenciál pre rozvoj cestovného ruchu, ktorý potom dokáže 
generovať nové zdroje na podporu kultúry a rozvoj regiónov. 
Obnova pamiatok poskytne aj zamestnanie obyvateľom počas 
rekonštrukcie i následnom využití.

Vytvárať tlak a primerané ekonomické podmienky, aby sa 
zákon o múzeách a galériách, osvetový zákon, parciálne 
zákony a vyhlášky o kultúrnych inštitúciách celonárodnej 
i regionálnej pôsobnosti uplatňovali nielen formálne, 
ale aj prakticky
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Znamená to realizovať povinnosť akvizičnej, zbierkotvornej 
a výskumnej činnosti, publikačných iniciatív i verejnej pre-
zentácie. Súčasťou tohto pohybu smerom k zákonnosti je 
aj potreba zrušiť politické nominácie vo vedení kultúrnych 
a osvetových inštitúcií, resp. personálne kritériá nastaviť tak, 
aby tieto inštitúcie museli byť zo zákona riadené odborne 
kvalifi kovanými osobami s vyšším stupňom akademického 
vzdelania v danej oblasti. Dôležitým kritériom bude aj prax 
v danom segmente a všeobecne merateľné výsledky (ratingová 
škála krajín OECD). Budeme tiež podporovať účasť takýchto osôb 
na komerčných procesoch v súvislosti s umeleckou tvorbou 
tak, aby nedochádzalo k výpredaju, nežiaducemu vývozu 
nášho kultúrneho dedičstva alebo k fi nančnému nedoceneniu 
súčasnej umeleckej tvorby. Sme pripravení podporiť tvorbu 
nového autorského zákona ako dôstojnej ochrany duševného 
vlastníctva vo všetkých kreatívnych oblastiach.

Ovplyvňovať aktívnu tvorivosť a kultúrne vzdelávanie 
v systéme nášho školstva
Slovensko by malo rozširovať možnosti kultúry voľného 
času pre deti a mládež, nezamestnaných a seniorov. Budeme 
dlhodobo podporovať rozvoj voľnočasových aktivít mladých, 
knižnice, spolkovú činnosť, združenia miestnej kultúry, záujmové 
krúžky športovej, technickej, umeleckej orientácie bez ohľadu 
na zriaďovateľa. Rovnako aj program celoživotného vzdelávania. 
Budeme presadzovať, aby sa kultúrne vzdelávanie a estetická 
výchova širšie uplatňovali v systéme školstva, či už ako súčasť 
vyučovacieho procesu alebo mimoškolských aktivít.

Posilňovať motivačné nástroje na podporu kultúry
Oceňujeme vznik fondu na podporu umenia a kultúry, no musí 
fungovať transparentne, v odbornej garancii bez politických 
zásahov a klientelizmu, čo v tejto oblasti bude našou prioritou. 
Do budúcnosti je potrebné vytvoriť efektívne a motivačné 
nástroje na podporu kultúry tak, aby boli saturované nielen 
mainstreamové, ale aj alternatívne a menšinové projekty, vrátane 
špecifi ckej kultúry, ktorá vzniká v slovenských farnostiach, 
pastoračných centrách, kresťanských spoločenstvách – napríklad 
celoslovenské a krajské festivaly. Budeme presadzovať vytvo-
renie funkčného a koordinovaného systému viaczdrojového 
fi nancovania umenia a kultúrnych aktivít (štát, samosprávny kraj, 
mestá a obce, svojpomocné komunity, podnikateľské prostredie). 



83
II. BUDÚCNOSŤ SLOVENSKA    10 | KULTÚRNA SPOLOČNOSŤ

Rovnako si uvedomujeme nutnosť zefektívniť podporu cez au-
diovizuálny fond – nielen v oblasti konzervovania tradície, ale 
najmä smerom k podpore nových audiovizuálnych diel ako 
dôležitej súčasti národnej a existenciálnej refl exie. Za dôležitý 
motivačný nástroj považujeme aj celkové zlepšenie postavenia 
umelcov a pracovníkov v oblasti kultúry.

Podporovať rozvoj národných kultúrnych tradícií na poli 
ľudovej umelecko -remeselnej výroby a folklóru
Chceme vytvárať podmienky pre udržanie a rozvíjanie tradičných 
umeleckých remesiel formou rodinného podnikania. Rovnako 
budeme podporovať ľudové súbory spevu a tanca aj so zreteľom 
na miestne kultúrne a náboženské zvyklosti. Menšiny berieme 
ako obohatenie slovenskej kultúry, preto budeme podporovať 
aj rozvoj kultúrnych tradícií národnostných menšín a etnických 
skupín ako bohatstva miestnej kultúry.

Všestranne umožniť zavŕšenie programu digitalizácie 
zbierkových fondov kultúrneho dedičstva
Budeme presadzovať digitalizáciu kultúrneho dedičstva, aby 
sa uchovala aj pre budúce generácie (v národnom rámci aj 
v intenciách EÚ). Zavŕšenie celého procesu považujeme za nevy-
hnutné aj pre kultúrnu identifi káciu ľudí na Slovensku. Budeme 
tiež usilovať, aby sa tento veľkolepý cieľ v ďalších etapách 
realizoval kvalifi kovane, odborne kompetentným spôsobom 
a transparentnou verejnou súťažou.

Vybudovať z Ústavu pamäti národa modernú inštitúciu 
na skúmanie totalitných dejín, publikačnú a náučnú činnosť
My, kresťanskí demokrati, považujeme ÚPN za dôležitú vý-
skumnú a vzdelávaciu inštitúciu na Slovensku. Národ bez pamäti 
je národom bez kultúry. Budeme preto presadzovať väčšiu 
fi nančnú podporu na zachovanie a podporu ÚPN, ako nezávislej 
inštitúcie. ÚPN podľa nás musí pôsobiť nezávisle od politickej 
moci, aby netendenčne skúmal totalitnú históriu Slovenska. 
Zároveň by mal pôsobiť ako vzdelávacia inštitúcia, aby sa 
aj nastupujúca generácia mohla vyvarovať chýb z totalitnej 
minulosti.

Vybudovať z RTVS top inštitúciu spravodajstva 
a publicistiky
Budeme podporovať nezávislý pluralitný profi l mediálnej kultúry. 
Budeme presadzovať dobudovanie verejnoprávneho rozhlasu 
a televízie na zodpovednú inštitúciu a lídra spravodajstva, 
publicistiky a dokumentaristiky na Slovensku. Za zásadný krok 
považujeme vytvorenie takého prostredia, ktoré aj do budúc-
nosti zabezpečí nezávislosť od akejkoľvek vlády. Súčasťou nášho 
úsilia bude aj pružnejšie nastavenie kritérií medzi koncesiami 
a podielom zo štátneho rozpočtu. Len tak môže dostať RTVS 
šancu sa dlhodobo profi lovať ako technicky spôsobilá a nezávislá 
verejnoprávna inštitúcia. A v konečnom dôsledku ako alternatíva 
voči poklesnutej vkusovej úrovni komerčných médií.
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Minimalizovať rozsah tzv. riadiacej a metodickej ingerencie 
štátu do kultúry a umenia
Súčasný systém, napriek mnohým inováciám v oblasti rozvoja 
podporných fondov, je nastavený byrokraticky na všetkých 
úrovniach riadenia – od štátu cez samosprávne kraje až po mestá 
a obce, čo znamená, že pohlcuje nemalú časť rozpočtov na úkor 
aktívnych vykonávateľov a tvorcov umenia a kultúry. V tomto 
zmysle (a týka sa to aj národných a regionálnych inštitúcií) 
menej riadenia znamená viac kultúry, artefaktov, projektov. 
KDH za dlhodobý ideál považuje utlmenie až zánik funkcie 
rezortu kultúry ako re -distribútora fi nancií a na druhej strane 
posilnenie právnej subjektivity agensov kultúrnej tvorivosti.

Ovplyvniť dôstojnejšie ekonomické zázemie aktívnej kultúrnej 
a umeleckej tvorby legislatívnymi návrhmi
Budeme presadzovať možnosť asignácie časti daňovej povinnosti 
na kultúrne, kresťanské a národné dedičstvo a ochranu pamiat-
kového fondu. V novele zákona o dani z príjmu chceme rozšíriť 
možnosť zamestnaneckých benefi tov (a odpočítateľnej položky 
u zamestnávateľa) aj o podporu kultúrnych podujatí (koncertov, 
divadelných a fi lmových predstavení, návštev galérií a múzeí). 
Naším dlhodobým cieľom je vytvoriť európsky kompatibilný 
zákon o sponzoringu. Budeme aktívni v snahe obnoviť fi nančný 
mechanizmus povinnej podpory monumentálnych realizácií 
v rámci veľkých stavebných investícií. Naším zámerom je 
prispieť tak k humanizácii verejného urbanistického priestoru 
a životného prostredia.
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Základným poslaním školy je dobro žiaka s dopadom na rozvoj 
spoločnosti. Školu vnímame ako stredisko komunitného verej-
ného života. Vychádzame z práva rodičov na slobodný výber 
vzdelávania pre deti, v súlade s ich fi lozofi ckým a náboženským 
presvedčením, pokiaľ nie je v rozpore s humanizmom a mož-
nosťami štátu. Výsledkom výchovy a vzdelávania na úrovni 
regionálneho školstva by mal byť mladý človek otvorený 
skúsenostiam, zodpovedný voči sebe a spoločnosti. Synergiou 
formálneho a neformálneho vzdelávania by mal nadobudnúť 
kompetencie, ktoré by mu následne umožňovali adekvátne 
odpovedať na výzvy doby a formovali ho k dozrievaniu ako 
morálne vyspelého, zrelého, zodpovedného a tvorivého jedinca 
schopného viesť plnohodnotný a úspešný život.

11.1 Politika výchovy a vzdelávania

Výchovno -vzdelávací proces zabezpečuje medzigeneračný 
transfer zachovaných a dosiahnutých mravných, kultúrnych, 
sociálnych i technologických poznatkov a hodnôt. Má priamy 
vplyv na úroveň obyvateľstva štátu a v závislosti od jeho 
kvality a efektivity sa táto úroveň udržuje, zvyšuje alebo 
znižuje. Aktérmi výchovno -vzdelávacieho procesu sú nielen 
školy, školské zariadenia, ale aj rodiny, spoločenstvá, širšie 

komunity, mimovládne organizácie a samozrejme prostredie, 
ktorého súčasťou sú aj médiá.
Súčasný systém má veľa problémov rozličného odborného 
charakteru. Súvisia s riadením škôl a školských zariadení, 
vyučovacieho procesu, s didaktikou, výchovou a vzťahmi 
medzi účastníkmi celého procesu edukácie. Zvýrazňuje sa 
integrácia a inklúzia rozličných skupín detí, ktoré sa ocitli mimo 
majoritného systému edukácie, ako napríklad práca s deťmi 
zo znevýhodneného prostredia, s poruchami správania, učenia, 
nadanými deťmi a podobne. Tieto skutočnosti stavajú pedagóga 
i odborného zamestnanca do nových situácií, s ktorými sa musí 
každodenne vyrovnávať.
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Považujeme za správne, aby politická moc do riešenia týchto 
problémov dotýkajúcich sa predovšetkým kultúry školy 
zasahovala čo najmenej. Sme presvedčení, že organizovanie 
školského vyučovania má byť plne v rukách škôl, budeme teda 
podporovať autonómiu a samostatnosť rozhodovania škôl.
Výchova a vzdelávanie prináša viacero otázok a výziev, ktoré 
presahujú školský systém a vyžadujú si politické rozhodnutia 
na základe širokej celospoločenskej diskusie. Tieto rozhodnutia sa 
musia oprieť o širokú škálu refl exie zo strany zamestnávateľov, 
vzdelávacích inštitúcií, odborníkov (pedagógov, odborných 
zamestnancov, akademickej obce), neziskového sektora, ale 
hlavne občanov, ktorých sa proces výchovy a vzdelávania 
bezprostredne dotýka. Rodičov detí, či starých rodičov svojich 
vnúčat nevynímajúc.
Naším cieľom v oblasti výchovy a vzdelávania je zohľadňovať 
všetky vyššie spomenuté aspekty. Sústrediť sa chceme najmä 
na výchovu a vzdelávanie v prostredí rodiny a školy, pretože tam 
sa budujú základy, podľa ktorých sa občan orientuje vo svete 
prírody, životného prostredia, kultúry, technológie i spoločen-
ského života. Chceme vytvoriť systém výchovy a vzdelávania 
inšpirovaný humanistickým a konštruktivistickým modelom 
školy, v ktorom učiteľ nie je formálnou, ale prirodzenou autoritou 
a tútorom, ktorý vo vzťahu dôvery vedie výchovu a vzdelávanie.

Systém hodnotenia – certifi kácie.
Škola ako inštitúcia by mala garantovať, že jej žiak príslušný 
stupeň vzdelávania zvládol, že nadobudol tie vedomosti 
a zručnosti, ktoré sa škola zaväzuje poskytovať, a že nadobudol 

také kompetencie, ktoré mu umožnia úspešne plniť požiadavky 
budúceho zamestnania, samozamestnania alebo ďalšieho štúdia. 
Záverečné hodnotenie žiaka (vysvedčenie, diplom, výučný 
list a pod.) má byť formálnym dokumentom, ktorý bude túto 
skutočnosť reálne zrkadliť a bude zárukou pre zamestnávateľa 
alebo ďalšie vzdelávacie inštitúcie.
Podporíme zavedenie mechanizmov takej inklúzie do sys-
tému školstva, ktorá bude v maximálnej miere refl ektovať 
individuálne potreby žiaka, rozvíjať individuálny potenciál 
žiaka a zabezpečovať proces vyrovnávania kultúrnej a inej 
úrovne žiakov so špecifi ckými potrebami. Ide nám o vytvorenie 
zrozumiteľného systému inklúzie v práci s deťmi ohrozenými 
sociálnym vylúčením. Naším cieľom je nastavenie jasného 
a fl exibilného systému prevencie negatívnych javov v prostredí 
školy. Systému, v ktorom škola úzko spolupracuje s centrami 
pedagogicko -psychologického poradenstva a prevencie a cen-
trami špeciálno -pedagogického poradenstva, so špeciálnymi 
školami, špeciálnymi výchovnými zariadeniami, úradom práce 
sociálnych vecí a rodiny, políciou, neziskovými organizáciami 
a súkromným sektorom.
Súčasný systém podpory vzdelávania porušuje princíp rovnosti 
pred zákonom. Štát v súčasnosti robí rozdiely nielen medzi 
žiakmi, ale aj medzi školami a medzi zriaďovateľmi. Tento 
prístup považujeme za nespravodlivý, neetický a predovšet-
kým za neefektívny. Preferujeme pružný systém na rozdiel 
od dnešného „pevného“ systému vzdelávania. Pružný systém 
umožní pokračovať v ďalšom stupni vzdelávania bez umelo 
vyváraných bariér, na základe splnenia podmienok, napr. 
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prijímacích skúšok. Sme presvedčení, že vyučovanie akade-
mických predmetov má tvoriť základ všeobecného vzdelávania. 
Zároveň považujeme za rovnako dôležité, aby si deti počas 
druhého stupňa základného vzdelávania osvojili elementárne 
zručnosti a znalosti z takých oblastí, aby si ďalšie vzdelávanie 
mohli vyberať so znalosťou veci.

Informačná spoločnosť a edukácia pre život
Svet digitálnych technológii ponúka pre mladú generáciu nové 
dimenzie poznania. Najmä pri ich zavádzaní do výchovno-
-vzdelávacieho procesu je však veľmi dôležité uplatňovať zásadu 
primeranosti a vyberať také aktivity, ktoré majú potenciál rozšíriť 
detské poznanie okolitého sveta. Zároveň umožniť deťom detstvo, 
v ktorom sa môžu hrať a rozvíjať, kde deti žijú reálnym životom 
a do virtuálneho sveta sa dostanú čo najneskôr. Internetové 
zdroje nám umožňujú okamžitú dostupnosť akýchkoľvek in-
formácií. Naša spoločnosť sa potrebuje vysporiadať s rastúcou 
kyberšikanou a množstvom voľne dostupných informácií, 
ktorých pôvod je často neoveriteľný. Škola je miesto, kde by 
malo dochádzať k primárnej prevencii v oblasti zabezpečenia 
kybernetickej bezpečnosti detí prostredníctvom relevantnej 
informovanosti, rozvíjaním a posilnením kritického myslenia tak, 
aby dieťa dokázalo využívať prednosti tohto sveta a zároveň 
malo riziká spojené s používaním internetových zdrojov osvojené 
a zvnútornené.
Vzhľadom na skutočnosť, že Slovensko ako členský štát EÚ 
svojim občanom umožňuje voľne cestovať za vzdelaním aj 
prácou, zároveň pribúdajú v súkromnom sektore spoločnosti 

prichádzajúce z členských štátov EÚ, je potrebné venovať 
pozornosť na jednej strane jazykovej príprave detí (anglický 
jazyk a ďalší jazyk), na druhej strane podpore národnej hrdosti 
a dobrej znalosti materinského jazyka. V súvislosti s prípravou 
na povolanie a schopnosťou prevziať zodpovednosť za svoju 
budúcnosť, je dnes potrebné venovať pozornosť fi nančnej 
gramotnosti mladých ľudí.

Kontrola kvality vzdelávania
Súčasný systém kontroly prostredníctvom Štátnej školskej 
inšpekcie je medzi pedagógmi vnímaný skôr ako príťaž a nie 
ako pomoc, či podpora. Kontrola vzdelávania musí prebiehať 
podľa vopred zadefi novaných pravidiel o ktorých je kontrolo-
vaný subjekt informovaný. Štátna školská inšpekcia nemá byť 
inštitúciou priamo riadenou štátom, ale nezávislým orgánom 
kontroly kvality výchovy a vzdelávania na školách. Zároveň je 
potrebné spustiť a dokončiť systém debyrokratizácie školstva.

11.2 Základné a stredné školstvo

Slovenský výchovno -vzdelávací systém potrebuje stabilitu, ktorú 
stratil zavedenými zmenami, reformou v roku 2008. Nestabilita 
spôsobená nesprávnym načasovaním a nedostatočnou verejnou 
a odbornou diskusiou viedla k dnešnému stavu, kedy celý 
systém reaguje na každú zmenu mimoriadne citlivo. Pokladáme 
za dôležité, aby výchova na školách zohľadňovala morálne 
hodnoty a vychádzala z dvojtisícročnej tradície a základov, 
na ktorých bola budovaná Európa a Slovensko.
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Financovanie a edukácia
Postupné zvyšovanie rozpočtu rezortu školstva na úroveň 
priemeru krajín OECD je dnes nevyhnutnosťou. Slovenské 
školstvo je pacient, ktorý potrebuje kyslík. Dlhodobo trpí 
nezáujmom spoločnosti, a v dôsledku toho nedostatočným 
fi nancovaním. Postupné zvyšovanie platov pedagogických 
a odborných zamestnancov v školstve na úroveň priemerného 
platu vysokoškolsky vzdelaného občana, je dnes kľúčovým 
východiskom pre začatie ozdravného procesu systému výchovy 
a vzdelávania na Slovensku.
Výchovno -vzdelávací proces na Slovensku musí reagovať 
na požiadavky spoločnosti a potrebuje viaceré zmeny. V zor-
nom uhle každého rozhodnutia má byť dieťa, ktoré od nástupu 
na povinné vzdelávanie začína v škole prežívať svoje detstvo 
a dospievanie. Tak ako dieťa je spokojné a vyrovnané, ak žije 
v rodine, kde vládne vyvážený osobný a rodinný život so zro-
zumiteľnými pravidlami, tak bude spokojné v prostredí školy, 
kde ho bude sprevádzať pedagóg, ktorý si svoje zamestnanie 
vybral ako povolanie a môže sa mu naplno venovať bez potreby 
zabezpečovania vedľajších príjmov. S cieľom sfunkčnenia foriem 
vzdelávania, rešpektovaním slobodného výberu vzdelávania 
a prepojenia doby vzdelávania s prechodom na trh práce, chceme 
povinnú školskú dochádzku nahradiť povinným dvanásťročným 
vzdelávaním.
Máme na zreteli v prvom rade dieťa a preto pokladáme 
za dôležité zachovať normatívny princíp fi nancovania na žia-
ka, ktorý je nositeľom fi nančného príspevku. Tento model si 
však dnes vyžaduje zreteľné úpravy, aby zohľadňoval kvalitu 

výchovno -vzdelávacieho procesu školy a pozitívne ju posúval 
od stagnácie a regresu k rozvoju a inovácii. Jeho zachovanie, 
ako základný princíp fi nancovania, považujeme za dôležité, 
vzhľadom na ústavný princíp rovnosti všetkých žiakov, bez ohľa-
du na kultúru, náboženstvo, či sociálno -ekonomický status. 
Financovanie má byť jednotné bez ohľadu na to, či zriaďovateľ 
školy je obec, VÚC, cirkev, súkromná, či právnická osoba.

Princíp slobody a zodpovednosti
Právo na slobodný výber školy a formy výchovy a vzdelávania 
považujeme za kľúčové východisko pri formovaní spoločen-
ského obrazu systému edukácie. Slobodný výber znamená aj 
zodpovedný výber. Rodič by sa mal pri výbere formy výchovy, 
vzdelávania a školy riadiť aj ďalšími kritériami, ako je vzdialenosť, 
dostupnosť školy od miesta bydliska a pod. Pre uspokojivé 
formovanie dieťaťa je dôležité, aby boli hodnoty a postoje 
dieťaťa formované v škole v jednej línii a v súlade s rodinnými.

Slobodný prístup k vzdelávaniu vnímame ako dostupnosť 
vzdelania pre každé dieťa a mladého človeka, pri zohľadnení 
jeho schopností a talentov.
Ak má princíp slobody fungovať efektívne, je potrebné, aby sa 
vo výchovnovzdelávacom procese cítili slobodne všetci jeho 
aktéri. Tým myslíme nielen na žiakov, rodičov, ale predovšetkým 
učiteľov. Je dôležité, aby učitelia mali možnosť modifi kovať 
obsah a metodiku, aby škola bola priestorom umožňujúcim 
tvorivú a samostatnú prácu žiakov. Preto je potrebné defi no-
vať minimálne hranice v podobe obsahových i výkonových 
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štandardov a spružniť systém experimentálneho overovania. 
Rovnako je potrebné zákonne upraviť právnu identitu škôl 
a školských zariadení v súlade s ich fi nancovaním a činnosťami. 
Tiež aktualizovať sieť škôl a školských zariadení.

Predškolské zariadenia
Predškolská výchova je dlhodobo osvedčený systém prípravy 
detí na školské vzdelávanie a socializáciu. Spoločnosť musí 
vytvoriť sieť predškolských zariadení v dostatočnom rozsahu, 
aby rodičia nemali problém s umiestnením svojich detí od 3. roku 
života v predškolských zariadeniach. Chceme, aby predškolská 
príprava v poslednom roku pred nástupom dieťaťa do školy 
bola bezplatná.

Učebnice a učebné pomôcky
Jedným zo základných predpokladov funkčného vzdelávacieho 
systému je dostatok kvalitných školských pomôcok, pracovných 
zošitov a učebníc. Nedostatočné investície do vzdelávacieho 
systému spôsobili, že slovenské školstvo trpí chronickým nedo-
statkom učebníc a učebných pomôcok. Chceme tento nedostatok 
nielen odstrániť, ale z dlhodobého hľadiska otvoriť a liberalizovať 
trh s učebnicami, aby si školy a žiaci mohli vybrať z ponuky 
viacerých učebníc. Budeme presadzovať zmenu vo fi nancovaní 
učebníc zavedením normatívu na učebnice a žiaka.

Riadenie školstva
Chceme, aby rezortné ministerstvo, malo nielen právomoc 
určovať pravidlá, ale aj fi nančné nástroje. Je dôležité sprehľadniť 

fi nančné toky v rámci regionálneho školstva a sprísniť fi nančnú 
disciplínu všetkých dotknutých subjektov. Budeme presadzovať, 
aby fi nančné toky išli do škôl prostredníctvom ministerstva 
školstva, ktoré za vzdelávanie zodpovedá. Rovnako budeme 
presadzovať obnovenie rezortnej siete školských úradov, 
prostredníctvom, ktorej bude ministerstvo školy fi nancovať, 
metodicky a odborne usmerňovať. Naším úsilím je tiež zaviesť 
inštitút učiteľa „špecialistu“ podľa stanovených kritérií, s cie-
ľom metodickej pomoci, tvorby obsahu vzdelávania, učebníc, 
testovania a podobne.

11.3 Vysoké školstvo

Edukácia na VŠ je priestorom, v ktorom vysoká škola vychováva 
odborníkov s vysokoškolským vzdelaním, s morálnymi zásadami, 
občianskou a spoločenskou zodpovednosťou. Počas štúdia 
formuje študentov v duchu hodnôt demokracie, humanizmu 
a tolerancie a vedie ich k tvorivému, kritickému a nezávislému 
mysleniu, zdravému sebavedomiu a k národnej hrdosti. Učí 
ich chápať, zachovávať, šíriť a zveľaďovať národné kultúrne 
dedičstvo. Rozvíja, uchováva a šíri poznanie prostredníctvom 
výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti.
Vysoké školstvo zabezpečuje vzdelanie najvyšších stupňov. 
Kvalitné vysoké školstvo vytvára formovaním vzdelanostnej 
ekonomiky predpoklady pre dosiahnutie ekonomickej prospe-
rity. Jeho novou súbežnou rolou by malo byť aj formovanie 
vzdelanostnej emocionálnej i racionálnej inteligencie, odborne 
kvalifikovaných, ale aj všestranných a plnohodnotných 
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osobností. Vysoké školstvo je základom výskumného a vývo-
jového potenciálu krajiny. Univerzitné vysoké školy poskytujú 
vzdelávanie v študijných programoch všetkých troch stupňov 
a vykonávajú základný výskum a aplikovaný výskum a vývoj. 
Študijné programy vytvárajú v nadväznosti na svoje činnosti 
v oblasti vedy, techniky alebo umenia a v súlade s aktuálnym 
stavom a rozvojom týchto oblastí. Odborné vysoké školy, ktoré 
poskytujú vysokoškolské vzdelávanie najmä v študijných progra-
moch prvého stupňa, vykonávajú najmä aplikovaný výskum. 
Vysokoškolské vzdelanie je dôležité aj pre výkon štátnej správy.

Základné predpoklady kvalitného vysokého školstva
Vysoké školstvo je integrálnou súčasťou vzdelávania a kvalita ab-
solventov je v rozhodujúcej miere závislá aj od ich pripravenosti 
na vysokoškolské štúdium. Kvalitné vzdelávanie na stredných 
a základných školách je teda i jedným zo základných predpo-
kladov naplnenia očakávaného poslania vysokých škôl.
Investície do vzdelania sú pre spoločnosť mimoriadne efektívne, 
aj keď ich návratnosť nie je okamžitá. Budeme trvale presadzo-
vať, aby sa aj vysoké školstvo stalo skutočnou prioritou, tak 
aby sa postupne dosiahla miera jeho fi nancovania na úroveň 
priemeru krajín OECD. Plošné zvyšovanie investícií do vysokého 
školstva bez jeho optimalizácie a efektívnej kontroly kvality 
by však neprinášalo žiadaný efekt. Preto budeme súčasne 
presadzovať potrebné systémové cielené opatrenia, ktoré 
zaručia návratnosť týchto investícií. Je tiež nevyhnutné nájsť 
adekvátny model fi nancovania, lebo zvýšené požiadavky 
na publikačnú činnosť pedagógov preferovali kvantitu, nie kvalitu. 

Navrhujeme v bakalárskom štúdiu fi nancovanie 80 % : 20 %
v podielovom vyjadrení dotácie za pedagogické výkony a za 
výkony vo vede a výskume, v magisterskom štúdiu 70 % : 30 %
a v doktorandskom štúdiu 60 % : 40 %.

