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POSILŇOVANIE A OCHRANA RODINY

„Rodina je miestom lásky a života; miestom, kde láska rodí život.“
Sv. Ján Pavol II.

Rodiny, ktoré zodpovedne vychovávajú svoje deti, sú bohatstvom na-
šej krajiny. Rodina je najlepším priestorom pre budovanie vzťahov, 
pre šťastný život manželov, pre prijatie života, na výchovu detí a dôs-
tojnú starobu. Budeme preto aktívne vytvárať podmienky na to, aby 
sa rodinám na Slovensku darilo a budeme odstraňovať prekážky pri 
zakladaní rodiny a výchove detí. 

Rodinu budeme chrániť a posilňovať. Vynaložíme maximálne úsilie na 
úplnú ochranu života. Vďaka KDH sa štát priamo v Ústave SR zaviazal, 
že bude manželstvo všestranne chrániť a napomáhať jeho dobru. KDH 
sa bude o to naďalej usilovať a bude chrániť rodinu založenú na man-
želskom zväzku medzi mužom a ženou. Rovnakú pozornosť budeme 
venovať deťom z neúplných rodín a osamelým rodičom.

Rodinná politika1.1
Chceme silné a súdržné rodiny, ktoré majú na seba viac času a majú 
viac financií z vlastnej práce. Podporujeme zosúladenie práce a rodi-
ny tak, aby sme mali viac času na svojich blízkych. Štát je tu pre rodi-
ny, a nie rodiny pre štát. Rodina musí byť na prvom mieste všetkých 
verejných politík. Investícia do rodiny je investícia do udržateľnejšej 
a odolnejšej spoločnosti.

Na funkčných rodinách stojí prosperujúca spoločnosť. Preto je našou 
úlohou vytvoriť dobré podmienky pre prípravu na manželstvo a za-
loženie rodiny, na podporu prostredníctvom manželských poradní. 
Chceme posilňovať rodičov pri výchove budúcich generácií. Stabilné 
rodiny dokážu eliminovať množstvo negatívnych javov. 

Vieme, že v reálnom svete nie všetko zodpovedá ideálu a rodinám 
sa nie vždy darí plniť si svoje poslanie. Vtedy je úlohou štátu chrániť 
najlepší záujem dieťaťa. V prvom rade vhodnou pomocou vlastným 
rodičom, prípadne so zapojením širšej rodiny a komunity sa usilovať 
o obnovenie funkčnosti rodiny. 

Pripravíme a predložíme návrh zákona na ochranu života a dôstojnos-
ti človeka od počatia po prirodzenú smrť   -  (Zákon „Za život“ ) 

Budeme chrániť ústavnú definíciu manželstva a nepodporíme zákony 
a medzinárodné dokumenty, ktoré sú/budú v rozpore s Ústavou a s 
Deklaráciou NR SR o zvrchovanosti v kultúrno-etických otázkach.

Budeme presadzovať opatrenia, ktoré budú predchádzať násiliu, 
uzdravovať rodiny a pôsobiť v najlepšom záujme zraniteľných členov 
rodiny.  

Posilniť rodinu znamená dať jej v duchu subsidiarity čo najväčšiu au-
tonómiu a odstraňovať zbytočné prekážky, ktoré jej bránia zariadiť si 
slobodne vlastné záležitosti.

Za najväčšie výzvy v oblasti rodinnej politiky považujeme tieto prob-
lémy: demografickú krízu, nedostupné bývanie pre mladých rodičov, 
nestabilitu rodinných zväzkov, problém zladenia rodinného   života 
s pracovnými povinnosťami a  prehlbujúcu sa chudobu viacdetných 
a neúplných rodín.

V časoch, keď má Slovensko jeden z najnižších populačných rastov v 
Európe a najrýchlejšie starnutie obyvateľstva, je potrebné odstrániť 
prekážky a vytvoriť také nástroje, ktoré mladým ľuďom uľahčia roz-
hodovanie o založení rodiny. Aj keď pôrodnosť a formovanie rodiny 
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sú citlivou oblasťou v kompetencii rodín, mnohé krajiny začali vyvíjať 
politiky, ktoré by uľahčili mladým ľuďom založenie rodiny. Je najvyšší 
čas vnímať rodinnú politiku ako oblasť investícií, ktoré majú pre celú 
spoločnosť strategický význam.

PRESADÍME NIŽŠIE DANE AKO SPRAVODLIVÚ POMOC RODIČOM
Presadíme rastúce daňové bonusy na deti až do výšky 100 eur/dieťa 
pri viacdetných pracujúcich rodinách.  

ZLEPŠÍME MLADOMANŽELSKÉ  POŽIČKY 
Prijmeme opatrenia, aby sa zvýšila dostupnosť a spravodlivosť mla-
domanželských pôžičiek, ako aj atraktivita a možnosti ich čerpania.