Dostupnosť vysokoškolského vzdelania
Nevyhnutnou podmienkou rozvoja spoločnosti je, aby vy-
sokoškolské vzdelanie bolo dostupné pre mladú generáciu 
bez ohľadu na spoločenský a sociálny status mladého človeka. 
Je úlohou spoločnosti, aby takúto dostupnosť zabezpečila aj 
pre tých mladých ľudí, ktorí síce pochádzajú zo sociálne slabého 
prostredia, ale majú všetky predpoklady úspešne absolvovať 
príslušné vysokoškolské štúdium. Na druhej strane dostup-
nosť však neznamená, že každý mladý človek môže študovať 
na vysokej škole, ale len ten, ktorý má predpoklady na to, aby 
vysokoškolské vzdelávanie zvládol, úspešne ho absolvoval 
a uplatnil pri výkone svojho budúceho povolania.

Atraktivita povolania vysokoškolského učiteľa
Aj keď primárnou motiváciou pre voľbu povolania vysokoškol-
ského učiteľa spravidla nebýva fi nančné ohodnotenie, jeho výška 
významne ovplyvňuje kvalitu vysokoškolského vzdelávania. 
Naším cieľom je zatraktívniť povolanie vysokoškolského učiteľa 
a jeho spoločenské postavenie.
Na rozdiel od nižších stupňov vzdelávania, vysokoškolské 
vzdelávanie sa uskutočňuje v medzinárodnom konkurenčnom 
prostredí, a najkvalitnejší vysokoškolskí učitelia pôvodom 
zo Slovenska sa často uplatňujú na zahraničných vysokých 
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školách aj kvôli výrazne lepším platovým podmienkam. Našou 
stratégiou je dosiahnuť stav, aby sa toto povolanie stalo i na 
Slovensku atraktívnym do takej miery, aby k takémuto odlivu 
odborníkov nedochádzalo, a aby bola migrácia v tejto oblasti 
obojstranne vyrovnaná. Na dosiahnutie takéhoto stavu bude 
potrebné uskutočniť také systémové zmeny, ktoré ekonomicky 
donútia vysoké školy uzatvárať s kvalitnými vysokoškolskými 
pedagógmi kontrakty s defi novaným zabezpečeným príjmom 
na zmluvné obdobie tak, aby bol tento porovnateľný s okolitým 
medzinárodným konkurenčným prostredím, a súčasne, aby tieto 
kontrakty zabezpečili rozbeh výskumu pre začínajúcich vyso-
koškolských pedagógov. Bude potrebné zvýšiť platový rozdiel 
pri zvýšení kvalifi kácie od odborného asistenta po profesora, 
aby bol i fi nančne motivačný. Súčasne však bude potrebné 
výrazne sprísniť, ale súčasne aj zjednodušiť požadované kritériá 
pre kvalifi kačný postup tak, aby bol dostatočne selektívny 
a zabezpečil vysokú kvalitu výučby a výskumu.
Okrem platových podmienok je potrebné v rozumnej a odô-
vodnenej miere posilniť aj istoty zamestnania vysokoškolských 
pedagógov v rámci ich pracovného pomeru. Súčasná legislatívna 
úprava zákona vytvára veľký priestor pre neistotu zamestnania 
a opätovného obnovenia pracovného pomeru vysokoškolských 
zamestnancov, pretože obmedzuje časovú lehotu trvania 
pracovných zmlúv na dobu určitú. Ak porovnáme postavenie 
vysokoškolského učiteľa s ďalším pedagogickým zamestnancom 
na základných a stredných školách, ide o výrazné znevýhod-
nenie až diskrimináciu z pohľadu väčšej neistoty zamestnania 
vysokoškolských zamestnancov.

Kvalita a optimalizácia vysokoškolského vzdelávania
V súčasnosti pôsobí v Slovenskej republike 36 vysokých škôl, 
z toho 20 verejných a 3 štátne. Až vyše 60 % populačných 
ročníkov nastupuje štúdium na vysokých školách. Tento stav 
spôsobuje znižovanie kvality absolventov a zvyšuje podiel tých, 
ktorí sa po štúdiu vo svojich odboroch neuplatnia. Vzhľadom 
na nezávislosť vysokých škôl sa budeme usilovať regulovať 
kvalitu vzdelávania najmä prostredníctvom menej formálne 
a viac obsahovo zameraného akreditačného procesu ako aj pro-
stredníctvom systémovej metodiky motivačného rozdeľovania 
štátnych dotácií a podporou výskumu a vývoja v súťaživom 
prostredí cez grantové agentúry. Štát by mal uplatňovať premys-
lenú dotačnú podporu a regulačnú funkciu v prípade závažnej 
spoločenskej potreby v určitých odboroch a naopak utlmovať tie 
programy, u ktorých táto potreba je mnohonásobne nižšia, ako 
počet absolventov. Jedným z atribútov kvality vysokej školy je 
ponuka takého doplnkového alebo neformálneho vzdelávania, 
ktorý bude pre študenta prínosom vzhľadom k jeho budúcemu 
profesijnému zameraniu.

Akreditácia
Akreditačná komisia sleduje, posudzuje a nezávisle hodnotí 
kvalitu činnosti vysokých škôl a napomáha jej zvyšovaniu. 
Preto pokladáme za potrebné presadiť taký spôsob kreovania 
skutočne nezávislej Akreditačnej komisie, ktorý zabezpečí jej 
zloženie z morálnych a kvalitných odborníkov, a taktiež rozšíriť 
jej právomoci. Proces akreditácie chceme výrazne zjednodu-
šiť a stransparentniť. Akreditačná komisia by takto mohla 
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nastavením prísnejších kritérií pri komplexných akreditáciách 
dosiahnuť skutočnú diferenciáciu vysokých škôl podľa kvality 
jej pedagógov a študijných programov. Spolu s opatreniami 
na zvýšenie mzdového ohodnotenia a zatraktívnenia povolania 
vysokoškolského pedagóga to povedie k optimalizácii počtu 
študijných programov. Sprísnené a kritické hodnotenie vysokých 
škôl akreditačnou komisiou povedie i k vnútornému tlaku v rámci 
vysokej školy priebežne kontrolovať vlastnú kvalitu vyučovania.

Uplatnenie absolventov na trhu práce a potreby spoločnosti
Budeme presadzovať sprísnenie prijímacieho konania 
pre štúdium na druhom stupni vysokoškolského vzdelávania 
a vytvorenie bakalárskych študijných odborov orientovaných 

priamo pre prax. Štát musí aj vo vzdelávaní, ktoré je fi nancované 
z verejných zdrojov, zohľadňovať potreby spoločnosti na trhu 
práce. Budeme presadzovať, aby tak robil prostredníctvom 
motivačných nástrojov a len v krajnom prípade reštrikciou. 
Za takýto motivačný nástroj považujeme napríklad zvýhod-
nené sociálne a motivačné štipendiá pre odbory, v ktorých je 
nedostatok absolventov vysokých škôl, a zmluvy s budúcim 
zamestnávateľom.

Štúdium na zahraničných vysokých školách
Štúdium na zahraničných vysokých školách prináša na jednej 
strane vítanú možnosť pre nadaného slovenského študenta 
získať vzdelanie na renomovanej vysokej škole, na druhej 
strane príliš vysoký podiel má negatívny vplyv na priemernú 
kvalitu ostávajúcej študentskej populácie. Odhaduje sa, že len 
podiel slovenských študentov študujúcich na českých vysokých 
školách tvorí cca 15 - 20 % všetkých študentov, študujúcich 
na slovenských vysokých školách v dennej forme štúdia. 
Uvedený jav súvisí najmä s kvalitou vzdelávania a s ľahšou 
možnosťou získať zamestnanie v zahraničí. Chceme tento trend 
zastaviť systémovými opatreniami, a naopak zvýšiť záujem 
zahraničných študentov o štúdium na slovenských vysokých 
školách.

11.4 Veda a výskum

Spoločnosť, ktorá sa chce rozvíjať a prosperovať v konkurenč-
nom prostredí, musí investovať aj do rozvoja vedy a výskumu. 
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S podporou vedy a výskumu je treba začať v systéme výchovy 
a vzdelávania tak, aby bola rozvíjaná prirodzená kreativita detí 
a mládeže pod vedením skúsených pedagógov už v školskom 
veku.
Veda a výskum si zaslúžia pozornosť a potrebujú náležité 
a múdro nasmerované investície. Prirodzenou súčasťou univer-
zitného systému je okrem vzdelávania aj výskum. Na Slovensku 
má mnohoročnú tradíciu výskumnej inštitúcie aj Slovenská 
akadémia vied, ktorá produkuje značnú časť našich vedeckých 
výsledkov. Preto by mala mať SAV osobitné postavenie vedeckej 
a výskumnej inštitúcie, ale aj s osobitnými kritériami hodnotenia 
jej prínosu. Spojenie výskumných kapacít Slovenskej akadémie 
vied a univerzít pri riešení konkrétnych výskumných úloh môže 
prostredníctvom spoločných výskumných tímov priniesť úspech. 
Uprednostňujeme preto podporu výskumných programov a úloh. 
Výskumné inštitúcie však musia mať zabezpečené základné 
fi nancovanie. Podporu výskumu treba uskutočniť prostredníc-
tvom dobre fungujúcej grantovej schémy, ktorá odrazí kvalitu 
výskumnej práce, jej perspektívu a prínos pre spoločnosť.

11.5 Mládež a šport

Zdravá mládež vedená k zodpovednosti a spoločenskej so-
lidarite predstavuje záruku budúcnosti Slovenska i Európy. 
Preto pokladáme okrem investícii do jej vzdelania za dôležité 
venovať jej pozornosť i v mimovyučovacích aktivitách. Záujmová 
činnosť v oblasti kultúry, aj v oblasti pohybových aktivít je 
emocionálne a motivačne veľmi silný nástroj výchovy, ktorý 

dnes využívame nedostatočne. Sme si vedomí, že pri výchove 
je prvoradá zodpovednosť na rodičoch. Spoločnosť však musí 
vytvárať priestor a podmienky pre mladých ľudí. Preto budeme 
podporovať jej aktivity prostredníctvom mládežníckych združení 
a komunít a dobrovoľníckej činnosti.
Súčasťou zdravého životného štýlu je aj šport, či už amatér-
sky alebo profesionálny. Športové a iné komunitné aktivity 
pokladáme za účinný spôsob ako predchádzať drogám, alko-
holu a návyku k záhaľčivému spôsobu života. Chceme takéto 
podmienky pre športové aktivity podporovať budovaním 
nenáročných ihrísk, systémom športových súťaží mládeže a pre 
mimoriadne športovo nadané deti sieťou športovo orientovaných 
škôl a športových stredísk mládeže. Program otvorená škola, 
ktorý sme naštartovali v rokoch 2002-2006 predstavuje základ 
pre voľnočasové športové a iné aktivity mládeže.
Starostlivosť spoločnosti o mládež predstavuje aj starostlivosť 
o jej bezpečnosť a kultúru prostredia. Preto chceme tam, kde sa 
ukáže lokálna potreba, vybudovať systém školských autobusov 
a bezbariérových škôl a školských zariadení.
Šport a najmä vrcholový šport je fenomén, ktorý posilňuje 
národné povedomie a spoločenskú spolunáležitosť. Úspešný 
vrcholoví športovci sa stávajú vzorom pre mladých ľudí a lákajú 
ich spolu s rodičmi na športoviská. Preto chceme vytvoriť 
ucelený a cielený systém podpory vrcholového športu. Sme 
si vedomí, že Slovensko nemôže podporovať veľa športových 
odvetví na vrcholovej úrovni. Chceme, aby podporný systém 
zohľadnil našu športovú tradíciu a predpoklady na úspech 
na medzinárodnom poli.



CESTA PRE SLOVENSKO
94

Základným predpokladom úspešného projektu športujúcej 
mládeže je nízkoprahový prístup k inštitucionalizovanému 
športu, o ktorý sa budeme usilovať. To nepredstavuje nič iné 
ako umožnenie športovania v kolektívnych, ale aj individuálnych 
športoch tým deťom, ktoré by si tento konkrétny šport nemohli 
z fi nančného a materiálneho hľadiska dovoliť.
Budeme rozvíjať a efektívne využívať športové kapacity 
v prospech potenciálu športujúcej mládeže. Každú investíciu 
do športu detí a mládeže považujeme za investíciu do zdravej 
a úspešnej budúcej generácie. Cieľom je zvýšiť záujem o telesnú 
výchovu a šport na školách vytvorením väčšieho časového 
priestoru pre výučbu, podporou a iniciatívou zakladania škol-
ských športových klubov a vytvorením podmienok pre realizáciu 
medziškolských súťaží a hier.
Súčasťou skvalitnenia ponuky a služieb na športovom poli 
je nutná spolupráca a komunikácia so športovými zväzmi 
jednotlivých športov. Pre dobre fungujúcu spoluprácu štátu 
a športových zväzov iniciujeme tvorbu legislatívnych noriem, 
ktoré budú podporovať športové a telovýchovné organizácie 
k vyššej aktivite.
Kľúčovým aspektom vo vzťahu k športu je potrebná zmena 
systémového nastavenia (aj legislatívneho rámca) fi nancovania 
športu. Prax a skúsenosti posledných rokov ukazujú, že súčasný 
model fi nancovania športu je nastavený nedostatočne z hľa-
diska konkurencieschopnosti a celospoločenského významu 
v porovnaní so zahraničím. Prehodnotíme spôsob fi nancovania 
profesionálneho a neprofesionálneho športu v prospech vzá-
jomného doplnenia cieľov.

Vytvorenie nového systematického prístupu k športu, ktorý 
zahŕňa určenie kompetencií, právomocí a zodpovedností za na-
pĺňanie stanovených cieľov. Pre zmenu systému je potrebné 
určiť režijnú, kompetenčnú a organizačnú štruktúru celého 
zastrešenia športu od ministerstva, cez VÚC, obce, školy, kluby 
až po rodičov. Systematizácia športu umožňuje merateľnosť 
výsledkov, hodnotenie úspešnosti celého systému, efektivitu 
využívania fi nančných prostriedkov a v neposlednom rade 
sprehľadňuje tok fi nancií, čím by sa systém stal transparentnejší.
V novom systéme chceme ponúknuť kontinuitu procesov a sys-
tematickú, metodickú prácu. Nemusíme vyprodukovať svetovú 
špičku v danom športe, ani majstrov sveta, ale spoločnými silami 
sa musíme o to aspoň pokúsiť. Kontinuita systému znamená, 
že deti a mládež budú môcť prejsť svojim športom niekoľkými 
vekovými kategóriami a výkonnostnými úrovňami na báze 
altruistického športu.
V spolupráci so všetkými zúčastnenými stranami – t.j. rodičmi, 
školou, športovými klubmi a športovými zväzmi, chceme 
podporiť všetky projekty smerujúce k zvýšeniu motivácie 
detí a mládeže športovať.
Ak má šport vytvárať celospoločenské hodnoty, je nevyhnutné 
z neho odstraňovať negatívne prvky, ktoré odrádzajú mnohých 
od športovania. V spolupráci doma i v zahraničí je potrebné 
pracovať na cielenom a systematickom boji proti drogám, 
dopingu, násiliu i korupcii v športe a na športových podujatiach. 
Šport mladých má byť vo voľnom čase prevenciou pred drogami 
a civilizačnými ochoreniami.
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Rekreačný šport

Podporíme príležitosti na aktívne rekreačné športovanie. 
Sme presvedčení, že šport ako životný štýl celej spoločnosti 
vytvára najvhodnejšie prostredie prevencie zdravej spoločnosti. 
Budeme sa zasadzovať za vytvorenie koncepcie založenej 
na tesnej spolupráci rezortu s orgánmi miestnej samosprávy 
s jej následnou realizáciou na výstavbu rekreačnej infraštruktúry 
ako turistických trás, cyklotrás, bežeckých okruhov, či verejne 
dostupných športovísk. Tieto aktivity budeme primárne viazať 
na angažovanosť a iniciatívu samospráv a občianskych združení.
Významným cieľom podpory rekreačného športovania je 
pritiahnuť rodiny k aktívnemu záujmu o šport. Našou snahou 
je vytvorenie príležitostí pre aktívny i pasívny šport rodín, 
kde budú môcť tráviť viac času spolu.

Vrcholový šport

Podpora určitej pozitívnej zmeny vnímania spoločnosti, kde 
sa športové podujatia stanú miestom stretávania jednotlivcov 
a celých rodín. S rastúcou infraštruktúrou vrcholového športu 
rastie príležitosť na zmenu vnímania športových podujatí, nie 
ako rizikových stretnutí, ale príležitosťou na zmenu životného 
štýlu. Táto snaha je spojená so zmenou kultúry na športoviskách 
a športových podujatiach, kde sa otvára možnosť napr. rodinného 
športového popoludnia tak, ako je to bežné v iných krajinách.
Naším cieľom je zvýšenie marketingovej a predajnej ceny 
slovenského športu. Na základe dôkladnej analýzy zvážime 

organizovanie (spoluorganizovanie) existujúcich alebo nových 
vrcholových športových podujatí na Slovensku, z hľadiska ich 
ekonomickej efektívnosti, spoločenského významu a celkového 
prínosu pre spoločnosť. Vážnou a v súčasnosti výrazne nedo-
cenenou súčasťou športu sú národné súťaže, hlavne v kolek-
tívnych športoch. Bude nevyhnutné v spolupráci so ZMOS -om 
a športovými zväzmi nájsť spôsob legálneho spolufi nancovania 
národných súťaží vo vybraných športových odvetviach.
Zavedieme efektívny dotačný systém vrcholového športu, 
ktorý bude výsledkom analýz a diskusií so všetkými zväzmi.
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Zdravotná starostlivosť má byť poskytovaná s úctou a rešpektom 
voči pacientovi, so zohľadňovaním jeho individuálnych potrieb 
a zachovaním slobodnej voľby.
Naším cieľom je zabezpečiť kvalitnú a rovnako dostupnú 
zdravotnú starostlivosť, ktorá vo svojich dôsledkoch vedie 
k zlepšovaniu zdravotného stavu obyvateľov Slovenska.
Chceme vytvoriť systém fi nancovania, ktorý je napriek rastú-
cim nákladom dlhodobo udržateľný a zabezpečuje ochranu 
rozpočtov rodín, jednotlivcov ale aj verejných fi nancií pred 
neodôvodnenými výdavkami.
Predpokladom je dobré pracovné prostredie pre zdravotníckych 
pracovníkov s primeraným fi nančným ohodnotením.

12.1 Východiskový stav

Slovenské zdravotníctvo prešlo od roku 1993 celým radom 
zmien, počas ktorých sa významným spôsobom menil názor 
príslušnej vlády na vhodný spôsob zabezpečenia poskytovania 
a fi nancovania zdravotných služieb s cieľom dosiahnuť ich kvalitu 
a dostupnosť pre pacienta. Tak časté a zásadné zmeny celkového 
pohľadu na zdravotníctvo dlhodobo poškodzujú výkonnosť 
akéhokoľvek systému. V zdravotníctve, rovnako ako v iných 
oblastiach ľudskej činnosti, je potrebné vytvoriť dostatočne 
predvídateľné prostredie, vychádzajúce z reality súčasnej 

situácie a zo základného konsenzu o hlavných smeroch ďalšieho 
rozvoja, založeného na overených faktoch. Takéto prostredie 
nevylučuje súťaž politických strán. Ale ak má byť táto súťaž 
v prospech celej krajiny, vrátane jej zdravotníctva, nemôže 
spočívať v úsilí o kompletnú prestavbu systému v každom 
volebnom období.
K hlavným problémovým oblastiam patrí nejednoznačnosť roz-
sahu zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného zdravotného 
poistenia, neudržateľnosť fi nancovania založeného na odvodoch, 
nedostatočné investície do infraštruktúry a pokračujúce zadlžo-
vanie najmä štátnych nemocníc, slabé postavenie všeobecného 
lekára z pohľadu medicínskych kompetencií, nevyriešený systém 
starostlivosti o dlhodobo chorých a imobilných pacientov, ne-
dostatočná transparentnosť a verejná kontrola. Medzi rastúce 
hrozby patrí migrácia mladých lekárov a sestier do zahraničia 
a ňou podmienená starnúca veková štruktúra zdravotníckych 
pracovníkov na Slovensku.
Slovenské zdravotníctvo vykazuje vážne systémové nedostatky, 
ktoré sú historicky ovplyvnené dvomi príčinami. Na jednej strane 
treba konštatovať, že ani za 25 rokov sa nepodarilo slovenské 
zdravotníctvo úplne transformovať na sektor plne kompatibilný 
s trhovým hospodárstvom, na druhej strane do zdravotníctva 
prenikli nové neduhy, ako dôsledok zlej implementácie pravidiel 
trhového hospodárstva. Patrí k nim neefektívnosť, korupcia, 
politický klientelizmus a vysoká miera regulácie. Aj následkom 
týchto skutočností slovenské zdravotníctvo netvorí dostatočnú 
pridanú hodnotu pre občanov. Rastie nespokojnosť občanov 
so systémom zdravotnej starostlivosti a taktiež aj značnej časti 
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zdravotníckych pracovníkov so svojim postavením a pracovnými 
podmienkami.
Slovenský zdravotný systém sa štrukturálne a organizačne 
neprispôsobil výzvam 21. storočia, ktorými sú demografi cké 
zmeny spojené s predlžovaním veku života, rozvoj moderných 
medicínskych technológií a epidémia chronických ochorení. Ide 
predovšetkým o chronické ochorenia spôsobené rizikovými 
faktormi, ktoré súvisia najmä so životným štýlom. Náklady 
na liečbu chronických ochorení tvoria až 75 % celkových ná-
kladov rozpočtu zdravotníctva a tradičný systém ich nedokáže 
efektívne riadiť, nakoľko nemá nástroje na účinnú motiváciu 
jednotlivcov k zodpovednému správaniu voči vlastnému zdraviu 
a nevedie k znižovaniu individuálnych rizík, ku ktorým patrí 
fajčenie, obezita, nezdravé stravovanie a životný štýl.
Je zákonité, že uvedené problémy vplývajú aj na zdravotný 
stav občanov, a tak slovenské zdravotníctvo zaostáva nielen 
v oblasti spokojnosti pacientov so zdravotnými službami, ale 
aj v oblasti efektívnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti. 
Objektívne hodnotenie zdravotného stavu v rámci OECD radí 
Slovensko pod európsky priemer, nakoľko priemerná očakávaná 
dĺžka života na Slovensku je takmer o päť rokov kratšia ako je 
priemer vyspelých krajín OECD.

12.2. Strategické ciele

Ťažiskovými hodnotami v systéme zdravotníctva sú solidarita, 
zodpovednosť a sociálna spravodlivosť, spolu so zachovaním 
dostupnosti a rovnosti prístupu k zdravotnej starostlivosti 

pre každého občana Slovenskej republiky. Tieto princípy sú 
základnými východiskami zdravotnej politiky KDH, ktorá je 
založená na hlbokom rešpekte voči každej ľudskej bytosti a jej 
dôstojnosti. Chceme budovať zdravotný systém, v ktorom 
dominantnou a dlhodobou motiváciou všetkých jeho subjektov 
bude napĺňať požiadavky obyvateľov na dostupnú a kvalitnú 
zdravotnú starostlivosť a v ich dôsledku tak zlepšovať zdravotný 
stav obyvateľstva. Chceme budovať systém, ktorý bude mať 
stabilnú základnú štruktúru, pričom bude otvorený inovatívnym 
spôsobom poskytovania zdravotných služieb a bude schopný 
vyrovnať sa s dnešnými a budúcimi výzvami.
KDH v súlade so závermi WHO považuje za základné dlhodobé 
ciele v oblasti zdravotníctva:

  Dostupnosť a kvalitu zdravotných služieb, vedúce vo svojich 
dôsledkoch k zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľstva.

  Ochranu rozpočtov rodín a jednotlivcov ako aj verejných 
fi nancií pred neodôvodnenými výdavkami na zdravotníctvo.

  Spokojnosť klientov založená na možnosti voľby a rešpek-
tovaní ich individuálnych potrieb.

  Dobré pracovné prostredie pre zdravotníckych pracovníkov 
s primeraným fi nančným ohodnotením.

12.3 Nutné predpoklady na dosiahnutie cieľov

Moderný zdravotný systém dokáže dosiahnuť stanovené ciele 
len pokiaľ sú naplnené základné predpoklady jeho funkčnosti 
a ďalšieho rozvoja. Zvýšenie efektívnosti, teda hodnoty 
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za peniaze, je v dnešnej situácii, ktorá je charakterizovaná 
pomalým hospodárskym rastom, snahou o konsolidáciu verej-
ných fi nancií a postupne sa prejavujúcim vplyvom starnutia 
obyvateľstva i chronických chorôb, jedinou možnou cestou 
na zabezpečenie dostupnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti. 
Je potrebné uvedomiť si jednu základnú vec. Neefektívne sys-
témy sú neetické. Peniaze, ktoré sú zbytočne minuté, chýbajú 
inde a znamenajú horšiu dostupnosť a kvalitu starostlivosti, 
teda zbytočné ľudské utrpenie.
Slovenské zdravotníctvo nenapĺňa v dostatočnej miere ani ďalšie 
zo základných predpokladov efektívnosti, medzi ktoré patrí:

  Praktická defi nícia nároku poistenca a zabezpečenie jeho 
vymožiteľnosti, ktorá obsahuje jasné a zrozumiteľné vyme-
dzenie rozsahu zdravotných služieb hradených z verejného 
zdravotného poistenia ako aj zabezpečenie ich reálnej do-
stupnosti a vymožiteľnosti. Občan musí mať možnosť vedieť 
na akú zdravotnú starostlivosť má nárok, kde, v akom čase 
a za akých podmienok.

  Dlhodobo udržateľné stabilné fi nancovanie so zodpove-
dajúcim prerozdelením zdrojov, ktoré zaisťuje dostupnosť 
zdravotných služieb pre všetky skupiny obyvateľstva, ale 
nevedie k zbytočnému plytvaniu zdrojmi, ani neúnosnej 
záťaži jednotlivcov a rodín, rovnako ako verejných rozpočtov 
a neznižuje medzinárodnú konkurencieschopnosť krajiny.

  Vhodné vymedzenie rolí, kompetencií a zodpovedností jed-
notlivých inštitúcií, teda štátu, poskytovateľov zdravotných 
služieb a zdravotných poisťovní, nastavenie predpokladov 

pre ich efektívnu správu a spoločensky prospešné správanie, 
rovnako ako zamedzenie zjavným konfl iktom záujmov.

  Transparentné, otvorené a predvídateľné prostredie, ktoré 
umožňuje meranie výsledkov a efektívnosti poskytovaných 
služieb, najmä ich dostupnosti, ceny a kvality, rovnako ako 
dlhodobé investície do zmeny správania klientov a zlepšenia 
ich zdravotného stavu.

12.4 Opatrenia

KDH bude v súlade s pozitívnymi zahraničnými skúsenosťami 
a najnovšími poznatkami konzistentne a dlhodobo presadzovať 
opatrenia vedúce k napĺňaniu všetkých uvedených predpokladov 
tak, aby došlo naplneniu stanovených cieľov.

12.4.1 Vymedzenie nároku poistenca a zabezpečenie jeho 
vymožiteľnosti

Jednoznačnosť a zrozumiteľnosť nároku občana na zdravotnú 
starostlivosť hradenú z verejného zdravotného poistenia je 
jednou z podmienok jeho vymožiteľnosti. Nárok musí byť 
zosúladený a zakotvený na úrovni zákona, katalógu zdravotných 
služieb a štandardných klinických postupov. Defi níciu nároku 
je potrebné doplniť stanovením geografi ckej a časovej dostup-
nosti pre jednotlivé výkony a typy zdravotnej starostlivosti 
a podporiť jednotným a transparentným vedením poradovníkov 
na plánovanú zdravotnú starostlivosť. V súčasnosti evidujeme 
v poradovníkoch len vybrané diagnózy a výkony v lôžkovej 
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starostlivosti, ktoré tvoria cca 10 % zo všetkých plánovaných 
hospitalizácií. Potrebujeme automatický mechanizmus, ktorý 
dokáže identifi kovať predlžujúcu sa dobu čakania na určitý výkon 
a po prekročení stanovenej lehoty bude zaradený do režimu 
transparentných čakacích listín. To umožní jeho sledovanie 
zo strany pacientov, zdravotných poisťovní a Úradu pre dohľad 
nad zdravotnou starostlivosťou.
KDH bude presadzovať reálne nástroje vedúce k vymožiteľnosti 
nároku pre občana. Patrí k nim stanovenie lehôt pre zdravotné 
poisťovne, dokedy musia zabezpečiť poskytnutie plánovanej 
zdravotnej starostlivosti, dokedy musia vyriešiť sťažnosti 
poistencov, ďalej podanie sťažnosti na postup poisťovne 
Úradu pre dohľad a inštitút verejného ochrancu práv pacientov. 

Kľúčovým nástrojom na strane občana je možnosť čerpať službu 
u nezmluvného poskytovateľa prípadne v zahraničí, ktorú je 
poisťovňa povinná uhradiť, pokiaľ ju nedokáže včas zabezpečiť 
u svojho zmluvného partnera.
KDH bude presadzovať transparentné pravidlá pre aktualizáciu 
a rozširovanie nároku občana, tiež pre zaraďovanie nových 
medicínskych technológií a zdravotných postupov do úhrad 
z verejného zdravotného poistenia. Preto musí existovať 
jednotná a kodifi kovaná metodika hodnotenia medicínskej 
a ekonomickej efektívnosti nových zdravotných technológií.
KDH podporí uplatňovanie relatívneho prahu nákladovej 
efektívnosti v prípade existencie viacerých medicínskych po-
stupov, ktoré preukázateľne vedú k porovnateľným zdravotným 
výsledkom. Z verejného zdravotného poistenia sa potom hradí 
ten, ktorý je z celospoločenského hľadiska lacnejší. Tento spôsob 
vedie k efektívnejšiemu vynakladaniu prostriedkov a navyše 
umožňuje vymedzenie tzv. nadštandardu, teda možnosti po-
istencov priplatiť si rozdiel medzi plne hradeným (lacnejším) 
postupom a inými variantmi. Tento prístup dokáže priniesť 
dodatočné legálne a transparentné zdroje do zdravotníctva 
bez toho, aby bol akokoľvek obmedzovaný prístup obyvate-
ľov k potrebnej zdravotnej starostlivosti. Zároveň poskytuje 
pre pomerne širokú skupinu obyvateľov možnosť výberu.

12.4.2 Nový rozmer v systéme fi nancovania

Podmienkou dlhodobej udržateľnosti systému fi nancovania 
zdravotníctva je jeho schopnosť reagovať na rast nákladov 
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a pokles príjmov v dôsledku starnutia obyvateľstva, epidémie 
chronických ochorení a dynamického rozvoja medicínskych 
technológií.
Medzi ďalšie faktory, ktoré prispievajú k neudržateľnosti 
tradičného fi nancovania založeného na odvodoch z miezd 
zamestnancov patrí:

  Nárast počtu SZČO. Medzi rokom 2005 a predikciou na rok 
2015 dochádza k nárastu počtu SZČO o 85 tisíc, pričom 
priemerné odvody SZČO sú významne nižšie ako u zamest-
nancov. 90 % poistených SZČO platí minimálny mesačný odvod, 
ktorého výška je polovica z priemerného mesačného odvodu 
zamestnanca. Na ilustráciu, ak by trend pokračoval a 100 tis. 
zamestnancov by prešlo na SZČO, tak pokles celkových príjmov 
systému by bol na úrovni 2 %, t.j. 70 miliónov € ročne.

  Podiel miezd na HDP je v slovenskej ekonomike nižší v po-
rovnaní s krajinami EU a naopak podiel zisku z kapitálu je 
vyšší. Stúpa podiel „pasívnych“ príjmov (dividendy, renty, akcie, 
príjmy z prenájmov a pod.), čiže rastie tá časť HDP, z ktorej sa 
neplatia zdravotné odvody alebo zaťaženie je výrazne nižšie.

  Zvyšovanie odvodov na verejné zdravotné poistenie vedie 
k zdražovaniu pracovnej sily a teda ku zhoršeniu medzinárodnej 
konkurencieschopnosti Slovenska. Už dnes sú celkové náklady 
na pracovnú silu na Slovensku z pohľadu medzinárodného 
investora vyššie ako v Poľsku a Maďarsku.

  Možnosť navýšenia zdrojov zo štátneho rozpočtu je obmedzená 
vzhľadom na záväzok Slovenska ako člena Eurozóny znižovať 

defi cit verejných fi nancií v rokoch 2014 až 2016 na úroveň 
1,3 % HDP.

  Z empirických skúseností vyplýva, že v slovenskej ekonomike 
dochádza k zásadnejšiemu rastu zamestnanosti až pri hos-
podárskom raste na úrovni 4 %.

  Jediné reálne peniaze, ktoré môžu prísť do zdravotníctva 
navyše, sú prostriedky získané vďaka rastu slovenského 
hospodárstva, ktorý je na roky 2014 až 2016 odhadovaný 
ministerstvom fi nancií na úrovni 2,2 % až 3,1 % HDP. Ani 
dlhodobý rast ekonomiky na úrovni cca 2 %, aj keby sa premietol 
do rastu miezd a teda príjmov verejného zdravotného poistenia, 
nedokáže zabezpečiť odpoveď na výzvy, ktoré pre systém 
predstavuje starnutie obyvateľstva a rozvoj chronických 
chorôb.

  KDH bude presadzovať zvyšovanie efektívnosti, stability 
a predvídateľnosti na strane príjmov verejného zdravotného 
poistenia, pričom cieľom je, aby dodatočné súkromné zdroje 
boli na úrovni do 25 % verejných zdrojov, pričom v súčasnosti 
sa blížia na úroveň 30 %.

KDH bude presadzovať zavedenie nominálneho poistného ako 
doplnku a prípadne náhrady časti súčasných odvodov, určeného 
konkrétnou sumou, rovnakou pre všetkých poistencov jedného 
poistného produktu zdravotnej poisťovne. Jednotlivé zdravotné 
poisťovne si budú môcť konkurovať v ponuke produktov, ale 
aj vo výške nominálneho poistného.
Nominálne poistné bude pri úvodnom nastavení makroekonomic-
ky neutrálne. Celkové platby štátu, zamestnávateľov i občanov 
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zostanú v rovnakej výške ako dnes. Objem nominálneho 
poistného môže postupne rásť ako reakcia na možné zníženie 
dnešných príjmov verejného zdravotného poistenia v dôsledku 
starnutia obyvateľstva a ďalších spoločenských zmien.
Nominálne poistné za dnešných štátnych poistencov v základnej 
výške bude naďalej platiť štát a u nízkopríjmových ekonomicky 
aktívnych skupín obyvateľstva bude platba nominálneho 
poistného čiastočne dotovaná sociálnym systémom.
Postupné zavádzanie nominálneho poistného je odpoveďou 
na existujúce systémové nedostatky:

  Znižuje závislosť fi nancovania zdravotníctva na ekonomickom 
cykle, zmenách zamestnanosti a hospodárskom raste, čím 
sa stáva stabilnejším;

  Spolu s navrhovanou fi nančnou ochranou pre nízkopríjmové 
skupiny obyvateľstva predstavuje vysoko solidárny spôsob 
fi nancovania, ktorý nezvyšuje náklady na pracovnú silu, 
a preto nevedie k znižovaniu medzinárodnej konkurencie-
schopnosti Slovenska a nepodlieha erózii v dôsledku starnutia 
obyvateľstva;

  Je ideálnym nástrojom cenovej konkurencie zdravotných 
poisťovní, atraktívnym a zrozumiteľným pre poistenca, ktorý 
vedie k zameraniu pozornosti poisťovní na individuálne 
preferencie poistencov, efektívny nákup zdravotných služieb, 
ich koordináciu a integráciu, vrátane ponuky programov 
na manažment chronických chorôb.

Poplatky v zdravotníctve
Podiel priamych platieb občanov na fi nancovaní zdravotníctva 
je jedným z najvyšších v Európe a ich objem neklesol ani 
po zrušení poplatkov v roku 2006. Hlavný problém ale spočíva 
v tom, že časť z nich je netransparentná, nie je evidovaná a tiež 
v existencii rozsiahlych polo -legálnych a nelegálnych platieb. 
V praxi sa vyberajú poplatky napríklad za klubové karty, ročné 
poplatky za dispenzarizáciu v súkromných centrách, poplatky 
za rozlične defi novanú nadštandardnú starostlivosť a nad-
štandardné služby, poplatky za výber lekára, operatéra alebo 
pôrodníka a čoraz širšie poskytovanú zdravotnú starostlivosť 
u nezmluvných poskytovateľov alebo na vlastnú žiadosť. Tieto 
platby sa zdajú byť najrýchlejšie rastúcou zložkou priamych 
platieb obyvateľstva. Na jednej strane sú prejavom nedostatku 
fi nančných zdrojov v systéme zdravotníctva, na druhej strane, 
tým, že nie sú dostatočne zdokumentované ani evidované, nie 
je možné pred nimi chrániť zraniteľné skupiny obyvateľstva. 
Sú reálnym rizikom pre dostupnosť potrebnej starostlivosti 
pre nízkopríjmové skupiny obyvateľov, domácnosti dôchodcov 
a chronicky chorých.
Peniaze, získané vďaka nominálnemu poistnému transparentným 
a na rozdiel od priamych platieb sociálne šetrným spôsobom, 
môžu byť poskytnuté poskytovateľom na zvýšenie úhrad 
a umožniť zavedenie transparentných pravidiel pre výber 
sociálne únosných poplatkov.



CESTA PRE SLOVENSKO
102

12.4.3 Nový rozmer v poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Tradičné centrálne riadené zdravotné systémy dokázali vý-
znamne zlepšiť zdravotný stav obyvateľstva v ére infekčných 
chorôb. Dnešná doba chronických ochorení si ale vyžaduje 
otvorenosť organizačným inováciám a zásadné zmeny v posky-
tovaní a fi nancovaní zdravotných služieb, ktoré zaistia posun 
od izolovaného a nekoordinovaného liečenia jednotlivých epizód 
chorôb k dlhodobej integrovanej starostlivosti kombinujúcej 
liečbu s prevenciou. Takýto prístup je ťažko realizovateľný 
v hierarchických centrálne riadených zdravotných systémoch.
Epidémia chronických ochorení a najdôležitejšie rizikové faktory 
ovplyvňujúce zdravotný stav obyvateľov súvisia s ich životným 
štýlom. Navyše, len u troch z týchto faktorov má tradičný 
zdravotný systém účinné možnosti liečby – vysoký krvný tlak, 
zvýšená hladina cholesterolu a zvýšená hladina krvného cukru. 
Väčšinu chorobnosti a úmrtnosti na Slovensku, ale aj v ostatných 
európskych krajinách, spôsobujú rizikové faktory, ktoré sú len 
ťažko kontrolovateľné tradičným systémom zdravotníctva. 
Ide o nesprávnu výživu, fajčenie, nadváhu, alkohol a fyzickú 
nečinnosť, a preto si doterajší zdravotný systém nedokáže 
poradiť s rozvojom chronických ochorení.
Nevyhnutnou podmienkou na kontrolu chronických ochorení 
je individualizovaný prístup k pacientovi a rešpektovanie jeho 
preferencií, zapojenie pacienta do starostlivosti o vlastné zdra-
vie, jeho motivácia k spoluzodpovednosti a podpora zdravého 
životného štýlu. Na strane druhej si vyžaduje koncept integro-
vaného poskytovania zdravotných služieb s vysokou mierou 

koordinácie a vzájomné zdieľanie informácií tak, aby pacient 
dostal dostatočné a zrozumiteľné informácie, čo najkvalitnejšiu 
starostlivosť, bez zbytočného preháňania, čakania a duplicít.
KDH bude vytvárať predpoklady pre vznik produktov zdra-
votného poistenia, ktoré budú napĺňať obe podmienky a budú 
preukázateľne zaisťovať kompletný rozsah zdravotných služieb 
hradených z verejného zdravotného poistenia. Môžu sa líšiť 
v spôsobe zabezpečenia dostupnosti zdravotných služieb, 
napríklad v šírke možností výberu poskytovateľa, skrátením 
štandardnej doby čakania na plánovanú starostlivosť, stupňom 
integrácie služieb, ďalej v ponuke motivačných programov 
pre poistenca podporujúcich ich starostlivosť o vlastné zdravie, 
úrovňou klientskeho servisu, výškou a formou spoluúčasti.
KDH bude presadzovať nový rozmer v poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti a vytvárať podmienky pre vznik produktov 
zdravotného poistenia, uplatnenie komplexného manažmentu 
chronických ochorení, konceptov integrovanej starostlivosti 
vrátane posilnenia postavenia a zvýšenia kompetencií vše-
obecných lekárov.

12.4.4 Starostlivosť o dlhodobo chorých pacientov

Na Slovensku chýba systém následnej zdravotnej starostlivosti 
pre dlhodobo chorých, imobilných a bezvládnych pacientov. 
Lôžková starostlivosť nie je prepojená s ambulantnou a domá-
cou starostlivosťou, chýba jednoznačná defi nícia zdravotnej, 
ošetrovateľskej a sociálnej starostlivosti, absentuje defi nícia 
nároku a jednoznačný spôsob fi nancovania. Takisto chýba 



103
II. BUDÚCNOSŤ SLOVENSKA    12 | ZDRAVÁ SPOLOČNOSŤ

podpora ošetrovateľskej starostlivosti v prirodzenom domácom 
prostredí pacienta. Poskytovatelia sociálnych služieb ale aj 
zdravotných služieb nevyhnutne poskytujú kombinovanú 
zdravotnú, ošetrovateľskú a sociálnu starostlivosť avšak 
fi nancovanie nie je adekvátne.
KDH bude presadzovať vytvorenie systému efektívnej, kvalitnej 
a dostupnej dlhodobej zdravotnej starostlivosti o bezvládnych 
a chronicky chorých pacientov, založenom na prioritnej pod-
pore starostlivosti o pacienta v jeho prirodzenom domácom 
prostredí. Systému, v ktorom budú jednoznačne stanovené 
práva, zodpovednosti a kompetencie pacienta, jeho rodinných 
príslušníkov, poskytovateľov zdravotnej a sociálnej starostli-
vosti. Systém fi nancovania má byť kombinovaný a založený 
na hlbokom princípe solidarity. Zo strany rodiny a spoločnosti 
má byť vyjadrením rešpektu a úcty voči starším, bezvládnym 
a dlhodobo chorým.
V prechodnom období bude dlhodobá starostlivosť z hľadiska 
defi nície pacienta, požiadaviek na poskytovateľov a fi nan-
covanie rozdelená medzi sektor zdravotníctva a sociálnych 
služieb. Bude poskytovaná v sociálnych ústavoch a v prípa-
de nedostatočnej kapacity v zdravotníckych zariadeniach, 
ale v rovnakom režime kombinovaného fi nancovania a so 
zachovanou spoluúčasťou pacienta. Následne je potrebné 
dlhodobú starostlivosť defi novať ako samostatnú oblasť kom-
binovaných zdravotných a sociálnych služieb, so špeciálnymi 
požiadavkami na poskytovateľov, novou defi níciou nároku 
na starostlivosť a samostatným fi nancovaním. Poskytovateľmi 
môžu byť súčasní poskytovatelia zdravotnej alebo sociálnej 

starostlivosti. Financovanie bude založené na samostatných 
odvodoch na dlhodobú starostlivosť, prípadne na kombinácii 
úspor a priebežného fi nancovania.

12.4.5 Vymedzenie rolí, kompetencií a zodpovednosti štátu 
a jednotlivých subjektov v systéme

Štát má jedinečnú a nenahraditeľnú kompetenciu pri tvorbe 
zdravotnej politiky, jej aktuálnych priorít, pri defi novaní úloh, 
kompetencií a zodpovedností jednotlivých subjektov a inšti-
túcií v systéme, rovnako pri defi novaní pravidiel, kontrole 
a vynucovaní ich dodržiavania.
Zásadnou úlohou je nájsť rovnováhu medzi postavením štátu 
a jednotlivých subjektov v systéme zdravotníctva. Chybou 
je prílišný etatizmus a podceňovanie schopnosti jednotlivca 
rozhodnúť sa a vybrať si to, čo je dobré a správne. Priority, 
požiadavky a potreby dostatočne informovaného a zodpo-
vedného pacienta musia byť určujúce pre budovanie systému 
zdravotníctva.
V dôsledku vlastníctva najväčších nemocníc a najväčšej 
zdravotnej poisťovne sa štát ocitá v konfl ikte záujmov, ktorý 
vedie k popretiu role nestranného tvorcu pravidiel a regulátora 
a vedie k vytvoreniu nespravodlivých trhových podmienok, 
ktorých dôsledkom je znižovanie efektívnosti slovenského 
zdravotníctva. Stráca sa význam prirodzených a osvedčených 
nástrojov, akými sú slobodná možnosť výberu, prínosy zdravého 
konkurenčného prostredia a znižuje sa schopnosť jednotlivých 
subjektov operatívne a fl exibilne reagovať na zmeny.
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KDH bude presadzovať, aby slovenské zdravotníctvo bolo 
založené na plnohodnotnom pluralitnom modeli zdravotného 
poistenia s fungujúcim trhom zdravotného poistenia, ktorý 
zabezpečujú viaceré zdravotné poisťovne a aby boli vytvorené 
predpoklady pre zdravé a primerane konkurenčné prostredie 
poskytovania zdravotnej starostlivosti so súťažou o poistenca, 
slobodnou voľbou lekára a posilnenou rolou pacienta.
KDH považuje zdravie za prioritnú hodnotu v živote človeka, 
avšak nákup a poskytovanie zdravotnej starostlivosti je služba, 
ktorá podlieha ekonomickým zákonitostiam a tvorba zisku je 
ekonomicky a eticky zdôvodniteľná ak dôjde k vytvoreniu 
dostatočnej hodnoty pre občanov.
KDH bude vytvárať predpoklady a zároveň vyžadovať 
od zdravotných poisťovní a poskytovateľov zdravotných 
služieb tvorbu vysokej pridanej hodnoty pre občana. To bude 
vyžadovať rozvinutie celého radu nových činností, okrem 
iného vyššiu úroveň hodnotenia kvality starostlivosti, rozvoj 
platobných mechanizmov zameraných na kvalitu a výsledok 
liečby, motivačné programy, zapojenie občanov do starostlivosti 
o vlastné zdravie, identifi káciu rizikových poistencov, zabez-
pečenie integrovanej starostlivosti pre klientov s chronickými 
chorobami a vybudovanie systémov informačnej podpory.

12. 4. 6 Modernizácia nemocníc

Štátne nemocnice sú v súčasnosti najzanedbanejším segmentom 
zdravotníctva. Investície, kvalita služieb, prostredie a všeobecné 
štandardy zdravotnej starostlivosti neúmerne zaostávajú 

za vyspelými krajinami. Investičná potreba na modernizáciu 
slovenských nemocníc bola ministerstvom zdravotníctva vy-
číslená na sumu 112,63 mil. € ročne. Časť štátnych nemocníc 
je zadlžená a naďalej vytvára dlhy. Manažmenty nemocníc, 
ktoré sú zväčša politicky nominované, nemajú primeranú mieru 
autonómie, nemajú adekvátnu zodpovednosť za výsledok hos-
podárenia a teda ani dostatočnú motiváciu dodržiavať zásady 
efektívneho riadenia.
Zadlžovanie nemocníc a ich následné oddlženie prebehlo v rôznej 
forme niekoľkokrát. Zadlžené nemocnice platia za dodávku 
služieb a materiálu významne viac. Musia totiž svojim dodá-
vateľom uhradiť rizikovú prirážku, prémiu za riziko, že dlh voči 
dodávateľovi nebude vôbec splatený a samozrejme aj úroky 
za odloženú splatnosť záväzku voči dodávateľovi. Oddlženie, 
ktoré nie je sprevádzané systémovými krokmi smerujúcimi jed-
nak k odstráneniu príčin zadlžovania a jednak k jasnému signálu, 
že ďalšie oddlžovanie už nebude možné, nič nerieši. Naopak, 
nemocnice si na oddlžovanie zvykajú a začnú ho považovať 
za štandardný nástroj, čo im berie motiváciu ku skutočnému 
riešeniu problémov. Peniaze poskytnuté formou oddlženia 
tak nielen, že nemôžu byť nemocnicou využité k zvýšeniu 
efektívnosti, naopak snahy o zvýšenie efektívnosti brzdia. 
k zvýšeniu efektívnosti môžu viesť len účelne investované 
peniaze, ktoré do zdravotníctva prídu štandardným, predvída-
teľným a transparentným spôsobom. Transparentné pravidlá 
samozrejme musia platiť aj pre investície z Európskych fondov.
KDH bude presadzovať garanciu dostupnosti lôžkovej starost-
livosti na regionálnom princípe prostredníctvom nariadenia 
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vlády, zachovanie verejného charakteru a neziskového režimu 
v univerzitných nemocniciach a vysokošpecializovaných 
lôžkových zariadeniach, ktoré budú garantovať poskytovanie 
vysokošpecializovanej zdravotnej starostlivosti, zdravotnícke 
vzdelávanie a výskum.
KDH bude presadzovať riešenie dlhodobého problému nedo-
statočných investícií do infraštruktúry slovenských nemocníc 
vytvorením podmienok pre vstup súkromných investorov 
do ostatných nemocníc. Na základe pozitívnych skúseností 
zo zahraničia (Španielsko, Švédsko, Veľká Británia) podporíme 
verejno -súkromné partnerstvá ako inovatívne riešenia kapi-
tálovej obnovy nemocníc. Okrem samotného získania zdrojov 
musí ísť o vyvážené spojenie štátu a súkromného investora 

pri návrhu, príprave, výstavbe, organizácii a prevádzke nemoc-
nice na dohodnuté obdobie a po ktorého uplynutí sa budova 
stáva verejným vlastníctvom.

12. 4. 7 Transparentné, otvorené a predvídateľné prostredie

KDH sa zasadí za prijatie základného dokumentu, legislatívneho 
rámca pre zdravotníctvo a to na základe širokej spoločensko-
-odbornej diskusie, ktorý bude charakterizovať smerovanie 
a základné nastavenia systému, v dlhodobom horizonte defi novať 
hlavné ciele zdravotníctva a určovať nástroje na ich dosiahnutie. 
Zásadné charakteristiky systému musia byť stabilné a zmeny 
potrebné na dosiahnutie želaného stavu musia byť konzistentné.
Transparentnosť a predvídateľnosť je základnou podmienkou 
pre zodpovedné plánovanie, investície a plnenie dlhodobých 
cieľov. Regulačná neistota je obzvlášť nevhodná pre dlhodobé 
investície do inovácií, vrátane tých, ktoré sú nevyhnutné 
na zvládnutie epidémie chronických chorôb. Investície do progra-
mov manažmentu chronických ochorení, foriem integrovaného 
poskytovania služieb a investície do preventívnych programov, 
vrátane podpory zmeny správania poistencov, sú veľmi citlivé 
na zmeny pravidiel.
KDH bude presadzovať vysokú mieru transparentnosti a verejnej 
kontroly. Predpokladom je defi novanie rozsahu informačných 
povinností pre jednotlivé subjekty, rozšírené a metodicky správ-
ne používanie klasifi kačných systémov, dodržiavanie pravidiel 
pre zápis do zdravotnej dokumentácie, zabezpečenie jednotnej 
tvorby, zberu i spracovania dát a ich zverejňovanie v najširšej 
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možnej miere. Transparentnosť je tiež najlepšou prevenciou 
korupcie. Preto je potrebné podporovať kroky smerujúce 
k zverejneniu akýchkoľvek významných rozhodnutí, či už ide 
o určenie úhrad liekov, investície podporované z verejných 
zdrojov alebo zmlúv medzi poskytovateľmi zdravotných služieb 
a zdravotnými poisťovňami.
KDH bude presadzovať metodológiu kompatibilnú s krajinami 
EÚ a jednotný systém hodnotenia a monitoringu vybraných 
oblastí zdravotníctva, najmä v oblasti kvality a efektívnosti 
systému, zdravotných poisťovní a poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti. Výsledky hodnotení budú používané pri tvorbe 
zdravotnej politiky.
KDH bude podporovať efektívnu elektronizáciu zdravotníctva 
s dôrazom na informačnú bezpečnosť (eHealth, telemedicína, 
digitálne záznamy).

12.4.8 Etické princípy v zdravotníctve a biomedicíne

Neoddeliteľnou súčasťou programu KDH pre zdravotníctvo sú 
aj kresťanské etické princípy, predovšetkým hlboký rešpekt 
voči každej ľudskej bytosti a jej dôstojnosti s dôslednou ochra-
nou života od počatia až po prirodzenú smrť človeka. KDH 
bude presadzovať, aby kresťanské etické a bioetické aspekty 
poskytovania a zabezpečovania zdravotnej starostlivosti boli 
integrované do jedného zákona, rovnako ako etické a bioetické 
aspekty vedy a výskumu v medicíne a spôsoby ich uplatňovania 
v praxi.

12.4.9 Opatrenia zamerané na verejné zdravotníctvo

KDH bude podporovať realizáciu preventívnych programov 
v súlade s prioritami zdravotnej politiky a motiváciu obyvateľov 
k prevencii, zdravému životnému štýlu a stravovacím návykom, 
programy na kontrolu a znižovanie individuálnych rizík (fajčenie, 
alkohol, obezita, drogy, tukový metabolizmus, duševné zdravie, 
seniori).
KDH bude presadzovať prehodnotenie existujúcich celonárod-
ných programov (Národný program prevencie ochorení srdca 
a ciev, Národný program duševného zdravia, Národný program 
starostlivosti o deti a dorast, Národný akčný plán na kontrolu 
tabaku, Národný akčný plán pre životné prostredie a zdravie 
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obyvateľstva, Národný program prevencie obezity) z pohľadu 
fi nancovania, nákladovej efektívnosti a výsledkov s cieľom ich 
efektívneho rozvoja.
KDH zabezpečí doplnenie regionálnych programov hospodár-
skeho a sociálneho rozvoja všetkých vyšších územných celkov 
o oblasť zdravotného stavu obyvateľstva príslušného regiónu 
a dopadov jednotlivých aktivít samosprávneho kraja na zdravie 
obyvateľstva regiónu v súlade s prioritami štátnej zdravotnej 
politiky. Cieľom je vyššia miera zainteresovania samosprávnych 
krajov do systému ochrany a podpory zdravia obyvateľstva 
a podmienkou nákladovej efektívnosti preventívnych programov.

12.4.10 Veda a výskum

Veda a výskum budú striktne hodnotené podľa reálneho prínosu 
na základe štandardného „výkonového“ hodnotenia a podľa 
potenciálu uplatňovať výsledky v aplikačnej praxi. KDH podporí 
budovanie vedecko -výskumných pracovísk, ktoré budú schopné 
dosiahnuť úroveň porovnateľnú so špičkovými európskymi 
pracoviskami.
Veda a výskum budú dominantne riadené grantovým systémom, 
ktorý bude vychádzať zo skutočnej potreby a výsledky budú 
vyhodnocované 3 roky po ukončení grantu. KDH považuje 
za vhodné vytvoriť dlhodobú stratégiu vedy a výskumu 
v zdravotníctve pre horizont najmenej 10 rokov v súčinnosti 
s MŠ SR, MZ SR, SAV, SZU a lekárskymi fakultami.
Podporíme nadrezortnú spoluprácu výskumných tímov vzde-
lávacích a vedecko -výskumných kapacít SAV, SZU, lekárskych 

fakúlt a ostatných vedeckých aj mimorezortných inštitúcií, aby 
nedochádzalo k duplicite výskumu a k čiastkovým riešeniam 
na viacerých pracoviskách.
Považujeme slobodu vedy a výskumu za nevyhnutnú, avšak 
sme si vedomí jej hraníc z etických dôvodov. Chceme dať jasne 
najavo, že sloboda vedy sa končí tam, kde sa dotýka hranice 
neporušiteľnej dôstojnosti človeka, lebo jej je podriadená. 
KDH bude aj v tejto oblasti zastávať pevný postoj, založený 
na dôslednej ochrane života od počatia po prirodzenú smrť.