PODPORÍME FLEXIBILNÉ FORMY PRÁCE PRE RODIČOV TAK, ABY 
MALI VIAC ČASU PRE RODINU
 
COWORKINGOVÉ CENTRÁ
Vývojom technológií je dnes čoraz viac pracovných činností možné 
dodávať zamestnávateľovi bez priamej fyzickej účasti na pracovisku 
u zamestnávateľa. Štát, obce a mestá budú podporovať vytváranie 
coworkingových centier. V takýchto pracoviskách budú môcť rodičia 
pracovať v mieste svojho bydliska, respektíve v jeho blízkosti. Uvede-
né opatrenie výrazne pomôže stabilizácii rodiny. Odpadáva náročné 
cestovanie za prácou, odlúčenie od rodiny, znížia sa náklady na do-
pravu, ubytovanie a stravovanie člena rodiny, ktorý je nútený praco-
vať mimo miesta bydliska. Budeme podporovať zamestnávateľov, aby 
podporovali využívanie zdieľaných, skrátených pracovných úväzkov 
a iné flexibilné formy práce pre matky a otcov. Zamestnávatelia, ktorí 
budú takúto prácu umožňovať, budú mať daňové a odvodové úľavy.
 
VYTVORÍME PODMIENKY PRE RODINNÉ PODNIKANIE.

KARTA RODINA – PODPORA VIACDETNÝCH RODÍN
Štátom vydávaná karta pre členov rodiny, ktorá má tri a viac detí. 
Držitelia karty budú mať určité zvýhodnenie služieb, ktoré zabezpe-
čuje štát (zvýhodnené poplatky, napr. vstupy do múzea zaplatia len 
rodičia, deti budú mať vstup bezplatný, zľavy na cestovné). Posilníme 
kompetencie VÚC, mestám a obciam, aby boli motivované vytvárať 
nové formy zvýhodnenia pre viacpočetné a znevýhodnené rodiny.

PRESADÍME RODINNÉ DAŇOVÉ PRIZNANIE
Navrhneme legislatívnu zmenu v daňovom zákone, aby bolo umož-
nené podávať rodinné daňové priznanie, ak žena a muž sú manželia. 
Spoločné zdaňovanie bude pre manželov finančne výhodnejšie.

PODPORÍME BÝVANIE 
Podporíme dlhodobo neriešené nájomné bývanie ako pre mladé ro-
diny, tak i pre obyvateľov, ktorí spĺňajú podmienky získania bývania 
v nájomných bytoch. Zabezpečíme cenovú dostupnosť nájomného bý-
vania pre mladé rodiny. Vypracujeme a navrhneme nové legislatívne 
nastavenie podmienok pre výstavbu nájomných bytov samosprávami. 

Navrhneme, aby príspevok na bývanie mohol byť poskytovaný aj pre 
nízkopríjmové rodiny.  

Cieľom KDH je zlepšiť dostupnosť bývania podporou výstavby do-
stupných nájomných bytov, zmenou legislatívy, lepším využívaním už 
existujúcich fondov a zapojením ďalších zdrojov financovania. 
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Tieto opatrenia pomôžu najmä viacdetným rodinám, ktoré sú najviac 
ohrozené chudobou. 

DVD DÔCHODOK
DVD - dôchodkový systém „Dobre vychované dieťa” bude v budúc-
nosti najgarantovanejší dôchodcovský systém. Princíp troch grošov. 
Budeme postupne vytvárať predpoklady na zavedenie nášho strate-
gického plánu dôchodkovej reformy.

ZNÍŽENÁ DAŇ ZA VERNOSŤ
• Manželským párom budeme úmerne k počtu rokov strávených 

v manželstve znižovať daňovo-odvodové zaťaženie. 
• Zavedieme možnosť spoločného zúčtovania daní z príjmov man-

želov.

PODPORÍME STABILITU RODINNÉHO PROSTREDIA A  MANŽELSTVA 
(OTCA A MAMY) AKO NAJLEPŠIEHO MIESTA PRE VÝCHOVU DETÍ
• Presadíme 1 týždeň dovolenky len pre otca navyše po narodení 

dieťaťa, do 6 týždňov po pôrode 
• Podporíme vzdelávacie programy zamerané na budovanie vzťa-

hov a prípravu na manželstvo.
• Podporíme vznik celoštátnej siete manželských a  predmanžel-

ských poradní. 
• Zavedieme lepšiu prípravu mladých ľudí na rodinný život a vý-

chovu k rodičovstvu.
• Vytvoríme podmienky pre špecializáciu a odborný rast mediáto-

rov a sudcov na riešenie rodinných sporov.
• Pripravíme účinnú legislatívu, ktorá bude chrániť hodnoty rodiny, 

manželstva,  a ktorá bude chrániť deti a mládež pred nevhodným 
obsahom vo všetkých druhoch médií vrátane internetu. Bezpeč-
nosť je pre nás kľúčovou hodnotou. V centre nášho záujmu je zvý-
šená ochrana detí a mládeže, ktorí sú v internetovom priestore 
zvlášť zraniteľnou skupinou. 