12. 4. 11 Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

Pre udržanie kvality zdravotníctva a jeho ďalší rozvoj je 
zabezpečenie kvality vzdelávania zdravotníckych pracovní-
kov nevyhnutnou podmienkou. KDH kladie dôraz na rozvoj 
zdravotníckeho školstva s cieľom dosiahnuť úroveň vyspelých 
európskych krajín. Budeme preto podporovať rozvoj unikátnych 
funkcií univerzitných nemocníc.
Zjednodušíme a formálne zjednotíme obsahovú štruktúru 
postgraduálneho vzdelávania, s dôrazom na zvýšenú kvalitu 
špecializačného vzdelávania lekárov a ostatných zdravotníckych 
pracovníkov, ktoré bude jasne defi novať nároky na vedomosti 
a zručnosti zdravotníckeho pracovníka, ale aj obsahové povinnosti 
vzdelávacej inštitúcie. Reforma špecializačného vzdelávania bude 
maximálne využívať schopnosť a potenciál inštitúcie vzdelávať 
na akreditovanej úrovni v rámci jednotlivých odborov, s efek-
tívnym využívaním času pobytu uchádzača o vzdelanie. Cieľom 
je poskytnúť maximálnu mieru vzdelania na regionálnej úrovni.
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13 | NAŠA EURÓPA
Európska politika KDH

13.1 Východiská

Základným poslaním európskej integrácie je zabezpečiť pre eu-
rópske spoločenstvo mierovú existenciu a úspešný rozvoj. 
Európsku integráciu vnímame ako životný záujem Slovenska 
i celej Európy a v potrebnej miere podporíme, čo bude slúžiť 
k napĺňaniu jej poslania. Pod existenciou máme na myslí tak 
fyzický rozmer, najmä účinné opatrenia, aby európske národy 
proti sebe neviedli vojny alebo, aby sa spoločne bránili proti 
vonkajšiemu nepriateľovi, ako aj duchovno -kultúrny rozmer 
- uchovávanie tradícií, náboženského presvedčenia, kultúrnej 
identity a ochranu prirodzených spoločenstiev, ako sú rodina 
a národ.
Europa nostra - naša Európa. Chceme aktívne kultivovať 
európske vedomie na Slovensku. Aj my sme Európa a sme 
spoluzodpovední za jej vývoj. Európa bude silná, ak budú silné jej 
členské krajiny, ak budú prakticky uplatňované princípy slobody, 
subsidiarity, solidarity, spravodlivosti a osobitne rozpočtová 
zodpovednosť členských krajín. Slovensko svojím ľudským 
potenciálom, hospodárstvom a kultúrou obohacuje a posilňuje 
Európu. Na jednej strane budeme chrániť, presadzovať a rozvíjať 
záujmy Slovenska v Európskej únii. Na druhej strane budeme 
však podporovať oprávnené záujmy Európskej únie, ktoré 

napomáhajú rozvoju všetkých členských štátov. Prosperita 
členských štátov a Európskej únie ako celku sú spojené nádoby. 
Slovensko musí prevziať viac zodpovednosti za Európu. Nestačí 
iba poukazovať na negatívne trendy. Budeme podporovať, 
aby sa Slovensko aktívnejšie prihlásilo k riešeniu kľúčových 
európskych problémov.
Odmietame budovanie Európskej únie ako superštátu. Sme 
za posilňovanie hodnotovej základne európskej identity. Len 
ako hodnotové spoločenstvo sa Európska únia udrží ako 
globálny aktér. Európske tradície, náboženské presvedčenie, 
dôraz na ľudskú dôstojnosť, kultúrna identita, prirodzené 
ľudské spoločenstvá sa v priebehu jedinečného európskeho 
civilizačného vývoja v reálnej politike premietli do politických 
hodnôt, vytvárajúcich unikátny rámec európskej spoločnosti.
Chceme, aby členské štáty zostali primárnym zdrojom suverenity 
Európskej únie. Aj keď Európska únia má podľa zmlúv vlastnú 
právnu subjektivitu, a je možné, že v určitých oblastiach bude 
potrebovať viac právomocí, chceme, aby sa zachoval princíp, 
podľa ktorého členské štáty delegujú časť svojej suverenity 
spoločným orgánom Únie. Za kľúčové pre efektívne fungo-
vanie a dôveryhodnosť EÚ považujeme princípy subsidiarity 
a proporcionality jej aktivít.
Projekt európskej integrácie je založený na kresťanských 
hodnotách. Prvým a základným právom každej ľudskej bytosti 
je právo na život a to od počatia až po prirodzenú smrť. Budeme 
presadzovať, aby Európa toto právo rešpektovala v plnom 
rozsahu. Úlohou Európskej únie musí byť aj zasadzovanie sa 
za ochranu ľudských práv i za hranicami Európy. Osobitnú 



CESTA PRE SLOVENSKO
112

pozornosť pri ochrane ľudských práv by mala Európska únia 
venovať ochrane náboženskej slobody a slobody svedomia 
pre každého, a tiež ochrane kresťanských menšín vo svete.
Považujeme za kľúčové, aby si Európa zachovávala a rozvíjala 
svoju pamäť, duchovné korene a kultúrne dedičstvo. Spoločnosť 
trpí, ak ideológia víťazí nad historickou pamäťou. Pokrok 
európskej civilizácie je po stáročia spojený s kresťanstvom. 
Ignorovanie tohto faktu Európe škodí. Iba spoločenstvo, ktoré 
pozná svoje korene a čerpá z nich inšpiráciu pre budúcnosť, si 
môže udržať svoju identitu.
Vychádzame z kontinuity KDH ako európskej strany. Nielen 
preto, že sme dlhoročným členom Európskej ľudovej strany (EĽS), 
ale hlavne preto, že naša vízia vychádza z presvedčenia, že 
členstvo v Európskej únii, plniacej si svoje základné poslanie, je 
pre Slovensko životne dôležité. V EĽS budeme naďalej dôsledne 
presadzovať hodnotové, kresťanskodemokratické zameranie 
jej politiky.
Rozširovanie Európskej únie považujeme za jednu z najúspeš-
nejších európskych politík. Jej celkovo pozitívne dôsledky pocítili 
stovky miliónov obyvateľov Európskej únie. Európa by mala 
pokračovať v zodpovednej a otvorenej politike rozširovania. Sme 
presvedčení, že súčasťou spoločnej Európy sa môžu stať všetky 
krajiny Západného Balkánu – Srbsko, Čierna Hora, Macedónsko 
(FYROM), Albánsko, Bosna a Hercegovina, ako i Kosovo po uspo-
riadaní vzťahov so Srbskom. Podporujeme, aby sa po splnení 
podmienok pre členstvo stali súčasťou Európskej únie aj Ukrajina, 
Moldavsko i ďalšie európske štáty. Pre Turecko a EÚ považujeme 
za najvhodnejší vzťah privilegované partnerstvo.

Rozsiahle prisťahovalectvo do Európy a zmeny v zložení oby-
vateľstva ovplyvňujú kultúrnu identitu. Uchovanie európskej 
identity pre budúce pokolenia v takto utváranom prostredí si 
vyžaduje prezieravú migračnú politiku.
Európska únia na plnenie svojho poslania potrebuje politiku, 
ktorá bude dynamická a reformná, a zároveň stála a konzer-
vatívna. Dynamická a reformná musí byť, keď je potrebné 
reagovať na nové nebezpečenstvá a využívať nové príležitosti. 
Konzervatívna a stála musí byť pri obrane európskych kultúrnych 
a politických tradícií, spravodlivosti, slobody a účinnej solidarity.
Za osobitne dôležité považujeme zachovať princíp zvrchova-
nosti členských štátov v kultúrno -etických otázkach. V tejto 
súvislosti budeme obhajovať rešpektovanie Deklarácie NR 
SR o zvrchovanosti členských štátov Európskej únie a štátov 
kandidujúcich na členstvo v Európskej únii v kultúrno -etických 
otázkach.

13.2 Hlavné výzvy Európy

Okrem vonkajších bezpečnostných hrozieb, dvoma kľúčovými 
novými faktormi, čo ohrozujú pretrvanie európskych duchovných 
tradícií a v konečnom dôsledku môžu viesť k potlačeniu hodnôt, 
ktoré vytvárali európsku civilizáciu, sú zmeny v demografi ckom 
vývoji európskych národov a masové prisťahovalectvo.

Demografi cké zmeny v Európe
Zmeny v demografi ckom vývoji považujeme za kľúčovú výzvu 
pre celú Európsku úniu. Dlhodobo sa znižuje pôrodnosť, rodí sa 
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menej detí a súčasne rastie priemerná dĺžka života. Na jednej 
strane bude v budúcnosti menej ľudí, ktorí budú môcť pracovať 
a vytvárať ekonomické hodnoty. Na druhej strane bude stále viac 
ľudí, ktorí budú odkázaní na zdravotnú a sociálnu starostlivosť. 
Demografi cká nerovnováha je jedným z najvážnejších problémov 
nadchádzajúcich desaťročí. Od jej zvládnutia bude závisieť 
životná úroveň a sociálne istoty občanov Európy. Bude mať 
ďalekosiahle dôsledky na pracovný trh a na sociálne a zdravotné 
systémy členských štátov. Tento vývoj môže priniesť i vážne 
politické a bezpečnostné dôsledky. Budeme i v Európskej únii 
presadzovať opatrenia na zvýšenie pôrodnosti. Riešenia by sa 
mali dotýkať predovšetkým týchto oblastí:
Podpora rodiny. Mala by sa stať jednou z najvyšších priorít 
verejných politík. Rodina je základnou bunkou spoločnosti 
a v sociologických prieskumoch je stále vnímaná ako ideál 
na dosahovanie osobného šťastia. Preto opatrenia pre dobro 
rodiny a jej podporu sa musia realizovať vo všetkých rezor-
toch – tzv. family mainstreaming (posilnenie rodinnej politiky 
vo všetkých oblastiach).
V politike máme na mysli najmä opatrenia v ekonomickej a so-
ciálnej oblasti, ale nemenej významné sú opatrenia v oblasti 
výchovnej a vzdelávacej. Ide napríklad o opatrenia zvyšujúce 
zásluhovosť a osobnú zodpovednosť občanov za svoju budúcnosť 
a budúcnosť svojej rodiny, zvyšovanie odpočítateľných položiek 
zo základu dane pre rodiča starajúceho sa o výchovu detí, 
dostupné bývanie pre mladomanželov, systém jednoduchých 
mladomanželských pôžičiek. Vek odchodu do dôchodku by 
mohol závisieť od počtu detí a starostlivosti o ich výchovu.

Imigrácia do Európy
V politike prisťahovalectva do Európy budeme presadzovať 
predovšetkým zásady otvorenosti voči legálnej imigrácii, 
obrany pred nelegálnou imigráciou a stanovenie pravidiel, 
ktoré budú musieť imigranti rešpektovať. Európa by mala byť 
naďalej otvorená ľuďom, ktorí sú vo svojej domovskej krajine 
prenasledovaní, a mala by im poskytovať ochranu a príležitosť 
pre dôstojný život. Legálna migrácia musí zodpovedať hos-
podárskym možnostiam prijímajúcich štátov a prisťahovalci 
musia rešpektovať ich kultúrne a náboženské tradície. Európa 
sa musí účinnejšie brániť pred ilegálnou migráciou, osobitne 
bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi.
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Sme proti politike založenej na fóbiách voči iným ľuďom a ich 
spoločenstvám. Tí, ktorí k nám do Európy prichádzajú, pretože 
túžia po lepšom živote a Európa im ho ponúka, by nemali narážať 
na zatvorené dvere preto, lebo sú iní. Musia však rešpektovať 
pravidlá a tradície, ktoré v Európe sú.
Sme za integráciu prisťahovalcov do spoločnosti prijímajúceho 
štátu. Prijímajúce štáty majú právo od prisťahovalcov a ich 
potomkov požadovať, aby sa integrovali do spoločnosti, teda 
aby sa naučili štátny jazyk, rešpektovali hodnoty, tradície 
a symboly, ktoré v týchto štátoch predstavujú kultúrnu identitu 
ich národov. Za nesprávny extrém považujeme presadzovanie 
asimilácie. Tento prístup by v konečnom dôsledku spoločnosť 
ochudobňoval.
Podporujeme vytváranie príležitostí na to, aby prisťahovalci 
a ľudia, čo sa v Európe legálne usadili, dostali možnosť získať 
účasť na európskom spôsobe života. Preto sme proti vytváraniu 
giet, teda paralelných spoločenských štruktúr, štvrtí a regiónov, 
proti uplatňovaniu paralelných spoločenských pravidiel, ktoré 
by mohli ľudia, čo sa legálne v členských štátoch Európskej únie 
usadili, vytvárať, i ak by to robili iba pre vlastnú komunitu. 
Pri rešpektovaní ich individuálnych ľudských práv musia 
prisťahovalci rešpektovať právny poriadok domovského štátu.
Považujeme za správne, že pri legálnej imigrácii sa uprednostňujú 
ľudia so zručnosťami potrebnými pre danú ekonomiku, najmä 
pre zamestnania s nedostatkom kvalifi kovaných pracovných 
síl z domácich zdrojov. Rozhodne budeme presadzovať, aby 
osoby, u ktorých sú vážne podozrenia o podpore terorizmu 

a extrémizmu, nemohli dostať občianstvo a azyl v žiadnom 
členskom štáte EÚ.

Vplyv lobistických skupín proti rodine
My, kresťanskí demokrati, odmietame presadzovanie rodovej 
ideológie v rámci politík a projektov únie. Zvlášť odmietame 
oslabovanie a spochybňovanie manželstva a prirodzenej rodiny, 
ktoré je v najlepšom záujme detí.
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13.3 Inštitucionálne reformy Európskej únie

My, kresťanskí demokrati, podporujeme reformu inštitúcií 
Európskej únie. Ich potrebu prináša rozširovanie Únie, ale i nové 
výzvy súčasnosti. Budeme podporovať také politické a inšti-
tucionálne reformy, ktoré zodpovedajú základnému poslaniu 
európskej integrácie – podporovať spoločné dobro všetkých 
obyvateľov Európy a pozitívne vplývať na medzinárodný vývoj. 
Únia nepotrebuje viac centralizácie, ale efektívne fungovanie 
v záujme svojich členov. V obmedzenej miere sme pripravení 
podporiť aj posilnenie určitých právomocí EÚ, pokiaľ si to 
vyžadujú oprávnené záujmy členských štátov EÚ a ich občanov.
Chceme, aby sa zjednodušil zmluvný rámec Európskej únie 
a v rámci neho jasné vymedzenie výlučných kompetencií, presné 
defi novanie zdieľaných kompetencií členských štátov a inštitúcií 
Únie. Podporíme zvolanie celoeurópskeho Konventu, ktorý by 
mal riešiť proces zjednodušenia a sprehľadnenia základných 
zmlúv Európskej únie.
Európsky projekt môže fungovať len ak ho za svoj prijmú občania 
členských štátov EÚ. Preto prikladáme veľký význam zásade 
subsidiarity. Akákoľvek politika Európskej únie musí prinášať 
jasnú pridanú hodnotu oproti samostatnej politike jednotlivého 
členského štátu. Ostatné nedefi nované kompetencie by mali 
zostať v pôsobnosti členských štátov.
Svet je čoraz viac prepojený, globalizovaný, a je v záujme 
Slovenska, aby členské štáty Európskej únie spájali svoje 
sily. Malo by to byť v takých otázkach, keď ide o potreby, 
či ohrozenia celej Európy. V takýchto otázkach podporíme 

väčšinové rozhodovanie. Podporíme ho iba vtedy, keď to bude 
nevyhnutné na to, aby Rada Európskej únie, prípadne ďalšie 
inštitúcie, boli na plnenie svojich úloh akcieschopnejšie, a iba 
pre presne stanovené oblasti.
Pre zásadné rozhodnutia budeme naďalej zastávať princíp 
konsenzuálneho rozhodovania. Tento princíp musí zostať 
v platnosti aj pri rozhodovaní o tom, v ktorých veciach sa 
princíp konsenzu zmení na väčšinový princíp. V tomto duchu 
budeme posudzovať všetky návrhy na federalizáciu Európskej 
únie. Budeme sa zasadzovať, aby aj naďalej so vstupom každej 
novej krajiny do Európskej únie, musel súhlasiť každý členský 
štát.
Sme za presné vymedzenie úloh a pôsobnosti Európskeho 
parlamentu, ktorý má priamy mandát voličov. Sme otvorení 
diskusii o nájdení vhodnejších nástrojov, ako zabezpečiť na jednej 
strane záujmy EÚ ako celku a na druhej strane legitímne záujmy 
členských štátov. Národné štáty by sa mali väčšou mierou 
podieľať na európskej politike. Podporíme prehlbovanie spolu-
práce v obrannej a bezpečnostnej politike. Európa môže zostať 
bezpečným priestorom slobody a práva pre svojich občanov, iba 
kým budeme schopní a ochotní naše hodnoty a naše spoločenstvo 
brániť. Preto podporujeme proces vytvárania obrannej únie. 
Chceme však, aby si členské štáty ponechali vlastné ozbrojené 
sily. Budú ich podľa presných pravidiel poskytovať pre účely 
obrannej únie.
Obranná únia na úrovni Európskej únie bude mať však zmysel 
iba vtedy, ak sa postaví na obranu hodnôt a tradícií európskej 
civilizácie nielen proti ohrozeniam prichádzajúcim zvonka, ale 



CESTA PRE SLOVENSKO
116

i proti ohrozeniam, ktoré vznikajú na území Európskej únie. 
Budeme podporovať spoluprácu EÚ a NATO a presadzovať, aby 
nedochádzalo k duplicite pri aktivitách oboch organizácií.
Podporujeme rozvoj Spoločnej európskej zahraničnej a bezpeč-
nostnej politiky. Sme tiež za rozširovanie spolupráce policajných 
a justičných orgánov členských štátov a odstraňovanie prekážok 
takejto spolupráce. Preto podporujeme napríklad rozširovanie 
uznávania rozhodnutí týchto orgánov v iných členských štátoch 
a vypracovávanie spoločných defi nícií trestných činov.
Chceme, aby pri rešpektovaní spoločných zásad migračnej 
politiky Európskej únie, konkrétna azylová politika zostala 
v pôsobnosti členských štátov a azylové konanie sa naďalej 
uskutočňovalo v tom členskom štáte, do ktorého žiadateľ o azyl 
prišiel ako do prvého. Súčasne podporujeme väčšiu solidaritu 
pri riešení zložitých situácií najmä južných členských štátov EÚ.
Chceme i na úrovni Európskej únie chrániť nedeľu ako spoločný 
celoeurópsky deň pracovného pokoja. Pre sociálne dobro 
jednotlivcov a rodín je dôležité, aby bol v spoločnosti jeden 
deň voľna v týždni. Počas stáročí týmto dňom v Európe bola 
nedeľa a stala sa tak jedným zo symbolov, hlboko zakorenených 
a všeobecne využívaných v kultúrnom prostredí Európy.
Je dôležité, aby nakladanie s prostriedkami Európskej únie bolo 
prehľadné a zodpovedné. Predovšetkým, aby sa prostriedky 
z eurofondov nezneužívali na korupciu a netransparentné 
praktiky. Budeme dlhodobo pracovať na tom, aby systém 
čerpania eurofondov bol maximálne transparentný, ale súčasne 
jednoduchý a efektívny. Podporíme sankcie voči fyzickým 
a právnickým osobám, aby v prípade dokázanej korupcie sa 

tieto osoby nemohli uchádzať o prostriedky Európskej únie 
do budúcnosti.
Chceme, aby Slovensko bolo primerane zastúpené vo všetkých 
inštitúciách a sektoroch politík Európskej únie. Neželáme si 
takzvanú dvojrýchlostnú Európu, ale ak ju budúci vývoj prinesie, 
pokým bude Európska únia plniť svoje základné poslanie, budeme 
presadzovať, aby Slovensko patrilo k jadru jej rozhodujúcich 
procesov. Únia pritom prirodzene potrebuje väčšiu fl exibilitu 
účasti na jednotlivých politikách.

13.4 Hospodárska spolupráca

My, kresťanskí demokrati, sme presvedčení, že ekonomický 
prospech nie je jediným poslaním európskej integrácie. Od jej 
počiatku po druhej svetovej vojne je však hospodárska spolu-
práca základným nástrojom európskej integrácie. Ním by mala 
zostať i do budúcnosti.
Za trvalú ekonomickú úlohu Európskej únie považujeme kon-
solidáciu verejných rozpočtov členských štátov. To je základ 
pre zdravý rast a stabilitu hospodárstva celej Európy.
Konsolidácia verejných rozpočtov vyžaduje na jednej strane 
zodpovednú národnú rozpočtovú politiku, za akú sa zasadzujeme 
na Slovensku. Na druhej strane je potrebné, aby na úrovni 
Európskej únie jestvovali nástroje, ktorými bude možné 
na negatívny vývoj dostatočne včas a efektívne reagovať. 
Uvedomujeme si, že tieto ciele zásadne ovplyvňujú aj zámery 
inštitucionálnej reformy. Podporíme také opatrenia, ktoré v nej 
posilňujú nástroje na konsolidáciu verejných rozpočtov.
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Podporujeme koordináciu energetických politík na úrovni 
Európskej únie, predovšetkým prostredníctvom programov 
na zvyšovanie efektívnosti energetickej spotreby. Sme za bu-
dovanie racionálnych alternatívnych energetických zdrojov. 
Osobitne podporujeme úsilie o alternatívne energetické médiá 
pre dopravné zariadenia, s cieľom znížiť závislosť Európy na rope. 
Budeme naďalej podporovať rozvoj jadrovej energetiky, zároveň 
však budeme presadzovať i výrazné posilňovanie bezpečnost-
ných opatrení na predchádzanie porúch jadrových zariadení. 
Dôležitosť energetickej bezpečnosti bola náležite zohľadňovaná 
v Spoločnej európskej zahraničnej a bezpečnostnej politike 
a implementovaná cez príslušné sektorové politiky.
Jednou z hlavných úloh Spoločnej poľnohospodárskej politiky 
Európskej únie je zabezpečenie zásobovania obyvateľov Európy 
kvalitnými, zdravými potravinami. Kresťanská solidarita nám 
zároveň káže prispieť i na výživu v chudobných častiach sveta. 
Je potrebné udržať prirodzenú poľnohospodársku produkčnú 
základňu v jednotlivých štátoch Európskej únie.
Budeme podporovať takú poľnohospodársku politiku Európskej 
únie, ktorá nebude systémom dotácií znevýhodňovať farmárov 
v žiadnom z členských štátov. Budeme podporovať dôraz 
na kvalitu potravín a produktov, ktoré sa získavajú prirodzeným 
spôsobom – tzv. biotechnológiami. Kvalitné, neškodné potraviny 
sú zásadne dôležité pri zabezpečení kvality života občanov 
a pre prevenciu pred civilizačnými chorobami.
Podporujeme európsku regionálnu politiku nielen ako otázku 
politickej solidarity, ale i ako ekonomickú potrebu. Sme za také 
opatrenia európskej regionálnej politiky, ktoré nebudú zvyšovať 

závislosť na európskej pomoci, ale budú posilňovať hospodársku 
sebestačnosť jednotlivých regiónov.
Účinnými fi nančnými nástrojmi chceme oslabovať a v dlhodobom 
výhľade celkom odstrániť materiálnu základňu organizovaného 
zločinu a terorizmu na celoeurópskej úrovni. Predovšetkým pôjde 
o zmrazenie účtov s podozrivými fi nančnými prostriedkami 
a o obmedzenia anonymity vkladov a prelomenie bankového 
tajomstva, ak pôjde o fi nančné prostriedky, kde je podozrenie, 
že pochádzajú z trestnej činnosti.



CESTA PRE SLOVENSKO
118

14 | SLOVENSKO VO SVETE 21. STOROČIA
Zahraničná politika KDH

Zámerom zahraničnej politiky SR je presadzovať politické, 
ekonomické a kultúrne záujmy SR ako člena EÚ a zabezpečiť 
suverenitu, územnú celistvosť a bezpečnosť Slovenska v glo-
balizovanom svete. Budeme presadzovať zahraničnú politiku 
založenú na princípoch medzinárodného práva, na spravodlivosti, 
solidarite a rešpektovaní ľudských práv a základných slobôd.

Medzinárodné spoločenstvo ako solidárna rodina
Zodpovedná, predvídateľná a úspešná zahraničná politika 
prispieva k stabilite štátu. Posilňuje jeho postavenie v me-
dzinárodných vzťahoch. Je súčasťou vytvárania dôvery voči 
Slovensku a má významný dopad na hospodárstvo krajiny. 
Otvára dvere významným investíciám a otvára zahraničné 
trhy pre slovenské výrobky.
My, kresťanskí demokrati, sme v našej doterajšej činnosti 
v Európe i v ostatnom svete získali dôveru a autoritu. Chceme 
naše zahraničnopolitické vzťahy a skúsenosti využiť na budova-
nie dôveryhodnej a profesionálnej zahraničnej služby Slovenska, 
spôsobilej chrániť a presadzovať zahraničnopolitické záujmy 
našej vlasti. Naším najvšeobecnejším zámerom je podporovať 
úctu a spoluprácu medzi národmi a štátmi, dobré susedské 
vzťahy. Chceme, aby Slovensko svojou zahraničnou politikou 
prispievalo k predchádzaniu konfl iktov, k ich mierovému riešeniu 

a k potláčaniu terorizmu a medzinárodného organizovaného 
zločinu.
V našej zahraničnej politike budeme uplatňovať solidaritu 
s menej rozvinutými krajinami. Pred riešením dôsledkov 
uprednostňujeme prevenciu. Chceme preto viac podporovať 
zlepšovanie životných podmienok v chudobných a rizikových 
častiach sveta (in situ), ako sa zaoberať utečencami z takých 
oblastí. Imigrácia je následok, chudoba a nedostatok slobody 
sú príčinou. Treba bojovať proti chudobe a nespravodlivosti, 
a nie proti chudobným ľuďom.

Geopolitický rámec
Po skončení studenej vojny sa vo svete šírila nádej, že bipolárny 
svet vystrieda medzinárodný poriadok, v ktorom zaniknú veľké 
medzinárodné napätia a svet sa s existujúcimi výzvami dokáže 
efektívnejšie vyrovnať. Ostatné dve desaťročia túto nádej 
nenaplnili. Strategické prostredie charakterizuje zvyšujúca sa 
nestabilita a nepredvídateľnosť. Zrýchľuje sa tempo zmien, ktoré 
vo svojej vzájomnej previazanosti prinášajú nielen nečakané 
príležitosti, ale aj veľmi komplexné výzvy.
Medzinárodnú prosperitu a mier vo svete možno zaručiť len 
zodpovednou politickou a ekonomickou spoluprácou geopoli-
tických a civilizačných celkov.
Viaceré náboženské skupiny sú pre svoju vieru prenasledo-
vané a zabíjané, pričom štatistiky svedčia, že traja zo štyroch 
zabitých pre náboženské presvedčenie sú kresťania. Situáciu 
možno považovať za najhoršiu od čias prenasledovania prvých 
kresťanov.
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Približne jeden a pol miliardy ľudí na svete trpí hladom. Analýzy 
pritom ukazujú, že na svete je dostatok potravy pre všetkých. 
Nie je však dosť spravodlivosti pre všetkých. Preto základným 
cieľom medzinárodného spoločenstva musí byť perspektíva 
dôstojného života a primeranej prosperity. Preto budeme 
na všetkých úrovniach presadzovať obojstranne výhodné 
riešenia (tzv. win -win prístup). Akcia plodí reakciu. Toto platí 
o dobrej i o zlej akcii.
Prostredie po studenej vojne znížilo pravdepodobnosť priamej 
vojenskej hrozby voči štátom v strednej Európe. Relatívny mier 
v tomto priestore tak vytvoril ilúziu bezpečnosti. Bezpečnosť ani 
obrana neboli a stále nie sú kľúčovými politickými témami, aj na-
priek vážnym varovným znakom, akými boli rozpad Juhoslávie, 
kríza v Kosove, vojna v Gruzínsku, Sýrii, konfl ikt na Ukrajine 
a ďalšie krízy a konfl ikty v európskom susedstve. Ekonomická 
kríza, sprevádzaná škrtmi v obranných rozpočtoch, ďalej zúžila 
možnosti štátov efektívne ovplyvňovať medzinárodný vývoj.
V čase písania tohto programu je najväčším a najvážnejším 
otáznikom, ktorý sa bezprostredne dotýka aj Slovenska, vojen-
ský konfl ikt na východe Ukrajiny. Stanoviská medzinárodných 
organizácií i Slovenska poukazujú na porušenie medzinárodného 
práva, najmä pokiaľ ide o anexiu Krymu Ruskou federáciou 
a snahy destabilizovať Ukrajinu. Ukazuje sa, že svetová verejná 
mienka je možno viac ako kedykoľvek predtým odrazom 
informačných kampaní a „propagandistickej vojny“ vedenej 
cez médiá a sociálne siete. Dnes sa hovorí už o hybridnej vojne, 
ktorá používa akékoľvek dostupné prostriedky na oslabenie 
protivníka a dosiahnutia svojich cieľov - medzi iným ekonomický 

tlak, propagandu, kybernetické útoky, vyhrážky v súvislosti 
s energetickými surovinami, nasadzovanie neoznačených 
vojakov, spravodajské hry, až po použitie konvenčných síl 
rôzneho druhu a kalibru. Sme presvedčení, že riešením konfl iktu 
je kombinácia na jednej strane dôsledných a jednotných postojov 
v rámci EÚ a NATO a na druhej strane snaha o konštruktívny 
dialóg.
Vážnym problémom s možnými globálnymi dopadmi je vývoj 
v regióne širšieho Stredného Východu. Extrémisti na svoje ciele 
a zhubné pôsobenie zneužívajú islamské náboženstvo. Popri 
bezprostredne potrebnej reakcii vyspelého demokratického 
sveta použitím silových prostriedkov na zabezpečenie ochrany 
nevinných, bude pre boj s medzinárodným terorizmom a dlho-
dobé spolužitie kultúr a etník rozhodujúci postoj umiernených 
svetových moslimských vodcov. Nie sme proti moslimom, sme 
proti fanatizmu a fundamentalizmu.
Jasne sa ukazuje, že hlboké konfl ikty súčasnosti nie je možné 
prekonať ani technokraticky, ale ani silovo. Vojenské riešenia 
považujeme za krajnú možnosť. Preto je nutné budovanie 
rešpektovaného obranného potenciálu. Avšak dlhodobé riešenia 
vážnych konfl iktov nie je možné dosiahnuť bez dialógu. Osobitne 
podporujeme aj medzikultúrny a medzináboženský dialóg.

Zahraničné vzťahy v prospech rozvoja exportu
Slovensko je exportne orientovanou krajinou. Vnímame ekono-
mickú diplomaciu ako jeden z kľúčových pilierov rastu a rozvoja 
hospodárstva. V našej zahraničnej politike budeme aktívne 
reagovať na dynamiku zmien na zahraničných trhoch. Budeme 
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iniciovať, aby MZVaEZ SR v spolupráci s MH SR a príslušnými 
orgánmi a inštitúciami vypracovalo a realizovalo komplexnú 
stratégiu rozvoja exportu. Rešpektujúc základné ukotvenie 
SR v rámci spoločného trhu Európskej únie v ňom budú mať 
osobitné miesto krajiny ako Brazília, Rusko, India, Indonézia, 
Čína a Juhoafrická republika, krajiny juhovýchodnej Ázie 
a tiež ázijsko -pacifi cký región. Podporou rozšírenia aktivít 
na mimoeurópske trhy posilníme diverzifi káciu ekonomickej 
spolupráce.

Severoatlantická aliancia (NATO)
Severoatlantická aliancia je funkčným systémom kolektívnej 
bezpečnosti, ktorej garancie zdieľa aj Slovensko. Chceme, 
aby Slovensko bolo jej spoľahlivým a dôveryhodným členom. 
Budeme presadzovať, aby SR svojimi postojmi ovplyvňovala 
rozhodnutia NATO tak, aby aliancia mohla byť vo svete vnímaná 
ako obranca spravodlivých požiadaviek. Budeme presadzovať 
opatrenia na zvyšovanie funkčnosti aliancie. Chceme nimi za-
bezpečiť vysokú úroveň ochrany jej členských štátov, a teda aj 
Slovenska. Bez potrebných zdrojov sa obrana zabezpečiť nedá. 
Budeme presadzovať postupné zvyšovanie nákladov na obranu, 
aby ich výška najneskôr v roku 2025 dosiahla úroveň 2,0 % 
HDP. Chceme zabezpečiť primerané investície do modernizácie 
obrany na úrovni 20 % obranných výdavkov. Budeme súčasne 
zabezpečovať, resp. kontrolovať transparentnosť vynakladania 
týchto prostriedkov.

Vzťahy so susednými štátmi
Dobré susedské vzťahy patria medzi základné záujmy našej 
zahraničnej politiky. Budeme rozvíjať všetky pozitívne projekty, 
vrátane projektov cezhraničnej spolupráce s cieľom zlepšiť 
životné podmienky a priamy prístup slovenských občanov 
k pracovným príležitostiam v pohraničných regiónoch, osobitne 
v regiónoch s vysokou mierou nezamestnanosti.
Po kultivovanom rozdelení federácie, ktoré je vo svete vnímané 
ako prototyp príkladného pokojného rozdelenia štátov, sa nám 
podarilo vzájomnou dohodou s Českou republikou urovnať 
všetky sporné body. Desaťročia života v spoločnom štáte 
a jazyková blízkosť predurčujú naše vzťahy, aby sa naďalej 
vyvíjali ako nadštandardné.
Poľsko je nielen demografi cky, ale aj ekonomicky a politicky 
významným európskym štátom – regionálnou veľmocou. 
V najbližších rokoch je potrebné urýchlene dobudovať najmä 
chýbajúce diaľničné a modernizovať železničné prepojenie. 
Vítame skutočnosť, že Poľsko v rastúcej miere zohráva ve-
dúcu úlohu aj v bezpečnostnej a obrannej spolupráci nášho 
regiónu. Stabilizáciu energetického zabezpečenia našich štátov 
podporíme efektívnejším prepojením elektrizačnej a plynovej 
sústavy. Využijeme rezervy spolupráce v oblasti priemyselnej 
výroby, obchodu a turizmu.
Chceme naďalej rozvíjať dobré susedské vzťahy s Rakúskom. 
Je to náš jediný sused, ktorý sa aj po 2. svetovej vojne mohol 
rozvíjať demokratickou cestou. Okrem hospodárskej a kultúrnej 
spolupráce je možné učiť sa z jeho pozitívnych i negatívnych 
integračných skúseností.
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Maďarsko
Vzťahy s Maďarskom sú osobitnou výzvou slovenskej susedskej 
politiky. Za základ rozvoja bilaterálnych vzťahov s Maďarskou 
republikou naďalej považujeme Zmluvu o dobrom susedstve 
a priateľskej spolupráci z roku 1995, ako aj členstvo oboch 
krajín v Európskej únii, NATO a OBSE. Kultúrno -historicky nás 
spájajú spoločné kresťanské korene, dlhé obdobie spoločných 
dejín a v súčasnosti aj európska integrácia.
Nemennosť našich hraníc zostáva východiskom našej zahra-
ničnej politiky voči nášmu južnému susedovi.
Pokúsime sa doriešiť implementáciu rozsudku Medzinárodného 
súdneho dvora v Haagu vo veci Vodného diela Gabčíkovo 
- Nagymaros.

Nestrpíme zasahovanie do suverenity Slovenskej republiky, 
akým bolo prijatie extrateritoriálnych právnych noriem 
v Maďarsku. Odmietame vytváranie neštandardných inšti-
tucionálnych a právnych väzieb medzi maďarským štátom 
a občanmi SR maďarskej národnosti. Odmietame rovnako aj 
šírenie extrémizmu a revizionizmu z Maďarska na Slovensko. 
Škodí to slovenským občanom bez ohľadu na ich národnosť.
Strata štátneho občianstva Slovenskej republiky po legitímnom 
nadobudnutí cudzieho znamená oslabenie väzieb dotknutých 
osôb s materskou krajinou a osobné problémy. Budeme presa-
dzovať úpravu právneho rámca dvojakého občianstva, ktorá 
spravodlivo a citlivo vyrieši túto problematiku v prospech 
občanov SR.
Chceme prispievať k odbúravaniu predsudkov, ktoré zaťažujú 
naše vzájomné vzťahy. Podporíme iniciatívu, aby sa paralelné 
texty o spoločnej histórii stali doplnkom vyučovacieho pro-
cesu v oboch krajinách. Budeme podporovať dialóg na každej 
úrovni – vládnej i mimovládnej; budeme podporovať konkrétnu 
spoluprácu medzi slovenskými a maďarskými regiónmi, cirkva-
mi, mimovládnymi organizáciami a univerzitami. Spolupráca 
a rozvíjanie dobrých medziľudských vzťahov medzi občanmi 
našich štátov je dlhodobá cesta. My, kresťanskí demokrati, 
chceme kráčať po ceste vzájomne výhodnej spolupráce 
Slovenska a Maďarska.

Ukrajina
Ukrajina je naším najväčším susedom za schengenskou hranicou.
Zásadnou otázkou je, ako sa podarí vyriešiť súčasný konfl ikt 
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s Ruskom. Zo strany Ruska považujeme za podmienku pre nor-
malizáciu vzťahov prijatie slobodného rozhodnutia ukrajinských 
občanov, resp. ukrajinského štátu o svojej budúcnosti, vrátane 
medzinárodného ukotvenia. Zo strany Ukrajiny je podstatnou 
súčasťou riešenia vnútorná konsolidácia spoločnosti a eko-
nomiky. Ukrajina musí urobiť potrebné kroky predovšetkým 
v oblasti zvýšenia politickej stability, spolupráce jednotlivých 
politických aktérov, posilnenia demokratických inštitúcií, 
vrátane súdov. Za kľúčové pre dobrú perspektívu Ukrajiny 
považujeme razantný boj s korupciou a eliminovanie vplyvu 
oligarchov na štátne orgány. Osobitný význam prikladáme 
citlivému riešeniu otázok národnostných menšín a rusky 
hovoriaceho obyvateľstva na východe Ukrajiny na princípe 
účinnej decentralizácie a sformovania regionálnej samosprávy.
Budeme sa zasadzovať za mierové riešenie konfliktu 
na Ukrajine. Podporujeme politické riešenia, ktorých cieľom 
je mier a stabilita regiónu a bezpečnosť obyvateľov.
Je zrejmé, že v našich vzťahoch s Ukrajinou je veľká časť 
potenciálu nevyužitá. Nakoľko to ďalší vývoj bude umožňovať, 
budeme podporovať zintenzívnenie celkovej spolupráce, 
osobitne cezhraničnej. Podporujeme pridruženie Ukrajiny 
k Európskej únii, nevylučujúc eventuálne ani budúce členstvo. 
Asociačnú dohodu s Ukrajinou je potrebné napĺňať konkrétnymi 
krokmi.

Nemecko
Posilníme všestrannú spoluprácu so strategickými part-
nermi Slovenska, najmä s Nemeckom, ktoré je v súčasnosti 

z hľadiska ekonomického aj politického najdôležitejším 
partnerom Slovenska v Európe. Chceme na to využiť naše 
blízke vzťahy s nemeckými kresťanskými demokratmi, ktorí 
spoluurčujú politiku Nemecka od konca druhej svetovej vojny.

Vyšehradská štvorka
Pre ukotvenosť štátov v medzinárodno -politickom priestore 
je dôležité tak členstvo vo väčších – globálnych zoskupeniach 
ako aj v regionálnych. Spolupráca vo formáte V4 (Slovensko, 
Česká republika, Poľsko a Maďarsko) predstavuje náš najpri-
rodzenejší priestor medzinárodnej spolupráce. Platí to tak 
z pohľadu vzájomnej spolupráce ako takej ako aj z hľadiska 
koordinácie postojov v rámci Európskej únie. Dôležitosť 
zoskupenia potvrdzujú aj stále častejšie rokovania vo for-
máte V4+ s partnermi z rôznych častí sveta. Ukazuje sa, 
že stredoeurópska spolupráca, v kultúrnom i hospodárskom 
zmysle, rastie na význame.
Budeme podporovať aktívnu účasť Slovenska aj v ďalších 
regionálnych politických celkoch. Za perspektívny považu-
jeme najmä projekt Podunajského makroregiónu Karpatský 
euroregión.

Vzťahy s ďalšími európskymi štátmi
Prehĺbime všestrannú spoluprácu aj s ďalšími európskymi štátmi 
ako sú Taliansko, Francúzsko, Veľká Británia a Španielsko. Popri 
vzťahoch s európskymi veľmocami budeme podporovať aj 
rozvoj vzťahov s menšími štátmi, skúsenosti ktorých nám 
môžu byť inšpiratívnejšie - napr. Fínsko, Dánsko.
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Podporíme rozvoj našich tradičných vzťahov na Balkáne. 
Podporujeme dosiahnutie dohody medzi Srbskom a Kosovom. 
Ich vzájomnou dohodou a uznaním podmieňujeme naše uznanie 
Kosova.

USA
Priateľstvo a spolupráca s USA je výsledkom historickej 
skúsenosti mnohých desaťročí. Bez podpory USA v oboch 
svetových vojnách by Slovensko nemohlo dosiahnuť plné 
národné oslobodenie. Vysoko oceňujeme podiel USA na páde 
komunistických režimov vo východnej Európe.
Spojené štáty sú ekonomickou a technologickou veľmocou, 
ktorá má zásadný vplyv na vývoj sveta vo všetkých oblastiach, 
od politiky cez hospodárstvo až po bezpečnosť. Je to náš 
spojenec a najsilnejší garant bezpečnosti SR v rámci NATO. 
V našej zahraničnej politike budú mať vzťahy s USA kľúčový 
politický, bezpečnostný a ekonomický význam. Budeme tieto 
vzťahy prehlbovať na medzinárodnom aj domácom poli. Budeme 
podporovať rozvoj transatlantického partnerstva Európskej 
únie s USA. Podporujeme prijatie dohody o Transatlantickom 
obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP), pričom požadu-
jeme, aby vyvážene regulovala práva základných partnerov 
dohody (EÚ a USA) na jednej strane a nadnárodných korporácií 
i menších partnerov na strane druhej. Budeme podporovať 
rozvážny prístup pri rokovaniach o tejto dohode a presadzovať 
vyvážené riešenia výhodné pre občanov EÚ.
Chceme trvale rozvíjať dialóg SR so Spojenými štátmi vo všetkých 
oblastiach spoločných záujmov. V tomto dialógu považujeme 

za dôležité upozorňovať, že z dlhodobého hľadiska je pri riešení 
svetových ozbrojených konfl iktov potrebné hľadať riešenia 
založené na medzinárodnom práve.

Ruská federácia
Naše vzťahy s Ruskom majú protirečivé historické obdobie. 
Počas národného útlaku myšlienka slovanskej vzájomnosti 
a nádej na podporu Ruska pri oslobodení národa zohrávala 
pozitívnu úlohu. Na druhej strane Stalinovo sovietizované 
Rusko sa počas štyroch povojnových dekád stalo nástrojom 
totalitného komunizmu v celej východnej Európe i v ďalších 
častiach sveta.
Ruská federácia je dôležitým partnerom Slovenskej republiky 
a hlavným dodávateľom energetických surovín. Máme záujem 
na udržiavaní a rozvoji korektných vzťahov. Ruskú federáciu vní-
mame ako významnú euroázijskú veľmoc, ktorá nastúpila dlhú 
a zložitú cestu transformácie a demokratického vývoja, ktorý 
však v súčasnosti zaznamenáva vážne problémy a vzbudzuje 
obavy. Veríme však v prekonanie týchto problémov. So záujmom 
vnímame pohľady Ruska na dôležité medzinárodné problémy, 
pričom ich súčasne hodnotíme z hľadiska rešpektovania zásad 
medzinárodného práva.
Európa potrebuje stabilné a demokratické Rusko. Rovnako je 
stabilná a demokratická Európa v záujme Ruska.
My, kresťanskí demokrati, sme presvedčení, že strategická 
spolupráca EÚ a Ruska v mnohých oblastiach politiky, bezpeč-
nosti, ekonomiky a kultúry je v záujme obidvoch strán. Napriek 
všetkým rozporom a súčasným sporom – ba práve preto – je 
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našou víziou priestor efektívnej (zvlášť obchodnej a ekono-
mickej) spolupráce od Dublinu po Moskvu, od Atlantického 
po Tichý oceán.

Dodržiavanie ľudských práv vo svete
Reálne napĺňaná dôstojnosť každého človeka, každého člena 
ľudskej rodiny, rozhodne o budúcnosti sveta. Budeme na všet-
kých úrovniach chrániť základné ľudské práva vychádzajúce 
z prirodzeného práva. Budeme sa dôsledne zapájať do diskusie 
o smerovaní, implementovaní a dodržiavaní ľudských práv 
u nás i vo svete. Budeme hľadať spojencov, ktorí vychádzajú 
z rovnakého hodnotového rámca – teda z univerzálnych a pri-
rodzených ľudských práv, ako sú kodifi kované vo Všeobecnej 
deklarácii ľudských práv a ďalších medzinárodných zmluvách. 
Sme proti kompromisom v prospech hospodárskej spolupráce 
na úkor prirodzených, univerzálnych ľudských práv. Podporíme 
ekonomické vzťahy aj so štátmi s demokratickými defi citmi, 
ale nevzdáme sa nastoľovania otázok dodržiavania ľudských 
práv v týchto krajinách.
Budeme podporovať rozvoj demokracie vo svete, osobitne 
v Bielorusku a na Kube, kde máme vybudované dlhoročné 
kontakty. Budeme ďalej rozvíjať vzťahy s demokratickou 
opozíciou v týchto krajinách.

Náboženská sloboda
Sloboda svedomia, náboženského presvedčenia a viery patrí 
medzi prirodzené a neodňateľné základné ľudské práva. Je 
dôležitým indikátorom celkového dodržiavania ľudských práv 

v krajine. Budeme sa angažovať za dlhodobé rešpektovanie 
slobody svedomia, náboženského vyznania a viery vo svete. 
Súčasťou našej zahraničnej politiky bude monitorovanie 
informácií o stave slobody vo svete, osobitne v krajinách 
a regiónoch, kde najčastejšie dochádza k prenasledovaniu 
z dôvodov osobného presvedčenia. Práva príslušníkov všet-
kých civilizovane a humánne konajúcich náboženstiev, či ide 
o kresťanov, moslimov, židov, či ďalších, musia byť rešpektované!
Otázka slobody svedomia, náboženského vyznania a viery je 
univerzálna, no osobitne sa budeme zasadzovať za ochranu 
diskriminovaných a prenasledovaných kresťanov. Zasadíme 
sa o vytvorenie podmienok, aby sa takto prenasledovaným 
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osobám a ich najbližším rodinným príslušníkom vytvárali 
na Slovensku priaznivejšie azylové podmienky.

Medzinárodné organizácie
Pre SR ako relatívne malú krajinu je osobitne dôležité efektívne 
fungovanie medzinárodných organizácií. Budeme podporovať 
zracionalizovanie ich štruktúr a hospodárenia.
V rámci OSN sa budeme zasadzovať za reformy, ktoré umožnia 
efektívnejšie riešenie krízových situácií. V spolupráci s ďalšími 
štátmi budeme iniciovať reformu Bezpečnostnej rady OSN, jej 
zloženia a hlasovacieho systému vrátane práva veta. Bez po-
trebných zmien, najmä práva veta, je adekvátna odpoveď 
medzinárodného spoločenstva pri porušovaní medzinárodného 
práva často paralyzovaná.
Budeme podporovať nasadenie civilného a policajného per-
sonálu do misií OSN. Podporíme inventúru plnenia globálnych 
dohôd v oblasti kontroly zbrojenia a nešírenia jadrových zbraní. 
Budeme sledovať riziká, vznikajúce zo zneužitia jadrovej energie 
na vojenské a teroristické účely. Kontrolu exportu zbraní a do-
držiavanie medzinárodných dohôd v tejto oblasti považujeme 
za jeden z nástrojov predchádzania ozbrojeným konfl iktom.
Na pôde medzinárodných organizácií ako OSN, Rada Európy, 
Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe budeme 
obhajovať dôslednú ochranu prirodzených ľudských práv.
Pri riešení ozbrojených konfl iktov vo svete chceme prispie-
vať k hľadaniu riešení založených na medzinárodnom práve 
a citlivom posúdení rôznych aspektov. Je potrebné sa vyhnúť 
jednostranným riešeniam založeným na použití sily.

Budeme podporovať reformu Európskeho súdu pre ľudské práva 
(ESĽP) v Štrasburgu na skvalitnenie procedúr a urýchlenie ko-
nania súdu. Určité formy negatívneho právneho aktivizmu, kedy 
dochádza v rozhodovaní ESĽP k odklonu od prirodzenoprávnej 
koncepcie ľudských práv, predstavujú neželaný vývoj. Vhodnými 
personálnymi návrhmi zo Slovenska a voľbou kandidátov na sud-
cov ESĽP, ktorí rešpektujú prirodzenoprávny základ ľudských 
práv, budeme podporovať, aby ESĽP neprekračoval svoje 
právomoci a svojimi rozhodnutiami negatívne neovplyvňoval 
právny stav v členských štátoch Rady Európy, najmä pokiaľ 
ide o kultúrno -etické otázky a osobitne práva rodiny.
Organizáciu pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe považujeme 
naďalej za dôležitú organizáciu pre bezpečnostný dialóg najmä 
s európskymi krajinami stojacimi mimo Európskej únie. Budeme 
citlivo, ale dôsledne pristupovať ku krajinám s demokratickým 
defi citom a aktívne obhajovať rešpektovanie základných ľud-
ských práv a slobôd ich občanov. Vzhľadom na našu diplomatickú 
a kultúrnu tradíciu, považujeme za efektívne, aby sa SR sústredila 
najmä na kontrolu dodržiavania pravidiel demokratických volieb 
a otázky náboženskej slobody.
V rámci Európskej centrálnej banky a Medzinárodného menového 
fondu budeme podporovať opatrenia, ktoré vedú k upevneniu 
medzinárodnej fi nančnej stability. V štruktúrach Európskej banky 
pre obnovu a rozvoj, ako aj Európskej investičnej banky, budeme 
prednostne presadzovať riešenia posilňujúce hospodársku 
stabilitu a rozvoj strednej, juhovýchodnej a východnej Európy.
Sme proti diskriminácii ktorejkoľvek spoločenskej skupiny. 
Podnikneme však kroky, aby najmä deti a mládež boli chránené 
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pred tlakmi lobistických skupín presadzujúcimi princípy a zámery 
rodovej ideológie. Jednoznačne podporujeme rovnoprávne 
postavenie mužov a žien, najmä pokiaľ ide o rovnakú odmenu 
za vykonanú prácu a rovnosť príležitostí.

Právo na rozvoj, rozvojová spolupráca a humanitná pomoc
Jednou z dôležitých priorít našej zahraničnej politiky je roz-
vojová pomoc. Budeme presadzovať princípy a pravidlá, ktoré 
vedú k dosahovania udržateľného rastu podporovaných krajín 
a k vytváraniu funkčných inštitúcií. Považujeme to za príspevok 
k budovaniu bezpečnejšieho sveta. Rozvojovú pomoc zameriame 
najmä na naše tradičné sektory – zdravotnú starostlivosť, vzde-
lávanie, rozvoj vidieka a poľnohospodárstva ako aj na budovanie 
infraštruktúry. Podporíme zintenzívnenie spolupráce vlády 
SR s mimovládnymi organizáciami, so súkromným sektorom 
a cirkvami pri realizovaní projektov rozvojovej pomoci. Budeme 
podporovať dobrovoľníctvo ako jeden z dôležitých pilierov 
rozvojovej politiky.
V ekonomickej oblasti podporíme rozvíjanie systému mikrogran-
tov, ktoré, ak sú transparentne budované, predstavujú dôležitú 
súčasť stabilizácie a rozvoja miestneho hospodárstva málo, 
či najmenej rozvinutých krajín. Budeme zavádzať opatrenia 
na potláčanie korupcie pri poskytovaní rozvojovej pomoci, aby 
rozvojová pomoc nebola zneužívaná na osobné ciele právnických 
či fyzických osôb.
Odmietame, aby globálna rozvojová pomoc bola zneužívaná 
na nehumánne prístupy regulovania populácie (potrat, sterilizácia, 
eutanázia), a na iné aktivity, ktoré porušujú dôstojnosť ľudskej 

osoby. Budeme poukazovať na praktiky, ktoré sú v rozpore 
s prirodzeným právom a ochranou ľudskej dôstojnosti.
V krízových situáciách, spôsobených najmä prírodnými katastro-
fami, budeme podporovať urýchlené vyslanie humanitárnej 
pomoci. Promptná a adekvátna pomoc býva často rozhodujúca.

Starostlivosť o krajanov v zahraničí, podpora slovenskej kultúry
Naši občania žijúci v zahraničí a tiež generácie našich krajanov 
potrebujú mať podmienky pre udržanie živého vzťahu k domovi-
ne, zachovanie svojej národnej identity, stabilizovanie a zlepšenie 
úrovne jazyka. Budeme preto podporovať vzdelávanie, školstvo, 
médiá a ďalšie potrebné oblasti.
Vnímame potrebu diferencovaného prístupu ku krajanom 
zo strednej a východnej Európy (Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, 
Ukrajina, Bulharsko) a zo západnej Európy a Ameriky. Vnímame 
tiež špecifi cké potreby našej novej emigrácie, ktorú tvoria najmä 
mladí ľudia v Írsku, Británii, Nemecku, Rakúsku, Kanade, USA, 
Austrálii a v ďalších krajinách.
Považujeme za potrebné intenzívnejšie podporovať krajanov 
v zahraničí najmä v nasledovných oblastiach:

1) Školy slovenských menšín v zahraničí.
2) Oceňovanie krajanov a zahraničných osobností, ktoré 

prispeli k rozvoju slovenského jazyka, kultúry a vzdelania 
v slovenskom jazyku v zahraničí.

3) Rozvoj kultúry krajanov, knižníc a pod.
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4) Vytvorenie systému štipendií pre nadaných krajanov, aby 
v prípade záujmu mohli študovať na Slovensku, prípadne 
aby prišli pôsobiť na Slovensko.

5) Podpora projektov slovenských cirkevných misií v za-
hraniční (v odôvodnených prípadoch aj úhrada časti 
prevádzkových nákladov) a slovenských misionárov 
v zahraničí aj v rámci systému rozvojovej pomoci SR. 
V konkrétnych prípadoch to môže byť veľkým prínosom 
pre komunity našich krajanov a budovanie pozitívneho 
obrazu Slovenska.

Pre lepšie využitie ekonomického a diplomatického potenciálu 
našich krajanov vo svete budeme iniciovať, aby sa pravidelne 
konalo fórum s vybranými osobnosťami krajanov za účelom 
generovania inšpirácií pre rozvoj Slovenska.
Keďže narastá počet občanov Slovenska žijúcich v zahraničí, 
fl exibilne posilníme konzulárnu službu, ktorá zabezpečí potrebnú 
pomoc naším občanom v zahraničí. Podporíme ďalší rozvoj 
systému varovania našich občanov pred krízovými situáciami 
vo svete.
Budeme podporovať spoluprácu s Českou republikou v krajanskej 
agende tam, kde je to efektívne.
Kultúra a umenie predstavujú dôležitý prostriedok pre pozitívne 
zviditeľňovanie Slovenska v zahraničí. Podporíme vytvorenie 
lepších podmienok pre prezentáciu slovenskej kultúry a umenia 
v zahraničí. Budeme dbať na to, aby propagované diela a ini-
ciatívy odzrkadľovali hodnoty blízke obyvateľom Slovenska 
a princípy obsiahnuté v Ústave Slovenskej republiky.



CESTA PRE SLOVENSKO
128



Na strane ľudí IV





131
IV. NA STRANE ĽUDÍ    15 | SPOLOČNÉ DOBRO

15 | SPOLOČNÉ DOBRO

15.1 Spoločné dobro – ústredný motív politiky

Kresťanské videnie spoločnosti je založené na jedinečnosti 
a neopakovateľnej hodnote človeka a na existencii spoločného 
dobra, ktoré dáva ľuďom dôvod spájať sa do rôznych spolo-
čenstiev. Bez úsilia o spoločné dobro nemôže ani jednotlivec, 
ani spoločnosť zmysluplne existovať.
Politické usporiadanie spoločnosti rešpektuje individuálne 
a skupinové záujmy ľudí, ktorí v nej žijú, a chráni ich individu-
álne a skupinové práva. Avšak identitu a zmysel politického 
spoločenstva, ktorým je každý samosprávny celok, či už ide 
o obec, samosprávny kraj alebo štát, vytvára jeho zameranie 
na tvorbu a zveľaďovanie spoločného dobra.
Odcudzenie verejnosti od jej politickej reprezentácie, ku ktorému 
čas od času dochádza i v demokratických podmienkach, má 
spravidla najhlbšiu príčinu v tom, že ľudia strácajú vieru v to, že 
ich zástupcovia pri politickej činnosti sledujú rozvíjanie spoloč-
ného dobra a v tomto duchu sa odcudzujú svojmu základnému 
poslaniu. Prestávajú veriť, že politikom a prípadne i politickým 
stranám ide o spoločné dobro.
My, kresťanskí demokrati, sa vo svojej politickej činnosti chceme 
správať tak, aby sme obnovili dôveru občanov v zmysel a spo-
ločné dobro nášho politického spoločenstva, a to na všetkých 
úrovniach verejného života, od obcí cez štát až po Európsku 

úniu. To bude možné iba vtedy, ak nad každý, aj oprávnený 
individuálny alebo skupinový záujem, a to i nad náš legitímny 
záujem o náš vlastný politický úspech, nadradíme požiadavku 
spoločného dobra. Chceme, aby sa rozhodujúcim princípom 
v politickom živote Slovenska stal princíp spoločného dobra, 
vyjadrený verejným záujmom.
Naša vízia spoločného dobra pri politickej organizácii spoloč-
nosti je založená na troch pilieroch: na rešpekte voči slobode 
a dôstojnosti človeka, na podpore solidarity medzi ľuďmi a ich 
spoločenstvami a na subsidiarite v spoločnosti.
Sloboda dáva človeku predpoklady napĺňať jeho základné 
poslanie - robiť tento svet lepším - či už vytváraním väčšieho 
množstva hodnôt, než sám dokáže spotrebovať alebo vše-
obecnejšie povedané konaním dobra, ktoré - v kresťanskej 
terminológii povedané - je odpoveďou človeka na Božie pozvanie 
spravovať tento svet.
Solidarita je pozvaním k šíreniu dobra a zdieľaniu hodnôt s tými, 
ktorí si ich objektívne sami nedokážu vytvoriť alebo obstarať. 
Chceme inšpirovať a podporovať ľudí ku skutkom solidarity. 
Za školu solidarity považujeme fungujúcu rodinu. Solidarita nie 
je v rozpore s požiadavkou spravodlivej zásluhovosti a nie je 
plytvaním hodnotami, určenými na spoločné zdieľanie alebo 
primerané individuálne využitie. Solidarita je vyjadrením príkazu 
lásky k blížnemu. Bez solidarity niet spoločného dobra. Preto 
je jedným z pilierov verejného záujmu.
Slobodu a zodpovednosť chceme ponúknuť nielen jednotlivcovi, 
ale aj každej úrovni samosprávy spoločnosti. O takúto štruk-
túrovanú ponuku sa opiera náš koncept subsidiarity. Ide o to, 
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aby sa na vyššej úrovni politického usporiadania spoločnosti 
rozhodovalo iba o takých veciach, ktoré nie je možno vyriešiť 
na nižšej úrovni, teda bližšie k človeku. Takáto subsidiarita 
je ďalším pilierom budovania spoločného dobra, je verejným 
záujmom, o ktorý v našej politike budeme bojovať.
My, kresťanskí demokrati, chceme hájiť, uplatňovať a presadzovať 
spoločné dobro ako základ nášho politického programu. Chceme, 
aby naša politika bola zameraná na hľadanie, presadzovanie 
a podporovanie spoločného dobra v prospech všetkých.

15.2 Rovnováha verejného záujmu a slobody jednotlivca

Spoločné dobro a v jeho intenciách verejnou mocou presadzo-
vaný verejný záujem a verejná prospešnosť nie sú protipólom 
individuálnych slobôd a práv. Spoločné dobro vytvára rámec, 
v ktorom sa môžu slobody a práva každého človeka úspešne 
rozvíjať a napĺňať. To však neznamená, že naše individuálne 
slobody a práva, individuálne, či skupinové záujmy sa nemôžu 
dostať do konfl iktu s ním. V našej politike sa budeme usilo-
vať o rovnováhu verejného záujmu a verejnej prospešnosti 
so záujmami jednotlivcov a skupín. Spoločné dobro a slobody 
a práva človeka sú rovnocennými piliermi nášho štátu a treba 
ich rovnako chrániť.
Obzvlášť citlivými oblasťami, v ktorých je potrebné starostlivo 
vyvažovať verejný, skupinový a individuálny záujem, sú najmä

  regulačné zásahy do slobody podnikania a s tým súvisiacich 
zmluvných vzťahov,

  ochrana hospodárskej súťaže,
  opatrenia štátu, súvisiace so zásahmi do vlastníckych práv,
  ochrana spotrebiteľov vrátane regulačných zásahov do vy-
braných skupín zmluvných vzťahov.

Kým prvé dve oblasti sú vo všeobecnosti akceptované, zásahy 
do vlastníckych práv a ochrana spotrebiteľa si vyžadujú pre-
hodnotenie a zefektívnenie existujúcich postupov a opatrení.

15. 2. 1 Vyvlastňovanie

Vyvlastňovanie a tomu podobné zásahy do vlastníckych práv 
považujeme za jeden z najväčších problémov pri hľadaní 
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rovnováhy medzi spoločným dobrom, ktoré v tomto prípade 
vyjadruje verejný záujem použiť súkromný majetok na účely 
prospešné a potrebné pre spoločnosť, a súkromným záujmom 
odôvodneným základnou slobodou vlastniť majetok. Súčasné 
spôsoby riešenia tohto problému nepovažujeme za dostatočné 
a v konečnom dôsledku robia neprijateľne zraniteľnými aj dot-
knutého jednotlivca, aj spoločnosť a jej daňových poplatníkov, 
z ktorých daní sa náklady na vyvlastnenie uhrádzajú. Budeme 
uprednostňovať a chceme oceniť a motivovať dohodu.
Chceme, aby dotknutý vlastník mal jasný nárok na náhradu 
najmenej vo výške skutočnej trhovej ceny, ktorá bola platná 
v čase pred začatím procesu vyvlastnenia. Zároveň chceme, 
aby spoločnosť nebola vystavená tlaku špekulatívneho zvy-
šovania ceny napríklad prostredníctvom fi ktívnych predajov 
bezprostredne pred vyvlastnením.
15. 2. 2 Ochrana spotrebiteľa

Prioritnou úlohou štátu a dnes už aj Európskej únie pri ochrane 
spotrebiteľa je zabezpečiť predovšetkým

  minimálne štandardy kvality výrobku alebo služby tak, aby 
spotrebiteľ nebol neprimerane ohrozený najmä vo vzťahu 
k svojmu zdraviu, bezpečiu a prostrediu, v ktorom žije a

  účinný prístup k pravdivým a neskresleným informáciám 
o tovare a službe, na základe ktorých môže kvalifi kovane 
s prihliadnutím na svoje možnosti vybrať konkrétny tovar 
alebo službu.

Dobrá informovanosť spotrebiteľa
Zasadíme sa o lepšiu informovanosť spotrebiteľov o produktoch 
a o zvyšovanie bezpečnosti tovarov a služieb samotných. 
Za veľmi dôležité považujeme informovanie a vzdelávanie 
spotrebiteľov v oblasti kvality potravín, kvality výrobcov a spra-
covateľov, vytvorenie internetových nástrojov, registrujúcich 
skutočne slovenské výrobky, a štátom iniciované a kontrolované 
spotrebiteľské prieskumy, predovšetkým v potravinárskom 
priemysle. Podporíme programy na zvyšovanie znalostí občanov 
v oblasti legislatívy na ochranu spotrebiteľov.

Boj proti nekalým praktikám
Dôrazne budeme postupovať proti výrobcom, predajcom 
a sprostredkovateľom, ktorí vo svojom podnikaní používajú 
nekalé praktiky, spočívajúce napríklad v
  poskytovaní nepravdivých, neúplných a skresľujúcich 
informácií,

  predávaní výrobkov, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa 
osobitných predpisov,

  zneužívaní neznalosti alebo iných nedostatkov poznávacích 
schopností kupujúceho,

  skrytom predaji ďalších tovarov a služieb bez toho, aby to 
bolo kupujúcemu zrejmé,

  sľubovaní nedosiahnuteľných benefi tov ako napríklad výhry 
v súvislosti s predajom tovaru alebo služby,

  klamlivom poskytnutí tovaru alebo služby zadarmo, ak je 
takýto tovar alebo služba nutnou podmienkou používania 
kupovaného tovaru alebo služby na bežný účel,
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  úprave tovaru alebo služby takým spôsobom, že kupujúcemu 
neumožní zistiť bežným spôsobom jeho skutočný stav (napr. 
stáčanie tachometrov),

  prebaľovaní výrobkov, v dôsledku ktorého nebudú kupujú-
cemu poskytnuté informácie (napr. o skutočnom výrobcovi 
a krajine pôvodu).

Voči subjektom, ktoré vykonávajú takéto nekalé praktiky, 
budeme uplatňovať také sankcie, ktoré im v prípade nevykonania 
účinnej a trvalej nápravy zistených porušení znemožnia pôsobiť 
na trhu.

Ochrana pred zavádzajúcou reklamou
Prijmeme opatrenia na obmedzenie zavádzania zo strany 
médií, ktoré sa stavajú do pozície, že len publikujú to, čo im 
niekto dal publikovať na základe objednávky. Médiá prijímajú 
za prezentované marketingové dokumenty peniaze, a preto sa 
nemôžu zbavovať zodpovednosti za klamlivé, či zavádzajúce 
marketingové informácie, ktoré publikujú na účet objednávateľa. 
Presadíme, aby súčasťou objednávky na reklamu bol aj dokument 
preukazujúci pravdivosť tvrdení, uvedených v reklame.
Férovosť a pravdivosť informovania v reklame je naším dlhodo-
bým cieľom. V oblasti marketingu budeme uplatňovať „zásadu 
preukázateľného benefi tu pre zákazníka“.

15.3 Štát – naša spoločná hodnota

Zmyslom existencie štátu je poskytovať svojim obyvateľom 
spoločné dobro. Toto dobro chápeme ako zaručenie vnútorného 
pokoja a poriadku prostredníctvom pravidiel a inštitúcií a ako 
zabezpečenie vonkajšieho mieru. Štát, ktorý chceme rozvíjať, 
nemôže mať úplnú zodpovednosť za rozvíjanie spoločného 
dobra, lebo nemôže byť jediným nositeľom úloh, ktoré z jeho 
budovania vyplývajú. Náš štát má mať univerzálnu zodpoved-
nosť za spoločné dobro, ktorá úzko súvisí s tvorbou prostredia, 
predovšetkým prostredníctvom právneho poriadku a nevyhnut-
nej podpory zdrojmi a inštitúciami. Táto zodpovednosť však 
nesmie odnímať jednotlivcovi a jeho prirodzeným spoločenstvám 
svoj diel slobody a zodpovednosti, a teda nesmie narúšať jeho 
dôstojnosť.
Spoločné dobro, ktoré je cieľom existencie štátu, je jedným 
z podstatných dôvodov, prečo občania v štáte žijú a tvoria 
hodnoty pre seba a pre svojich potomkov. Aby štát mohol toto 
spoločné dobro vytvárať, musí dostať od svojich obyvateľov 
primeranú moc. Štruktúre a spôsobu tvorby a realizácie moci 
budeme venovať sústavnú pozornosť. Od toho závisí, či štát 
predstavuje a aktívne ochraňuje záujem a tvorbu spoločného 
dobra. Budeme strážiť a rozvíjať túto hodnotu vo všetkých jej 
podobách, aby sme dokázali obyvateľom ponúkať moderný 
a výkonný štát, ktorý občanov chráni, pomáha im a zbytočne 
ich neobmedzuje, ktorý neplytvá fi nanciami, ale v maximálnej 
miere vracia v podobe kvalitných a adresných verejných služieb 
svojim obyvateľom to, čo mu na daniach odviedli.
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Jedným z najväčších vnútorných ohrození nášho štátu je 
korupcia. Aj vďaka nej je štát drahší, vytvárajúci verejné, 
hospodárske, kultúrne a spoločenské prostredie, v ktorom nie 
sme si všetci rovní predovšetkým v reálnom prístupe k verejným 
službám a v možnosti obchodovať so štátom v oblasti tovarov, 
služieb a stavebných prác. Korupcia nepoškodzuje len štát, ale 
je okrádaním nás všetkých, lebo všetci takto spôsobené škody 
uhrádzame alebo ich inak znášame.
Kresťanskí demokrati budú presadzovať nulovú toleranciu 
k snahám jednotlivcov a ich záujmových, hospodárskych 
a niekedy až kriminálnych zoskupení získať neoprávnené výhody 
pri obstarávaní verejných služieb, ako aj v súťažiach pri získavaní 
zákaziek fi nancovaných z verejných zdrojov – slovenských 
a európskych.
Ako jeden z významných zdrojov korupčného konania vnímame 
nedostatok kapacít na poskytovanie verejných služieb. Preto 
budeme uplatňovať taký spôsob organizácie služieb štátu a ce-
lého verejného sektora, ktorý zabezpečí fi nančne, priestorovo, 
časovo, materiálovo a odborne dostupné kapacity pre všetky 
požadované služby, ku ktorým sa štát v jednotlivých právnych 
predpisoch zaväzuje.
Štát sám nemôže vyhrať boj proti korupcii. Vyhrá ho len vtedy, 
keď získa svojich občanov pre tento boj. Kresťanskí demokrati 
budú sústavne pozývať a podporovať ľudí na Slovensku, aby 
sme sa na tomto boji účinnejšie podieľali. Je potrebné účinne 
chrániť ohlasovateľov korupcie, stanoviť pravidlá pre lobing, 
sprehľadniť fi nancovanie volebných a politických kampaní. 
Rozhodujúcim činiteľom je výchova mladých a verejnosti, 

aby sa odmietanie korupcie stávalo princípom pri využívaní 
verejných fi nancií, ale aj v celkovom nastavení spoločnosti. 
Pôjde o každodenný zápas o zmysluplné a efektívne použitie 
každého eura z verejných fi nancií.

15.4 Verejný záujem v globalizovanom svete

Postupná globalizácia spoločenských vzťahov, ktorá sa začala 
v ekonomickej a fi nančnej oblasti, dnes veľmi intenzívne prebieha 
v sprostredkovávaní informácií a v mobilite pracovnej sily. 
Postupne bude zasahovať aj ďalšie oblasti života spoločnosti. 
Tento proces si už teraz vyžaduje kvalifi kovanú medzinárodnú 
diskusiu o obsahu a formách verejného záujmu v takto globa-
lizovanom svete. My, kresťanskí demokrati, budeme do tejto 
diskusie aktívne vstupovať predovšetkým preto, aby sme 
pre globálny verejný záujem zdôraznili ľudskú dôstojnosť ako 
základnú hodnotu a kritérium pre každé prostredie a podmienky, 
v ktorých človek a spoločnosť žije.
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16 | STABILNÝ OBČIANSKY ŠTÁT

Slovenská republika je demokratický a právny štát. Štát musí 
zabezpečovať mier, bezpečnosť a právnu istotu pre svojich 
občanov. Sme presvedčení o tom, že posilňovanie inštitútov 
demokracie a vymožiteľnosti práva je základnou úlohou politic-
kých predstaviteľov, ktorí dostali moc od občanov. Politika nemá 
byť bojom, ale súťažou myšlienok a návrhov riešení problémov 
ľudí. Pre nás kresťanských demokratov je občan a jeho dobro 
cieľom pri tvorbe našej politiky. Ponúkame občanom konkrétne 
návrhy, ktoré budú posilňovať ich postavenie pri správe veci 
verejných.

16.1 Demokratický štát

Pre nás kresťanských demokratov je zachovanie a posilňovanie 
demokratického charakteru Slovenskej republiky základnou 
súčasťou tvorby našej politiky. Demokratické a férové voľby sú 
jediným nástrojom, ktorý dáva legitimitu parlamentu a vláde. 
Národná rada Slovenskej republiky je jediným ústavodarným 
a zákonodarným orgánom v našom štáte a toto jej postavenie 
chceme zachovávať a chrániť. Chceme zvyšovať jej dôvery-
hodnosť u občanov, čo považujeme za jednu z najdôležitejších 
úloh pri posilňovaní demokracie na Slovensku.
Zámermi našej politiky sú:

Uchovať a posilňovať demokratické inštitúty v našom štáte
Systém zastupiteľskej demokracie, ktorá je základom ústavného 
zriadenia Slovenskej republiky, zostáva pre nás aj naďalej pri-
márnym modelom správy vecí verejných. Je naším záujmom 
chrániť a posilňovať jeho atribúty, pričom jeho cieľom musí 
zostať napĺňanie spoločného dobra občanov našej krajiny.

Formovať štíhly, ale silný a efektívny štát na princípe subsi-
diarity a na dôvere občanov
Len štát založený na princípe subsidiarity môže napĺňať svoju 
základnú úlohu, a tou je správa vecí verejných pre dobro 
svojich občanov. Štát by mal zasahovať do života občanov 
len do takej miery, ako je nevyhnutné pre ochranu verejného 
záujmu, spoločnosti, rodiny, či jednotlivca. Len silný a efektívny 
štát, pôsobiaci v obmedzenej miere, si dokáže získať, ale aj 
dlhodobo udržať dôveru jednotlivcov. Štát by mal podporovať 
alebo aspoň nesťažovať angažovanie sa inštitúcií súkromného 
sektora alebo občianskej spoločnosti všade tam, kde tieto dokážu 
zabezpečiť ochranu vyššie uvedených záujmov efektívnejšie 
než inštitúcie štátu.

Posilniť profesionálnu štátnu administratívu orientovanú 
na službu ľuďom, nie na servis aktuálnej politickej reprezentácii
Štát a jeho administratíva musí slúžiť všetkým občanom rovnako, 
bez ohľadu na politickú, náboženskú, či národnostnú príslušnosť. 
Len profesionálna a akcieschopná štátna administratíva bez po-
litických vplyvov môže priniesť dobrú a efektívnu správu vecí 
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verejných. Naším cieľom je profesionalizovaná a odpolitizovaná 
štátna správa, ktorá bude oporou pre občanov Slovenska.

Odstrániť prvky korporativizmu zrušením stavovských 
monopolov, v ktorých stavovské organizácie vykonávajú 
štátnomocenskú reguláciu
Odmietame korporativizmus rozličných profesijných a stavov-
ských organizácií, ktoré často sledujú len svoje vlastné záujmy 
a nie verejný záujem. Mnohé z nich bránia tvorivému rozvoju 
a deformujú demokratické usporiadanie spoločnosti. Naším 
záujmom je odstraňovať už existujúce pravidlá s cieľom prispieť 
k aktívnemu rozvoju jednotlivých segmentov spoločenského 
života.

Zaviesť pre poslancov NR SR a Európskeho parlamentu ústav-
ný princíp jeden mandát stačí, ktorý obmedzí vykonávanie 
viacerých funkcií súčasne
Predstavitelia nášho hnutia dodržiavajú princíp jeden mandát 
stačí už dvadsať rokov. Sme presvedčení o tom, že každý 
verejný činiteľ by mal vykonávať svoj mandát naplno. Tak, ako 
zamestnanci nemôžu mať viacero pracovných pomerov na plný 
úväzok, tak aj poslanci NR SR a Európskeho parlamentu by 
mali vykonávať len tento jeden dôležitý mandát plnohodnotne.

Zaviesť hmotnú zodpovednosť verejných funkcionárov
Občania majú často pocit, že chyby verejných funkcionárov 
zostávajú nepotrestané. A to aj v prípadoch, keď je protiprávnym 
rozhodnutím verejného funkcionára spôsobená štátu škoda 
a potvrdí to súd. Tento pocit vedie k bezmocnosti a frustrácii 
veľkej časti spoločnosti, čoho konečným dôsledkom je apatia 
a rezignácia z účasti na správe vecí verejných, nízka partici-
pácia na všetkých druhoch volieb a z toho prameniaca nízka 
legitimita štátnej moci a jej vykonávateľov. Naším záujmom je 
zvýšiť efektivitu nakladania s verejnými zdrojmi v štáte. Práve 
zavedenie hmotnej zodpovednosti verejných funkcionárov je 
cestou pre dosiahnutie tohto cieľa, ktoré navyše bude mať 
aj odstrašujúci efekt pred zneužívaním týchto zdrojov, ktoré 
nepatria politikom, ale občanom. Zavedenie a dôsledné (systé-
mom „padni komu padni“) vyvodzovanie individuálnej hmotnej 
zodpovednosti verejných funkcionárov za svoje protiprávne 
rozhodnutia môže navyše výrazne pomôcť zvrátiť dlhodobý 
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trend poklesu záujmu občanov o účasť na správe vecí verejných, 
a tým posilniť legitimitu volených funkcionárov.
V záujme dôsledného vyvodzovania tejto zodpovednosti je 
vhodné uvažovať aj nad tým, aby sa štát nárokov vyplývajú-
cich z takejto zodpovednosti nemohol vzdať a aby v prípade 
nesplnenia povinnosti príslušného štátneho orgánu uplatniť tento 
nárok v zákonom stanovenej lehote mohla tento nárok voči 
dotknutému verejnému funkcionárovi v mene štátu uplatniť aj 
zainteresovaná verejnosť (na základe návrhu/petície, podpísanej 
kvalifi kovaným počtom občanov).

Zabezpečiť právnu záväznosť výsledkov referenda
Naším cieľom je využívanie referenda pri dôležitých celo-
spoločenských témach, nie na prezentáciu straníckych alebo 
skupinových cieľov. Znižovanie kvóra by viedlo práve k ešte 
častejšiemu zneužívaniu tohto nástroja, preto sme za zachovanie 
súčasnej hranice. Skôr sa chceme zamerať na reformu tohto 
inštitútu tak, aby neexistoval žiaden priestor na polemiku o tom, 
či výsledok referenda má mať záväzný alebo len odporúčajúci 
charakter, a aby otázky predložené občanom na rozhodnutie 
v referende museli byť formulované takým spôsobom, ktorý 
umožní vyhlásenie výsledku, schváleného v referende, formou 
zákona tak, ako to už v súčasnosti predpokladá Ústava Slovenskej 
republiky. Tým sa zvýši vykonateľnosť výsledkov platného 
referenda.

Zvýšiť počet volebných obvodov pre parlamentné voľby
Jedným z nástrojov na zlepšenie vzťahu medzi voličmi a po-
slancami parlamentu je návrat k viacerým volebným obvodom. 
Zvýši sa tak zodpovednosť verejných činiteľov voči svojim 
voličom a posilní sa vplyv regiónov. Naším cieľom je zavedenie 
viacerých volebných obvodov, ktoré zohľadňujú územnosprávne 
členenie Slovenska, čo bude znamenať priblíženie sa zvolených 
politikov k občanom z príslušných regiónov.

Uzákoniť pravidlá a reguláciu lobingu
Lobing je v demokracii normálnym javom, ktorý však na Slovensku 
nie je žiadnym spôsobom regulovaný. Naším cieľom je prijatie 
zákona, ktorý vytvorí register lobistov a lobingových agentúr, 
pričom bude povinnosťou viesť o ich aktivitách záznamy. Zákon 
bude obsahovať aj sankčné mechanizmy voči verejným činiteľom 
a lobistom, ktorí porušia pravidlá lobingu.

Sprehľadniť právny poriadok obmedzením opakovaných 
novelizácií toho istého zákona v priebehu jedného roka
Neprehľadnosť, zložitosť, no predovšetkým neustále zmeny 
slovenského právneho poriadku sú častým problémom našich 
občanov. Naším cieľom je sprehľadnenie právneho poriadku, 
pričom jedným z opatrení je obmedzenie viacnásobnej nove-
lizácie toho istého zákona v priebehu jedného roka. Takáto 
zmena má viesť zákonodarcov k zodpovednejšiemu prístupu 
k zmenám zákonov.
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Sprísniť podmienky pre použitie skráteného legislatívneho 
konania a stanoviť predvídateľné a prísne následky ich 
nesplnenia
Skrátené legislatívne konanie by sa malo využívať len ako núdzo-
vé riešenie, ak je to nevyhnuté na ochranu záujmu silnejšieho ako 
je záujem na odbornej a politickej participácii na tvorbe zákonov. 
Na použitie tohto inštitútu musia existovať objektívne dôvody 
a najmä verejný záujem. Vo viacerých prípadoch sme však 
boli svedkami zneužívania skráteného legislatívneho konania 
na presadzovanie skupinových a súkromných záujmov, kde 
skutočným dôvodom použitia tohto postupu bolo predovšetkým 
zamedziť alebo minimalizovať odbornú a politickú diskusiu 
o navrhovanej legislatíve a umlčať odbornú a politickú opozíciu. 
Nesplnenie podmienok pre použitie skráteného legislatívneho 
konania by mohlo a malo byť samo osebe dôvodom na to, aby 
takto prijatý zákon bol Ústavným súdom na návrh oprávne-
ných subjektov vyhlásený za protiústavný (podobne ako aj 
individuálny právny akt – rozhodnutie súdu alebo správneho 
orgánu – môže byť už dnes zrušený ako protizákonný už len 
preto, že pri jeho vydaní boli porušené procesné predpisy).

16.2 Bezpečný štát

Základnou úlohou štátu je zabezpečovať ochranu svojich 
občanov pred vonkajšími, ale aj vnútornými nebezpečen-
stvami. Slovensko je síce malý štát, ale to nemôže znamenať 
rezignáciu na aktívne pôsobenie v bezpečnostnej politike 
v rámci Európskej únie a NATO. Chceme aktívne prepojiť 

bezpečnostné zložky – armádu, políciu, spravodajské služby, 
aby sme zabezpečili efektívne potláčanie možných vojenských 
i nevojenských hrozieb.
Zámerom našej bezpečnostnej politiky pre budúce desaťročia je:
Adaptovať bezpečnostné zložky na nové výzvy a medziná-
rodnú politickú situáciu, ako aj na naše členstvo v EÚ a NATO
Členstvo v NATO a Európskej únii je nielen našou výhodou, ale aj 
naším záväzkom voči ostatným ich členom. Naším cieľom je byť 
spoľahlivou a aktívnou súčasťou bezpečnostných a obranných 
zoskupení. Sme pripravení podieľať sa aj na zahraničných 
misiách, schválených ústavnými orgánmi.

Vytvorenie dlhodobej a záväznej koncepcie bezpečnostnej 
a obrannej politiky Slovenska ako strategického dokumentu
Bezpečnosť a obrana štátu je v záujme všetkých občanov. Naším 
záujmom je dosiahnutie širokej politickej a spoločenskej dohody 
o základných princípoch a cieľoch obrannej politiky, ktorá bude 
vyjadrená v záväznom dokumente, prijatom Národnou radou 
Slovenskej republiky. Napĺňanie cieľov obsiahnutých v tejto 
stratégii bude záväzným pre prezidenta, vládu a ministerstvo 
obrany.

Reformovať políciu s hlavným cieľom znížiť kriminalitu 
na Slovensku
Hlavnou úlohou policajných zložiek je zabezpečovať poriadok 
a dodržiavanie zákona. Naším cieľom pri reforme polície je 
znižovanie kriminality na všetkých úrovniach. To sa dá len 
stabilizáciou policajných zložiek, aby z nich neodchádzali skúsení 
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a kvalitní policajti. Zároveň to znamená aj viac policajtov v teréne 
a úzke prepojenie s ďalšími bezpečnostnými zložkami.

Zabezpečiť nezávislosť policajných zložiek od politických 
predstaviteľov zmenou menovania policajného prezidenta 
vládou SR
Politický vplyv na prácu polície je potrebné obmedziť. Naším 
cieľom je zmeniť menovanie policajného prezidenta ministrom 
vnútra na menovanie vládou SR. Aj vďaka tejto zmene získa 
polícia viac nezávislosti a dôvery u občanov.

Presunúť inšpekciu mimo pôsobenia policajného prezidenta 
a ministerstva vnútra
Inšpekcia je najvyšším kontrolným orgánom práce polície, 
preto je potrebné aby fungovala nezávisle. Naším cieľom je 
vytvorenie inšpekcie ako nezávislého orgánu, ktorý nebude 
priamo podriadený ministrovi vnútra.

Vytvoriť a jasne defi novať postupy krízového manažmentu 
pri krízových situáciách
Krízový manažment v prípade vojenských, ale aj nevojenských 
kríz musí fungovať bezchybne. Naším cieľom je nastaviť pravidlá 
pre činnosť štátu, jeho ústavných orgánov a zložiek pre zvládnutie 
všetkých druhov kríz. Prepojenosť zložiek, ich efektívne využite, 
či bezproblémový tok informácií sú základnými predpokladmi 
na splnenie tohto cieľa.

Vytvoriť zložky kybernetickej bezpečnosti so zameraním 
na ochranu funkčnosti základných zložiek štátu
Kybernetická bezpečnosť je výzvou, ktorej dôležitosť v bu-
dúcnosti bude ďalej rásť. Chceme vytvoriť zložky, ktorých 
základnou úlohou bude zabezpečovať bezpečnosť infraštruktúry 
a informačných systémov štátu. Pôsobenie týchto zložiek má 
pokrývať vnútornú aj vonkajšiu bezpečnosť, pričom musia úzko 
spolupracovať so spravodajskými zložkami.

Chrániť informačné systémy štátu pred prístupom neopráv-
nených osôb do databáz, resp. pred hackerským útokom
Informácie sú dnes jednou z najohrozenejších a najžiadanej-
ších komodít. Naším záujmom je chrániť informácie a údaje, 
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zhromaždené štátnymi orgánmi, pred poškodením, či zneužitím 
neoprávnenými osobami, resp. hackerskými útokmi. Zároveň je 
potrebné prehodnotiť ochranné prvky využívané v jednotlivých 
systémoch.

Zmeniť organizáciu ozbrojených síl na Slovensku a zároveň 
redukovať nadbytočný počet základní
Súčasná doba prináša nové výzvy oproti tým spred dvadsiatich 
či štyridsiatich rokov. Naším cieľom je prispôsobiť ozbrojené sily 
súčasným hrozbám nielen po technickej, ale aj po organizačnej 
stránke. Znižovanie nadbytočného počtu základní a vojenskej 
infraštruktúry zvýši efektívnosť a ušetrí množstvo prevádz-
kových nákladov, ktoré sa využijú na výcvik vojakov.

Vytvoriť tzv. Civilné zbory, určené pre elimináciu nevojenských 
hrozieb, založené na dobrovoľnom princípe
Profesionálni vojaci dnes často plnia úlohy nevojenského charak-
teru. Chceme zaviesť tzv. Civilné zbory, jednotky nevojenského 
charakteru, ktoré budú schopné plniť nebojové úlohy. V prípade 
vypuknutia alebo hrozby vojenského konfl iktu budú schopné 
spolu so zálohami plniť úlohy, vyžadujúce krátky profesionálny 
výcvik.

Zmeniť spôsob akvizícií v rezorte obrany z obstarávania 
techniky na akvizície spôsobilostí. Zvýšiť transparentnosť 
a posilniť kontrolné mechanizmy
Obstarávanie len techniky je dnes prekonaným spôsobom 
modernizácie. Naším cieľom je zmeniť akvizíciu techniky 

na akvizície spôsobilostí v obrane. Zabezpečí sa tak reálna 
funkčnosť a vybavenosť ozbrojených síl plniť úlohy, vyplýva-
júce zo zákona. Posilnenie kontrolných mechanizmov a viac 
transparentnosti v rezorte obrany sú nevyhnutnou súčasťou 
potrebných zmien.

Spolupracovať s ostatnými štátmi, predovšetkým s krajinami 
V4, na rozvíjaní zoskupovania spôsobilostí, ktoré zabezpečia 
efektívnu ochranu nášho územia
Výzvy dnešnej doby kladú čoraz väčší dôraz na spoluprácu 
a previazanosť ozbrojených zložiek. Naším cieľom je posilňovať 
spoluprácu predovšetkým na úrovni krajín V4, ale aj širšie. 
Zoskupovanie vojenských spôsobilostí je cestou k efektív-
nejšiemu využívaniu zdrojov, určených pre obranu, ako aj 
predpokladom úspešného pôsobenia v prípade vypuknutia 
kríz, ohrozujúcich náš región.

Posilniť úlohu Národnej rady SR a jej orgánov pri prijímaní 
strategických dokumentov rozvoja obrany a pri jej kontrole
Chýbajúci konsenzus na smerovaní a potrebách slovenských 
ozbrojených síl je vážnou prekážkou ich rozvoja. Naším cieľom 
je posilniť úlohu NR SR a jej výborov v spolupráci s prezidentom 
a ministerstvom obrany pri prijímaní zásadných dokumentov 
rozvoja obrany. Parlament musí mať tiež nástroje na kontrolu 
plnenia úloh, vyplývajúcich z týchto záväzných dokumentov.
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Posilniť parlamentný dohľad nad spravodajskými službami 
zavedením dvojúrovňovej kontroly
Kontrola činnosti spravodajských služieb je náročnou úlohou. 
Naším cieľom je zaviesť systém dvojúrovňovej kontroly, kde 
by okrem príslušného parlamentného výboru bola zavedená 
aj druhá úroveň kontroly vo forme komisie. Komisia bude 
zložená z poslancov a odborníkov z bezpečnostnej oblasti, 
pričom všetci jej členovia musia mať bezpečnostnú previerku 
na stupeň „prísne tajné“.

16.3 Spravodlivý štát

Rovnosť pred zákonom a právo na spravodlivý proces sú základ-
nými charakteristikami fungujúceho právneho štátu. Chceme, aby 
sa každý občan bez ohľadu na svoje postavenie vedel domôcť 
spravodlivosti bez zbytočných prieťahov. Spravodlivosť musí 
byť cieľom, ktorý je dosiahnutý pri aplikácii práva na všetkých 
úrovniach. Naším záujmom je zvýšiť veľmi nízku dôveru ľudí 
v slovenské súdnictvo zavedením systémových zmien.
Zámerom našej politiky v oblasti vymožiteľnosti práva a spra-
vodlivosti pre budúce desaťročia je:

Zrýchliť súdne konania pokračovaním elektronizácie súdnictva 
a skvalitnením súdnej administratívy, no taktiež s možnosťou 
disciplinárneho postihu nekonajúcich sudcov
Elektronizácia verejnej správy musí ísť naprieč všetkými re-
zortmi vrátane súdnictva. Cieľom musí byť zrýchlenie súdneho 
konania, ktoré je najväčším problémom slovenského súdnictva. 

Takisto zjednodušenie prístupu k súdnym spisom, či zverejňo-
vanie súdnych rozhodnutí prispeje k vyššej transparentnosti 
v slovenskom súdnictve a k vyššej dôvere občanov. Sudcovia, 
ktorí zbytočne predlžujú súdne konania, musia byť disciplinárne 
postihovaní.
Spresniť a zlepšiť pravidlá pre konanie pred Ústavným súdom
Ústavný súd v demokratickom právnom štáte musí byť re-
prezentatívnou a elitnou inštitúciou, požívajúcou najvyššiu 
mieru dôveryhodnosti a rešpektu v očiach verejnosti. Úlohou 
Ústavného súdu nie je prepisovať text Ústavy, ale ho autori-
tatívne a odborne interpretovať. Tento stav sa dá dosiahnuť 
iba dlhodobým zodpovedným prístupom k výberu jeho sudcov 
výlučne na báze ich odbornosti a reformou predpisov, upra-
vujúcich konanie pred týmto súdom.
Naším cieľom je zaviesť tradíciu odborného a odpolitizovaného 
výberu sudcov Ústavného súdu. Sčasti je to možné dosiahnuť 
sprísnením zákonných kvalifi kačných predpokladov na túto 
funkciu, no z väčšej časti to vždy bude nevyhnutne závisieť 
od osobnej integrity a zodpovednosti konkrétnych osôb, 
podieľajúcich sa na ich výbere. Sme si vedomí, že vytvorenie 
takejto tradície je behom na dlhú trať. KDH bude dlhodobo 
a odhodlane podporovať takýto proces, inak Ústavný súd nikdy 
nedosiahne takú vážnosť a dôveryhodnosť, akú na efektívne 
plnenie svojich funkcií potrebuje.
Pokiaľ ide o reformu pravidiel konania pred Ústavným súdom, 
tu navrhujeme predovšetkým (a) zavedenie transparentného 
spôsobu prideľovania vecí sudcom spravodajcom tak, aby 
nebolo možné spochybniť náhodnosť pridelenia, (b) ustanovenie 
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pevných termínov na rozhodnutie v prípadoch, ktoré sú skutkovo 
nesporné a závisia len od právneho posúdenia veci (takúto 
povahu má väčšina konaní pred Ústavným súdom), (c) zrušenie 
povinného kvóra 7 hlasov potrebných na prijatie plenárneho 
rozhodnutia za účelom prevencie odmietania spravodlivosti 
„kontumačným“ zamietaním návrhov, (d) umožniť, aby v prípade 
konštatovania porušenia základného práva nečinnosťou štátneho 
orgánu mal ústavný súd povinnosť stanoviť nečinnému štátnemu 
orgánu lehotu na rozhodnutie (obdobne ako ju už dnes majú 
všeobecné súdy v rámci správneho súdnictva), (e) obmedziť 
právo štátnych orgánov podávať v konaní pred Ústavným súdom 
námietky zaujatosti proti sudcom Ústavného súdu v prípadoch, 
v ktorých štátne orgány vystupujú ako nositelia verejnej moci 
(v nadradenom postavení voči iným účastníkom konania) a (f) 
priznať Ústavnému súdu širšiu právomoc umožňujúcu zabezpečiť 
efektívnu nápravu porušených základných práv v prípade, ak 
to na príkaz Ústavného súdu odmietne urobiť príslušný štátny 
orgán, ktorý základné právo porušil.

Posilniť disciplinárne senáty a Súdnu radu
Súdna rada ako najvyšší orgán súdnej moci má silné pluralitné 
zastúpenie. Naším záujmom je zachovať a posilňovať toto plu-
ralitné zastúpenie členov a zároveň zvyšovať transparentnosť 
a verejnú kontrolu pri rozhodnutiach tohto orgánu. V záujme 
toho je vhodné zvážiť aj dôsledné oddelenie súdnej rady 
(ako najvyššieho samosprávneho orgánu justície) od štátnej 
správy súdov tým, že sa z dôvodu prevencie konfl iktu záujmov 
zavedie nezlučiteľnosť funkcie člena súdnej rady s funkciou 

v štátnej správe súdov (predseda alebo podpredseda súdu). 
Sudca ako funkcionár štátnej správy súdov totiž v tomto 
postavení reprezentuje výkonnú moc a obsadzovanie Súdnej 
rady funkcionármi štátnej správy súdov tak zvyšuje vplyv 
výkonnej moci v tomto orgáne oproti iným zložkám štátnej 
moci. Zároveň je naším záujmom sfunkčniť disciplinárne senáty, 
ktoré musia nekompromisne pristupovať k porušeniam pravidiel 
vo vlastných radoch.

Prijať etický kódex sudcov a iných právnických profesií
Sudcovský stav požíva najmenšiu dôveru verejnosti, hoci by 
to v právnom štáte malo byť presne naopak. Naším záujmom 
je prispieť k pozitívnej zmene. Jedným z nástrojov je prijatie 
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etického kódexu sudcov, ktorého dodržiavanie však musí byť 
prísne kontrolované a v prípade porušenia aj sankcionované. 
Etický kódex musí klásť prísnejšie nároky na sudcov, keďže 
rozhodujú o druhých. Potreba etického kódexu je o to dôleži-
tejšia, že u sudcu sú jeho charakter a morálka prinajmenšom 
tak dôležité, ak nie dôležitejšie, ako jeho technická právna 
zručnosť. Tá sa dá naučiť alebo nahradiť poradným aparátom. 
Nedostatok charakteru sa však nedá nahradiť ničím, a ani ten 
najlepší právny odborník, pokiaľ je bezcharakterný, nemôže 
byť dobrým sudcom.
Chceme obdobne upraviť etické pravidlá aj pre ostatné právnické 
profesie, ktorým je zverený výkon verejnej moci (prokurátori, 
súdni exekútori, notári). Zavedenie a dôsledné uplatňovanie 
etických pravidiel pomôže zvýšiť dôveryhodnosť a vážnosť 
týchto profesií v očiach verejnosti.

Zaviesť profesijnú etiku do právnického štúdia
Väčšina najzávažnejších problémov právnických profesií 
na Slovensku dnes nespočíva v nedostatku odbornosti, ale 
v nedostatku charakteru. Charakter a morálny profi l právnika 
sa formuje dlhodobo, a to najmä výchovou v rodine a následne 
štúdiom a praxou, kde sa do veľkej miery učí pozorovaním 
návykov iných, starších kolegov. Formovaniu charakteru kan-
didáta na právnické povolanie pomôže, keď bude dlhodobo 
a každodenne „vystavený“ pôsobeniu etických princípov a ľud-
ských vzorov, ktoré ich svojím životom a prácou reprezentujú. 
Nedostatok takýchto vzorov a kontaktu s profesijnou etikou 
je pravdepodobnou príčinou väčšiny dnešných problémov 

právnických profesií na Slovensku. Ak sa profesijná etika stane 
povinnou a samozrejmou súčasťou právnického vzdelávania 
už počas vysokoškolského štúdia a následne aj praxe, môže to 
výrazne prispieť k postupnej eliminácii tých problémov justície 
a iných právnických povolaní, ktoré dnes verejnosť vníma ako 
najzávažnejšie.

Obmedziť počet funkčných období vedúcich predstaviteľov 
súdov a zabezpečiť rotáciu medzi jednotlivými súdmi
Jedným z najväčších problémov súdnictva sú silné lokálne, či 
regionálne väzby sudcov. Naším cieľom je v čo možno najväčšej 
miere obmedziť tento nežiaduci jav rotáciou sudcov medzi 
súdmi. Druhým nástrojom je obmedzenie funkčných období 
vedúcich predstaviteľov súdov, ktoré zabránia príliš silnému 
postaveniu jednotlivcov v slovenskom súdnictve.

Sprísniť výberové procesy nových sudcov a prokurátorov 
so snahou eliminovať rodinkárstvo a klientelizmus
Rodinkárstvo a klientelizmus sú veľkým problémom súdnictva 
a prokuratúry na Slovensku. Naším záujmom je, aby slovenská 
justícia a prokuratúra neboli rodinnými firmami pre úzku 
skupinu ľudí, ale aby jej členmi boli tí najlepší a najcharakter-
nejší odborníci v oblasti práva. Výberové procesy musia byť 
transparentné a podrobené verejnej kontrole. Keďže „klientmi“ 
súdnictva a prokuratúry sú všetci občania, vo výberovom 
procese by mali byť okrem sudcov a prokurátorov zastúpené 
aj iné právnické profesie, akademická a vedecká obec a inštitúcie 
občianskej spoločnosti (bez toho, aby ktokoľvek z nich mal 
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v tomto procese zastúpenie väčšinové alebo rozhodujúce). 
V záujme otvorenosti a skvalitnenia justície a prokuratúry je 
potrebné umožniť vstup do sudcovského a prokurátorského 
stavu za rovnakých podmienok aj odborníkom, pôsobiacim 
v iných právnických profesiách, najmä v advokácii. Len tak 
sa dá dosiahnuť vyššia dôvera občanov v slovenskú justíciu.

Zaviesť trestnoprávnu zodpovednosť právnických osôb
Podnikanie musí byť prejavom nielen slobody, ale aj zodpo-
vednosti. Naším cieľom je zaviesť trestnoprávnu zodpovednosť 
právnických osôb. Firmy, či právnické osoby nesmú stáť 
nad zákonom a cítiť sa nedotknuteľné. Vyššia vymožiteľnosť 
práva v podnikaní je cieľom, ktorý pomáha najmä podnikateľom 
a robí našu krajinu atraktívnejšou aj pre zahraničných investo-
rov. V súvislosti so zavedením trestnoprávnej zodpovednosti 
právnických osôb je potrebné venovať osobitnú pozornosť 
ochrane záujmov tých, ktorí sa ničoho nekalého nedopustili, 
ale uplatnením trestnoprávnych sankcií voči právnickej osobe 
by im mohla hroziť závažná ujma, napríklad v podobe straty 
zamestnania.



CESTA PRE SLOVENSKO
146

17 | REGIONÁLNA POLITIKA A ÚZEMNÁ 
SAMOSPRÁVA

Naše územie je popri našich obyvateľoch jednou z najvýznam-
nejších hodnôt, ktoré máme. Je na nás, ako ho budeme udržiavať, 
rozvíjať a chrániť. Je to zem, ktorú pre nás chránili a rozvíjali 
naši predkovia a my žijeme z hodnôt, ktoré oni do tejto zeme 
ako výsledky svojej práce a snažení vložili. Je to zem, ktorú 
máme aj my ďalej zveľaďovať a obohatiť o našu prácu – je to 
náš záväzok voči našim potomkom.
Táto požiadavka dlhodobej udržateľnosti nás vedie k mimoriadne 
premyslenému a citlivému organizovaniu rozvoja územia s cieľom 
realizovať v území požadované ekonomické, sociálne a ďalšie 
činnosti takým spôsobom, aby boli jednotlivé (napr. spoločenské, 
hospodárske, kultúrnohistorické, environmentálne, geografi cké, 
geologické) hodnoty a potenciály územia rešpektované a vy-
užívané iba primeraným spôsobom.
Budeme presadzovať dôsledné overovanie únosnosti jednot-
livých rozvojových politík a zámerov v dotknutých územiach, 
nadväzujúc na dnešnú prax posudzovania vplyvov na životné 
prostredie.
Zavedieme poriadok a jasné hierarchické usporiadanie v štruk-
túrach národných, regionálnych a miestnych strategických 
a rozvojových dokumentov a posilníme existujúce väzby medzi 
jednotlivými úrovňami týchto dokumentov.

Cieľmi regionálneho rozvoja pre najbližšie obdobie sú 
predovšetkým:

a) zmierňovanie a odstraňovanie regionálnych disparít pre-
dovšetkým v hospodárskej a sociálno -ekonomickej oblasti,

b) zastavenie vyľudňovania zaostalých regiónov,
c) rozvoj tých druhov hospodárskych aktivít v regiónoch, 

ktoré budú primeraným spôsobom využívať existujúce 
potenciály regiónov,

d) dobudovanie chýbajúcej dopravnej a technickej infraš-
truktúry regiónov,
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e) sociálna, hospodárska a kultúrna emancipácia regiónov 
vrátane dosiahnutia primeranej konkurencieschopnosti 
v rámci Slovenska a Európy.

Nutnými podmienkami pre realizáciu úspešného regionálneho 
rozvoja musia byť najmä

a) zmysluplná a efektívna organizácia a správa územia,
b) vzájomná hierarchická prepojenosť rozvojových dokumen-

tov, posilnená o záväzok a povinnosť alokovať relevantné 
zdroje príslušných úrovní verejnej správy a rezortov 
na realizáciu dohodnutých úloh,

c) odhodlanie obyvateľstva a jeho politických reprezentácií 
účinne spolupôsobiť pri realizácii jednotlivých úloh regi-
onálneho rozvoja bez zbytočného politikárčenia.

Chceme zaviesť spoločnú zodpovednosť jednotlivých úrovní 
správy územia za jeho rozvoj. Táto zodpovednosť má byť vy-
jadrená predovšetkým koordinovaným plánovaním jednotlivých 
úloh a aktivít vrátane spolufi nancovania.

Úloha fondov EÚ
Európske fondy, určené na podporu regionálneho rozvoja 
a zmierňovanie alebo odstraňovanie regionálnych disparít, nájdu 
na Slovensku zmysluplné využitie iba vtedy, ak bude existovať 
relevantná širokospektrálna spoločenská dohoda o cieľoch, ktoré 
sa majú ich použitím dosiahnuť a o aktivitách, ktoré sa majú 
uskutočniť. Za týmto účelom je možné predpokladať efektívne 

využitie týchto Eurofondov iba na základe dobre premyslených 
rozvojových plánov, rešpektujúcich prinajmenšom potenciály 
a limity dotknutého územia, vecné a časové podmienenosti 
plánovaných aktivít.
Chceme dôsledne vyžadovať efektívne využívanie európskych 
fondov a prispievať k tvorbe podmienok, umožňujúcich ich 
čerpanie. Zároveň chceme priblížiť Eurofondy k samospráv-
nym krajom, ktoré nesú priamu zodpovednosť za regionálny 
rozvoj, a to najmä formou regionálnych operačných programov 
samosprávnych krajov.
Zároveň chceme navrhnúť a presadiť špecifické riešenie 
pre Bratislavský samosprávny kraj, ktorý má sťažený prístup 
k týmto fondom. Toto riešenie bude založené na kofi nancovaní 
vybraných projektov regionálneho rozvoja zo štátneho rozpočtu 
tak, aby tento samosprávny kraj nemal oproti ostatným samo-
správnym krajom neprimerane sťažený prístup k fi nančným 
zdrojom, určeným na podporu regionálneho rozvoja.

Územná samospráva a miestna štátna správa
Kresťanskí demokrati sú odhodlaní posilňovať regióny Slovenska 
a vytvárať pre ich rozvoj primerané legislatívne, fi nančné 
a organizačné podmienky. Za týmto účelom chceme dokončiť 
a zastabilizovať správu územia jednak na úrovni územnej samo-
správy obcí a regiónov, jednak na úrovni miestnej a ústrednej 
štátnej správy. Predložíme našim obyvateľom na diskusiu sku-
točne optimálny model verejnej správy, ktorý nebude zaťažený 
miestne a časovo lokálnymi záujmami skupín a ktorý bude 
v sebe zahŕňať všetky aspekty fungovania verejnej správy, či 
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už z hľadiska fi nančného, odborného, z hľadiska fyzickej alebo 
kapacitnej dostupnosti.
Zdokonaľovanie samosprávy obcí ďalšími reformami chceme 
vykonávať s rešpektovaním štyroch základných kritérií:

  identita,
  odbornosť,
  dostupnosť,
  kvalita.

Identita
Dnešná veľkostná štruktúra obcí neumožňuje na tejto úrovni 
efektívne a kvalitne poskytovať služby verejnej správy. Preto 
je potrebné vykonať viaceré významné a zásadné opatrenia, 
ktorých základom je združovanie obcí na dobrovoľnom princípe. 
Sme si vedomí toho, že nie je dobré popierať identitu obcí, 
ktorá je v našej krajine veľmi silná a tvorí jednu zo základných 
spoločných hodnôt na úrovni obce. Tento proces nechceme 
presadzovať násilím, ale budeme uprednostňovať predovšetkým 
spájanie obecných úradov tak, aby mohli obsluhovať súvislé 
územie s dostatočným počtom obyvateľov rešpektujúc základ-
né geografi cké pomery v území. Pri tomto spájaní obecných 
úradov dáme prednosť dohode obcí. Samozrejme zachováme 
samostatnosť obcí vrátane jej volených orgánov.

Odbornosť
Chceme posilniť zodpovednosť obcí za poskytovanie kvalitných 
a odborne podložených služieb svojim obyvateľom, pričom 

spoločné obecné úrady, ktoré budú môcť efektívne zamestnať 
expertov pre jednotlivé oblasti služieb poskytované obcami, budú 
pre túto požiadavku dobrým východiskom. Deľbu zodpovedností 
medzi starostom obce a obecným zastupiteľstvom chceme 
nastaviť tak, aby bola dlhodobo udržateľná a neumožňovala 
účelové zmeny v závislosti na väčšine v Národnej rade SR.

Dostupnosť
Služby obcí musia byť pre občanov, ktorí majú na ne nárok, 
dostupné. Nielen fyzicky, ale aj fi nančne a v reálnom čase. Preto 
budeme dotvárať právne prostredie pre územnú samosprávu 
na Slovensku tak, aby obce mohli vytvárať príslušné kapacity 
podľa potrieb jednotlivých služieb s osobitným dôrazom 
na predškolské vzdelávanie a vzdelávanie na základných 
školách, sociálne služby, stavebný poriadok, verejný poriadok 
a čistotu a bezpečný stav miestnych komunikácií a ostatných 
verejných priestranstiev. V prípade nefungujúcich obcí alebo 
iného zlyhávania územnej samosprávy budeme navrhovať ná-
hradné riešenia a uplatňovať korekčné postupy, ktoré zabezpečia 
dostupnosť štátom garantovaných služieb obyvateľstvu. Tieto 
postupy by už mohli byť v krajnom prípade mimo pôsobnosti 
volených orgánov obce.

Kvalita
Naši obyvatelia majú nárok na kvalitné služby a kresťanskí 
demokrati túto prirodzenú požiadavku na územnú samosprávu 
plne podporujú. Preto chceme záväzným spôsobom nastaviť 
základné kritériá na kvalitný výkon služieb verejnej správy tak, 
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aby bol tento výkon verejnosťou kontrolovateľný a náprava 
zistených nedostatkov bola zjednaná bez zbytočných prieťahov. 
Základom tejto kvality musí byť zákonnosť rozhodovania 
a konania územnej samosprávy.
Na úrovni samosprávnych krajov chceme udržať a rozvíjať tie 
zodpovednosti za spravované územie, ktoré nie sú na úrovni 
obce realizovateľné. Chceme posilniť zodpovednosť samo-
správnych krajov za regionálny rozvoj, ktorý chápeme ako 
výslednicu pôsobenia odvetvových politík v spravovanom území 
a jednotlivých potenciálov a limitov tohto územia.
Chceme posilňovať kompetenčnú a fi nančnú nezávislosť územ-
nej samosprávy. Finančná nezávislosť samosprávy obcí musí 
byť vyjadrením nielen počtu obyvateľov s trvalým pobytom 
na základe matričných záznamov, ale aj intenzity hospodárskej 
činnosti, ktorá sa v obci vykonáva, s osobitným prihliadnutím 
na veľké sídla ako napr. krajské mestá a hlavné mesto.
Samosprávne kraje chceme rozvíjať ako nezávislé územné 
samosprávne celky bez hierarchickej nadradenosti obciam. 
Chceme mať fi nančne nezávislé samosprávne kraje, ktoré budú 
mať disponibilné zdroje účelovo určené na podporu obcí v súlade 
s cieľmi a plánmi regionálneho rozvoja.
Miestnu štátnu správu chceme ponechať len v tom rozsahu, 
ktorý je nevyhnutný na zabezpečenie úloh štátu, ktoré nie sú 
na úrovni obcí vykonateľné. Tento zámer predpokladá posilnenie 
kontrolných mechanizmov štátu pri overovaní dodržiavania 
zákonnosti pri plnení úloh, prenesených zo štátu na územnú 
samosprávu.

Považujeme za potrebné zabezpečiť vzájomnú informovanosť 
štátnej správy a územnej samosprávy, ktorá je nevyhnutným 
predpokladom efektívneho výkonu služieb verejnej správy 
ako celku. Chceme stavať na výsledkoch informatizácie spo-
ločnosti a dosiahnuť stav, v ktorom občan alebo akýkoľvek 
iný subjekt, pôsobiaci na území nášho štátu, poskytne verejnej 
správe informáciu len raz a tým sa bude informácia považovať 
za poskytnutú pre všetky účely, pre ktoré ju štát potrebuje.
Chceme mať štátnu správu a územnú samosprávu, ktoré na-
vzájom komunikujú, spolupracujú a koordinujú svoju činnosť 
na princípe rovnosti a vzájomného partnerstva v prospech 
obyvateľov nášho Slovenska.
Chceme, aby všetci ľudia na Slovensku mali možnosť dozvedieť 
sa, čo skutočne náš štát, samosprávne kraje a obce robia. 
Zavedieme tomu zodpovedajúce zbery údajov (v rámci infor-
matizácie verejnej správy) a budeme každoročne predkladať 
verejnosti na diskusiu informácie o činnosti verejnej správy 
a ostatných orgánov verejnej moci na Slovensku.
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18 | NÁBOŽENSTVO A VEREJNÁ MOC

18.1 Vzťah politiky a náboženstva

Politika znamená účasť a zodpovednosť občanov na formovaní 
verejných vecí. V realite liberálno -demokratických štátov sa táto 
účasť uskutočňuje prostredníctvom určitých inštitúcií, štruktúr 
a procesov (delená moc, ústavný súd, voľby), a to v nádeji, 
že tieto procesy nielen rámcujú etické hodnoty, ktoré majú 
predchádzať samotnú politiku, ale tieto hodnoty aj vytvárajú 
a upevňujú.
Pod náboženstvom máme na mysli predovšetkým monoteis-
tické náboženstvo tak, ako ho poznáme v našich historických 
a spoločenských podmienkach. Náboženstvo má cirkevnú 
podobu, keď vytvára stabilné sociálne väzby a rozvíja svoje 
posolstvo v dejinách a spoločnosti - na rozdiel od náboženstva 
ako súkromného zážitku jednotlivca. Cirkevné náboženstvo 
tvorí a podporuje sociálne väzby a zároveň udržiava kontinuitu 
tradície naprieč generáciami.
V poslednom storočí časť spoločenských elít v Európe očakávala, 
že kresťanské cirkvi a náboženské spoločnosti nebudú schopné 
reagovať na prebiehajúce spoločenské, kultúrne a ekonomické 
zmeny a ich vplyv sa presunie najmä do súkromnej sféry.
Z celosvetového hľadiska však náboženstvo ani v 21. storočí 
nestratilo svoj spoločenský význam. Má priamy ideový, etický 
i normotvorný dopad na život ľudí.

Chceme podporovať najmä prínosy náboženstva, ktoré sú 
dlhodobo schopné inšpirovať ľudí a spoločnosť pre pravdu, 
solidaritu a spoločné dobro.
Modely náboženskej viery a formy cirkevného života 
na Slovensku a v Európe sa menia. Rozširujú sa rozličné formy 
súkromného náboženstva. Na jednej strane rastie nespokojnosť 
so striktným oddeľovaním verejného života od náboženstva, 
a to nielen u konzervatívnych kresťanov, ktorí s nevôľou sledujú 
vývoj v mnohých etických otázkach (aj s ich novým legislatívnym 
uchopením), ale aj u sekulárnych ľudí, ktorí citlivo vnímajú 
úpadok postmodernej demokracie, narastajúci individualizmus 
a vytrácanie sa solidarity. Zdravé cirkevné náboženstvo vždy 
nesie zodpovednosť za celok, nielen za svoju samotnú existenciu 
a vlastné presvedčenie. Na druhej strane rastú výzvy na striktnú 
odluku štátu od cirkvi.
Slovenská spoločnosť sa vo vzťahu k cirkvám v súčasnosti 
nachádza na prechode od tradičných modelov k novej podobe 
náboženstva a úlohy cirkví v spoločnosti. Cirkevné hierarchie sú 
skôr zdržanlivé voči zmenám a vo vzťahu k štátu neprichádzajú 
s vlastnými iniciatívami.

18.2 Potrebné úlohy cirkví v spoločnosti

Slovenská spoločnosť vníma cirkvi rôzne. Časť verejnosti v nich 
vidí strážcu kultúrnych hodnôt a tradícií. Iní vnímajú a chcú 
udržať cirkvi ako hlásateľky a obhajkyne morálnych zásad 
v spoločnosti. Ďalší vidia úlohu cirkví v ich možnostiach pomáhať 
pri prekonávaní hraničných situácií (napríklad vypĺňanie ideovej 
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prázdnoty zdôrazňovaním národno -náboženských tradícií, 
prekonávanie veľkých nešťastí aj solidaritou náboženských 
spoločenstiev).
My, kresťanskí demokrati, pokladáme za najdôležitejšiu úlohu 
cirkví v spoločenskom živote ich spôsobilosť reprezentovať 
a praktizovať ideál integrálnej kresťanskej humanity – dozrie-
vania do pravej ľudskosti. Človek sa osobnosťou nerodí, ale 
sa ňou stáva.

Podobný cieľ ako cirkvi, majú aj iné spoločenské štruktúry. 
Náboženstvo a cirkev však majú tento cieľ „vo svojej pra-
covnej náplni“, a to celostne i systematicky. Uplatnenie cirkví 
v spoločnosti závisí od toho, ako vnímajú i ony samé seba, ale 
aj od očakávaní občianskeho prostredia. Cirkvi by sa nemali 

uspokojiť len s udržiavaním historických tradícií alebo realizáciou 
na súkromnej úrovni. Od cirkví očakávame predovšetkým, že 
budú formulovať a inšpirovať dôvody morálky a ľudských 
pravidiel správania sa, ako aj cieľov ľudského konania.
Nepodporujeme tézu o náboženstve ako súkromnej záležitosti. 
Viera je vec osobná, ale nie súkromná. Budeme napomáhať 
pri hľadaní aktualizácie náboženstva ako verejnej veci, po-
trebnej pre spoločnosť. Pre občiansku spoločnosť je dôležité, 
aby náboženstvu garantovala dostatočný verejný priestor 
a nevytláčala ho do súkromia. V opačnom prípade by síce cirkev 
nebola veľmi viditeľná na verejnosti, utíchli by aj hlasy o jej 
zasahovaní do politiky, ale úplne by sa vytratil jej formačný 
prínos pre zodpovedné konanie a presvedčenie jednotlivcov 
spoločnosti.
Podporujeme dialóg medzi cirkvami a politickým spoločen-
stvom, pretože náboženstvo môže napomáhať poslaniu štátu 
zabezpečiť spravodlivosť a pokoj svojim občanom a poskytnúť 
hlbšiu životnú inšpiráciu pre konanie dobra. Ambícia presadiť sa 
vo svete ako znamenie „inej“ spravodlivosti než je procedurálna 
spravodlivosť občianskej spoločnosti, je podstatným vnútorným 
rysom kresťanstva. Takáto kresťanská spravodlivosť nemá 
nahrádzať zákonnú, či ústavnú spravodlivosť (v mene Boha, 
svedomia, viery či iného ideálu), ale ju má predchádzať, vyzývať 
a dopĺňať. Keby občianska spoločnosť nevedela nič o moci 
a spravodlivosti, ktorá nie je „z tohto sveta“, o spravodlivosti, 
ktorá inšpiruje naše ústavné zmluvy a zákony, nevedela by 
veľa ani o možnostiach, ktoré máme vo svojom zápase proti 
absolutizácii politických a ekonomických síl vo svete.
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18.3 Cirkev ako inštitúcia verejná

My, kresťanskí demokrati, chceme pomáhať cirkvám a nábožen-
ským spoločenstvám, aby svetu ponúkali moc svojho svedectva 
a zároveň pomáhať politickému spoločenstvu, aby bolo voči 
tomuto svedectvu vnímavé.
Nachádzame sa v období, keď potrebujeme nanovo objaviť 
úlohu cirkví ako veci verejnej, čiže politickej. Cirkvi si môžu 
nárokovať legislatívnu ochranu pre slobodné pôsobenie v štá-
te a nárokovať si fi nančnú podporu všade tam, kde konajú 
všeobecne prospešné činnosti pre celú spoločnosť (chránia 
kultúrne pamiatky, poskytujú niektoré sociálne služby). Cirkvi 
sa však musia oprieť predovšetkým o silu svojho posolstva 

a svedectva, ktoré ich charakterizuje. Práve túto silu od cirkví 
potrebuje i sekulárna spoločnosť. Preto ju cirkvi v súčasných 
podmienkach nesmú strácať, či zanedbávať. Cirkev s mocou 
evanjeliového svedectva bude zároveň pred tvárou verejnosti 
aj cirkvou politickou, lebo v prípade cirkvi ide vždy o svedectvo 
inštitucionalizované a sociálne záväzné.
Chceme, aby cirkvi prichádzali i so svojou morálnou autoritou, 
a tak popri moci politickej, ekonomickej a mediálnej i ony pô-
sobili na spoločnosť. Liberálno -demokratická spoločnosť túto 
úlohu cirkví potrebuje pre svoju zdravú, vyváženú existenciu 
a integrálny rozvoj.

18.4 Nezávislosť cirkví od štátu

My, kresťanskí demokrati, chceme dosiahnuť spravodlivú, nedis-
kriminačnú a dobrovoľnú fi nančnú nezávislosť cirkví od štátu. 
Chceme zabezpečiť ich nezávislosť vo vzťahu k štátnemu 
rozpočtu, nie však nezávislosť od spoločnosti.
Nechceme, aby štát zasahoval do využívania majetku cirkví. 
Zároveň je dôležité doriešiť otvorené záležitosti, súvisiace 
s reštitúciou majetku cirkví. Súčasný spôsob fi nancovania cirkví 
na Slovensku už nevyhovuje a často je predmetom kritiky najmä 
tých ľudí, ktorí sa nepovažujú za členov niektorej zo štátom 
podporovaných cirkví., Pri priamych fi nančných dotáciách 
navyše existuje riziko, že cirkvi nie sú dostatočne motivované 
využívať fi nančné prostriedky efektívne. Túto otázku chceme 
riešiť s rozvahou a pokojom, v dialógu a vzájomnou dohodou 
medzi predstaviteľmi štátu a cirkví.
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Nezávislosť cirkví od štátu neznamená, že sa cirkvi prestanú 
vyjadrovať k aktuálnym spoločenským témam. Práve naopak, 
bez závislosti na aktuálnej vláde budú môcť konať bez obáv 
o dopady na svoje pôsobenie. Posilní sa tým postavenie cirkví 
ako morálnych autorít.
Budeme sa usilovať o vytvorenie mechanizmu stabilnej 
fi nančnej podpory štátu na konkrétne služby, ktoré cirkvi 
konajú pre spoločnosť, a to zvlášť na základnej úrovni farností 
a spoločenstiev (napr. podporou sociálnych aktivít a údržbou 
kultúrnych pamiatok vo vlastníctve cirkví). Cieľom zmien, ktoré 
sú potrebné, je existencia slobodných cirkví v slobodnom štáte 
a konštruktívna spolupráca cirkví a štátu v záujme spoločného 
dobra.



CESTA PRE SLOVENSKO
154

19 | ĽUDOVÉ KRESŤANSKÉ HNUTIE

19.1 Aká politická strana sme

Politická strana alebo politické hnutie je dynamickým spoločen-
stvom. Nikdy nie je celkom hotové. Ak by sa stalo dokončeným, 
uzavretým monolitom, bol by to začiatok jeho konca. Ak chceme 
vyjadriť navonok, čím sme ako politická strana, vyjadrujeme 
zároveň to, čím sa usilujeme byť, čím sa chceme stať, koho 
reprezentujeme a chceme reprezentovať a kvôli komu a čomu 
sa ako politická strana organizujeme.

Sme strana založená na kresťanských princípoch
Kresťanskodemokratické hnutie je modernou, hodnotovo orien-
tovanou ľudovou stranou, ktorá formuluje a vykonáva politiku 
podľa kresťanských princípov. Sme stranou konzervatívnou. 
Budeme vždy rešpektovať a chrániť slobodu človeka, pretože ju 
považujeme za základnú hodnotu, potrebnú pre dôstojný život.
Chceme, aby naša politika, vychádzajúca zo základného 
programu, bola prorastová, reformná a konzervatívna. 
Prorastová a reformná bude tam, kde je potrebné reagovať 
na nové výzvy. Konzervatívna a stála bude v tom, čo sa opiera 
o židovsko -kresťanské základy Európy, o naše náboženské 
presvedčenie a kultúrne i politické tradície, a tiež o zdravú 
schopnosť rozpoznávať prirodzené od neprirodzeného, osved-
čené od škodlivého.

Sme nekonfesionálna strana
Náš program vychádza z kresťanského obrazu človeka ako 
z určujúceho kritéria. Kresťanský humanizmus je založený 
na zodpovednosti človeka za svoj osud, za seba samého. Čo 
je autenticky kresťanské, je zároveň hlboko ľudské. Politické 
hodnoty, ktoré z kresťanského obrazu človeka vyplývajú, sú 
všeľudskými hodnotami a môžu ich uznávať všetci ľudia dobrej 
vôle. Preto sa obraciame tak na veriacich, ako i na tých, ktorí 
sa k viere výslovne nehlásia, ale uznávajú kresťanstvom inšpi-
rované politické hodnoty. Kresťania v politike konajú za seba 
a nie v mene cirkví. Múdri, ekumenicky založení kresťania 
na tomto základe vyzývajú na spoluprácu všetkých ľudí.

Sme demokratická strana
Naše politické ciele vychádzajú z kresťanskej inšpirácie nášho 
politického programu. Budeme ich presadzovať s plným nasa-
dením, avšak za každých okolností výlučne prostredníctvom 
demokratických politických nástrojov.
Sme demokratickou politickou stranou. Sme založení na kres-
ťanských princípoch. O ich dôsledkoch na náš spoločný život 
budeme voličov vždy otvorene a trpezlivo presviedčať. Nikdy 
sa však ani nepokúsime využiť akékoľvek svoje postavenie 
v mocenskej organizácii spoločnosti na to, aby sme to, čo 
považujeme za správne, presadili proti vôli väčšiny, vyjadre-
nej demokratickým spôsobom, teda voľbami alebo ľudovým 
hlasovaním.
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Politika zameraná na víziu
Sme stranou politickej vízie. Rozhodujúce pre našu politiku 
je to, čo chceme robiť. Naša činnosť preto vychádza z nášho 
porozumenia spoločnosti, z vízie budúcnosti, z programu 
a z hodnôt, ktoré vyznávame. Chceme takto koncipovanú 

politiku prezentovať voličom, aby sme ich pre ňu získavali. 
Nikdy nebudú záujmy mediálnej prezentácie či marketingu 
určovať našu politiku.
Dobrá politika sa nesmie stať hračkou v rukách médií a obratných 
manipulátorov. Aby bola naša politika zdravá, nebudeme ani 
vlastné chyby zakrývať, ale budeme ich odhaľovať, analyzo-
vať a naprávať. Predovšetkým však budeme otvorene a bez 

taktizovania hovoriť, čo chceme robiť, akú máme víziu a k čomu 
chceme, aby sme ako štát a národ dospeli.

Programová strana
Sme stranou, ktorá opiera svoju politiku o program. Naším cieľom 
nie je model funkcionárskej strany, zahľadenej do seba. Politiku 
chceme rozvíjať ako zodpovednú službu vo verejnom záujme, 
zameranú na spoločné dobro. Našou politickou prácou chceme 
pretvárať svet podľa vízie, vyjadrenej naším programom. O to 
nám ide predovšetkým, nie o účasť na moci pre moc samotnú, 
nie o funkcie pre nominantov. Na základe programu a vo vernosti 
základným hodnotám sa budeme usilovať o vytváranie vzťahov 
medzi stranami a o formovanie stabilnej a zodpovednej vlády.

Odmietame pokušenie populizmu
Ako strana, ktorá odvodzuje politické pôsobenie od svojho 
programu, budeme viesť dôsledný zápas s pokušením populizmu 
u seba, ako i so stranami, ktoré mu prepadli. Jeho vyjadrením 
je prázdna strana verejnej mienky, ktorá nemá vlastnú víziu 
spoločnosti ani hodnotovú líniu a svoje ciele mení podľa 
aktuálnych nálad verejnosti.
Populizmus často využíva chyby celého politického systému, 
usiluje sa vzbudiť vášne, hnev, dezilúziu a nespokojnosť v spo-
ločnosti i vo vnútri programových strán. Populizmu nejde 
nikdy o skutočnú premenu spoločnosti, ale výlučne o vlastný 
politický úspech jeho nositeľa.
Náš program vychádza z analýzy znamení časov. Len z takejto 
analýzy je možné pripraviť dobrú programovú ponuku pre celú 
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spoločnosť. Názory verejnosti nás zaujímajú. Budeme ich naďalej 
skúmať a ľuďom načúvať. Proti populizmu a povrchnosti sta-
viame potrebu rozpoznávať skutočné znaky, trendy a potreby 
našej doby a potrebu ponúkať skutočné a rozumné riešenie 
problémov ľudí. Iba taký politický program, ktorý to dokáže, 
môže koncipovať dobrú a pre ľudí dlhodobo užitočnú politiku. 
O to nám ide.

19.2 Naša pozícia na slovenskej politickej scéne

Pravica a ľavica
Do roku 1998 bol hlavným zápasom na Slovensku boj o de-
mokratický charakter nášho štátu. Až potom sa postupne 
sformovali dve základné programové alternatívy spoločnosti. 
Jedna zdôrazňuje slobodu, aktivitu a zodpovednosť za seba 
a svoj život, otvorene hlása potrebu spoločenských premien 
a postupne transformuje Slovensko z niekdajšej podoby do po-
doby moderného demokratického štátu s fungujúcim sociálnym 
trhovým hospodárstvom. U nás túto alternatívu v spoločenskej 
diskusii nazývame pravicou, resp. stredopravou alternatívou.
Druhá alternatíva čerpá zo spomienkového optimizmu za „isto-
tami“ minulých režimov. Podnecuje závisť chudobnejších voči 
bohatším. Predkladá víziu sociálneho štátu a spravodlivejšej 
spoločnosti, ktorá sa bude podobať na niekdajšie socialistic-
ké rovnostárstvo, avšak sľubuje ho bez jeho autoritatívnej 
politiky. Túto víziu predkladá ľavica. Zápas týchto dvoch vízií 
sa na začiatku tretieho milénia stal podstatným politickým 
zápasom na Slovensku.

Kresťanskodemokratické hnutie bolo od svojho vzniku nositeľom 
a súčasťou politiky napravo od stredu. Základným východiskom 
našej vízie budúcnosti je kontinuita tejto politiky. Pravicová 
politika pretvorila našu vlasť z totalitného štátu chudobných 
a nesamostatných občanov na fungujúcu demokraciu, pod-
porujúcu aktivitu a zodpovednosť každého za svoj život. Náš 
program je programom stredopravicovej politiky.

Náš koncept pravicovej politiky
Pod pravicovou politikou rozumieme podporu slobodného, 
aktívneho a tvorivého života, sme proti pasivite, pohodlnosti, 
ľahostajnosti a proti slepému rozdeľovaniu spoločenského 
bohatstva bez zásluh. Za významnú a neoddeliteľnú súčasť 



157
IV. NA STRANE ĽUDÍ    19 | ĽUDOVÉ KRESŤANSKÉ HNUTIE

pravicovej politiky považujeme i sociálnu spravodlivosť a soli-
daritu, ako pomoc slabým, aby sa stali silnejšími. Náš program 
je programom poctivého a aktívneho života.
Ako kresťanskí demokrati chceme stáť na strane slabých, 
chudobných a takých, ktorým sa deje krivda. Sociálnu spra-
vodlivosť si nepredstavujeme tak, ako to sľubuje ľavica. Nie 
sme za to, aby štát zabezpečoval almužny bez zásluh, ani za to, 
aby sme boli všetci rovnako chudobní a nesamostatní. Chceme 
pomáhať slabým, aby zosilneli, chudobným, aby sa postupne 
chudoby zbavili, nesamostatným, aby sa stali sebavedomejšími 
a nezávislejšími, a tým, ktorým sa deje krivda, aby sa dostalo 
spravodlivosti. Zároveň uznávame a podporujeme tých, ktorí 
poctivou prácou dosiahli úspech a majetok. KDH sa hlási 
k spolupráci so strednou vrstvou, podnikateľmi a živnostníkmi, 
tvorcami hodnôt a pracovných miest.

Odmietame koncept tretej cesty
Chceme byť zodpovednou a jasnou alternatívou voči ľavici. 
Nebudeme hľadať politiku tretej cesty medzi pravicou a ľavicou. 
Náš program je vo svojej odhodlanosti presadzovať pravicovú 
politiku zodpovedných premien Slovenska ideovo dôsledný.
Chceme obnoviť a posilniť spojenie s ľuďmi
Z nášho konceptu politiky vyplýva, že sa budeme opierať v pr-
vom rade o ľudí, nie o dohody politických strán. Podporujeme 
spoluprácu pravicových, podobne zmýšľajúcich strán. Len 
ak dokážeme zostať neustále spojení s občanmi Slovenska, 
dokážeme vyviesť našu vlasť z krízy dôvery, vyrovnať sa 
s klamstvami ľavicovej politiky i s vlastnými chybami minulosti, 

a pokračovať úspešne v zodpovednej a tvorivej ceste. Aj tento 
dlhodobý program je tvorený ľuďmi, opiera sa o ich názory 
a skúsenosti.

Odmietame extrémizmus pravicový i ľavicový
S extrémnou pravicou ani s ľavicou nebudeme spolupracovať. Ani 
na programovej báze a ani v každodennej politike. Nebudeme 
podporovať žiadne politické koncepty, ktoré budú chcieť riešiť 
spoločenské problémy podnecovaním nenávisti, rasizmu, 
vyvolávaním vášní a primitívnym populizmom.

Odmietame „kartelovú dohodu“ s ľavicou
Chceme byť rozhodujúcou stredo -pravicovou politickou stranou. 
Náš program ponúka slovenským občanom alternatívu poli-
tického usporiadania spoločnosti voči ľavici. Preto nebudeme 
kalkulovať so vstupom do vlády s nositeľmi ľavicovej alternatívy, 
s výnimkou situácie, kedy by boli ohrozené základné záujmy 
Slovenska.

Spolupráca v oblasti základných politických hodnôt
Nebudeme odmietať politickú spoluprácu pri riešení tých 
problémov, kde dokážeme nájsť dohodu, ktorá zlepší 
ekonomicko -sociálnu situáciu aspoň niektorých skupín občanov. 
s inými stranami budeme spolupracovať vždy, keď pôjde 
o rozširovanie a podporu zodpovednej solidarity a nebude 
to v rozpore s hodnotami slobody a subsidiarity, a vždy, keď 
pôjde o obranu demokracie, ochranu života, suverenity štátu 
a vlády zákona.
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Sme strana, ktorú neovládajú nátlakové skupiny
Veľké fi nančné skupiny sa usilujú kúpiť si vplyv a vyvíjať tlak 
tak na pravicu ako aj ľavicu. Atakujú každú vládu a každú 
parlamentnú stranu. Ignorujú záujmy iných ľudí, záujmy vlasti, 
presadzujú výlučne vlastné záujmy. Sme odhodlaní viesť zápas 
o transparentnú a zodpovednú politiku. Sme a dôsledne vždy 
budeme proti tomu, aby štát ustupoval akýmkoľvek nátlako-
vým skupinám. Sme proti tendencii vytvárania takzvaného 
korporatívneho štátu. Štát má slúžiť všeobecnému dobru, nie 
uspokojovať čiastkové skupinové či individuálne záujmy.
Sme proti posilňovaniu mocenského vplyvu skupín, ktoré 
prostredníctvom svojej ekonomickej, mediálnej, či inej sily 
môžu deformovať demokratický poriadok spoločnosti. Náš 
program sa stavia proti takémuto vývoju. Chceme posilňovať 
demokratické mocenské štruktúry tak, aby boli schopné odolávať 
týmto tlakom a účinne bojovať s korupciou a klientelizmom.
Náš program nie je namierený proti veľkým korporáciám, ani 
fi nančným skupinám. Vážime si ich ekonomický a sociálny prínos 
pre spoločnosť, ak pracujú a pôsobia v súlade so zákonom 
a svojím poslaním. Sme však zásadne proti tomu, aby ovplyv-
ňovali politické rozhodovanie, ktoré má legitimitu od občanov 
a má slúžiť ich oprávneným záujmom.
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POĎAKOVANIE

Základný program KDH je výsledkom spoločnej práce a diskusií 
mnohých ľudí, ktorým za to patrí naše poďakovanie. Prípravu 
základného programu zabezpečovala Komisia Konzília KDH, 
ktorú schválilo Predsedníctvo KDH. Predsedom komisie bol 
predseda Konzília KDH Peter Mach, členmi boli Emil Arvay, 
Pavol Baxa, Martin Krajčovič, Emil Mucha a Ivan Šimko. Na spra-
covaní pracovnej verzie základného programu sa významne 
podieľali gestori jednotlivých kapitol, ktorými boli členovia 
Komisie Konzília a Jozef Bača, Peter Čiernik, Martin Dilong, 
Pavol Kossey, Ján Porubský, Peter Stanko, Miroslava Szitová, 
Michal Tučník a Ľubomír Vlčák.
Svojimi autorskými príspevkami k tvorbe programu okrem 
členov komisie a gestorov kapitol prispeli Pavol Abrhan, Ján 
Beljak, Ján Bielik, Martin Čaja, Rastislav Daniš, Ferdinand Exner, 
Marián Faktor, Ján Filc, Martin Fronc, Monika Gibalová, Michal 
Habiňák, August Hájik, Darius Anton Hatok, Ján Horecký, Andrej 
Hrádocký, Ján Jurečko, Miloslav Jošt, Ján Kmeť, Vladimír Kmeť, 
Emil Komárik, Ján Kotuľa, Matej Kováč, Matej Krčmár, Peter 
Kubina, Martin Kuruc, Marián Kvasnička, Juraj Lauko, Anton 
Letko, Eleonóra Levická, Tatiana Mikušová, Timotej Miština, Peter 
Molda, Andrej Moravčík, Karol Moravčík, Miroslav Nagy, Miloš 
Nemeček, Martin Novodomec, Miloslav Onofrej, Ján Oparty, 
Ján Osadský, Ján Petrík, Peter Pilčík, Miroslav Pollák, Ondrej 
Rajkovič, Jaroslav Slaný, Ondrej Studenec, Anton Šumichrast, 

Jozef Šutara, Štefan Šutara, Peter Švec, Ladislav Vančo, Richard 
Vojna, Ivan Vojtaššák, Ján Vojtko a ďalší. K obsahu programu 
prispeli aj desiatky pripomienok a diskusií, ktoré sme využili 
na jeho skvalitnenie. Za všetky tieto podnety ich autorom 
ďakujeme.
Záverečnú prípravu programu zastrešovali predseda hnutia Ján 
Figeľ a podpredsedovia hnutia Peter Belinský, Július Brocka, 
Ján Hudacký, Miloš Moravčík, Miroslava Szitová a Pavol Zajac. 
Podieľali sa na záverečnom texte programu autorsky a podľa 
rozdelenia kompetencií boli gestormi pri dopracovaní jednot-
livých kapitol do záverečnej podoby.
Základný program KDH je výsledkom spoločnej práce. Ďakujeme 
všetkým, ktorí svojimi námetmi, postrehmi, či pripomienkami 
prispeli k jeho vytvoreniu.
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POZVANIE

V slobode a demokracii je správa verejných vecí záležitosťou 
všetkých občanov. Náš základný program je našou víziou 
Slovenska a jeho pôsobenia v európskej i svetovej politike 
v prvej tretine 21. storočia. Táto vízia nevznikla ako akademické 
programové dielo. Je výsledkom spoločnej práce kresťanských 
demokratov a sympatizantov kresťanskodemokratickej politiky, 
ktorí prispeli k jeho súčasnej podobe. Počas jeho prípravy KDH 
pozvalo všetkých kresťanských demokratov a sympatizantov 
našej politiky, aby prispeli k jeho tvorbe. Každý návrh, ktorý 

sme dostali, bol podnetom pre diskusiu o konečnej podobe 
programu pre Slovensko. Sme vďační za inšpirujúce myšlienky, 
inovatívne riešenia a za tvorivý prístup mnohých spoluautorov.
Chceme, aby základný program bol ponukou pre všetkých. 
Želáme si ho zdieľať s každým, kto zmýšľa a koná podobne, ale 
aj s tými, ktorí podporujú a prijímajú jeho ciele. My, kresťanskí 
demokrati, takto spoločne formujeme našu víziu pre našu vlasť, 
v ktorej chceme žiť nielen my. Chceme, aby v nej radi a dobre 
žili i naše deti a vnúčatá. Naším cieľom však nie je len program 
vytvoriť. Tento program slúži ako prostriedok, na základe ktorého 
chceme našu víziu pre Slovensko uviesť do života. Slovensko 
potrebuje prijať množstvo nevyhnutných a prospešných opatrení 
pre ľudí všetkých generácií. Nejde o jednorazové opatrenia, ale 
o dlhšiu cestu, po ktorej sme odhodlaní spoločne kráčať. Na túto 
cestu pozývame každého občana Slovenskej republiky, ktorý 
v takejto spoločnej vízii vidí nádej pre seba i pre svoje deti!





ÚSTREDIE KDH 
Bajkalská 25, 821 01 Bratislava
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