• Navrhneme obmedzenie práce v nedeľu tam, kde to nie je nevy-
hnuté, aby zamestnanci mali dostatočný čas na oddych, regenerá-
ciu pracovnej sily a rodinu. 

PODPORA ADOPCIE A PESTÚNSTVA
• Podporíme adopciu a pestúnstvo, aby každé dieťa malo rodinu. 

Najlepším záujem dieťaťa je žiť v rodine.  
• Rodičia osvojených detí a  pestúni musia mať rovnakú sociálnu 

ochranu a rovnakú podporu. Adoptívnym rodičom navrhneme na 
základnú výbavu pre narodené dieťa vyplatiť rovnaký príspevok 

ako biologickým rodičom.

MYSLÍME AJ NA OSAMELÝCH
Zvýšime adresnú podporu pre siroty, vdovy a neúplné rodiny (samo-
živiteľov a samoživiteľky).

ABY SENIORI NEBOLI CHUDOBNÍ A STARNÚCI RODIČIA SAMI (KOM-
PLEXNÉ OPATRENIA SÚ V KAPITOLE SOCIÁLNEJ POLITIKY).

STAROSTLIVOSŤ O DETI
• Budeme rodičom, ktorí majú o to záujem, garantovať možnosť 

umiestnenia detí v materských školách od troch rokov.
• Navrhujeme zrovnoprávniť rodičovský príspevok pre všetkých 

rodičov, ktorí sa starajú o svoje deti.
• Podporíme, aby starostlivosť o dieťa v predškolskom zariadení 

bola minimálne 20 hodín týždenne bezplatne. 
• Za každý novopostavený bytový priestor bude investor povinný 

vytvoriť jedno miesto v predškolskom zariadení. Táto povinnosť 
platí v prípade, že vytvoril 15 a viac bytových jednotiek a v praxi 
to predstavuje, že vytvorí priestory pre prevádzkovanie predškol-
ského zariadenia, ktoré dá do bezplatného užívania obci alebo 
mestu. Následne mesto alebo obec zabezpečí prevádzku takéhoto 
predškolského zariadenia.

• Podporíme firemné škôlky – v prípade, že zamestnávateľ zriadi 
škôlku pre deti svojich zamestnancov, časť nákladov na prevádz-
ku si môže odrátať z dane z príjmu.

 
CHCEME, ABY RODINA BOLA AKO PRIORITA VLÁDY ZAMERANÁ NA 
BUDÚCNOSŤ NAŠEJ KRAJINY.
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KDH dbá o ochranu života človeka a jeho dôstojnosti od svojho vzniku 
a zakotvilo ju aj vo svojich stanovách: „My, kresťanskí demokrati, my 
konzervatívci, chránime život a dôstojnosť každého človeka od poča-
tia po prirodzenú smrť.” (Stanovy KDH, Čl. 2, bod.3) Vo svojej histórii 
naše hnutie zvádzalo nejeden zápas za ochranu práva na život a lep-
šiu dôstojnosť človeka a je pripravené aj v súčasnosti urobiť pre ich 
zlepšenie  maximum.

KDH sa bude v každej situácii, či už ako súčasť vládnej koalície alebo 
v opozícii, primeranými a demokratickými politickými prostriedkami 
usilovať odstrániť diskrimináciu nenarodených a dosiahnuť maximál-
nu ochranu života a dôstojnosť pre každého človeka, zvlášť tých naj-
slabších a najohrozenejších. 

My, kresťanskí demokrati, sme v spoločnosti konzistentným a trvalým 
nositeľom hodnoty ochrany ľudského života od počatia po prirodzenú 
smrť. Chrániť ľudský život a jeho dôstojnosť vo všetkých fázach je 

Ochrana života1.2
a bude základom každej našej politiky. Aj v čase intenzívneho spolo-
čensko-technologického pokroku zostávame naďalej pevne ukotvení 
v integrálnom pohľade na človeka vychádzajúceho z kresťanského 
personalizmu. Rešpektujúc dialóg a spoločenskú pluralitu sme hlboko 
presvedčení, že oporným pilierom našej spoločnosti je rodina posta-
vená výlučne na manželstve muža a ženy a rodina otvorená prijatiu 
detí. Efektívne nastavenie prorodinných politík je naším prvoradým 
cieľom.

Podporujeme komplexné ľudskoprávne riešenie ochrany života a 
ľudskej dôstojnosti od momentu počatia až po prirodzenú smrť a v 
spolupráci s odbornou komunitou predstavíme tomu adekvátny súhrn 
opatrení. Počaté dieťa má právo na život tak, ako každý z nás. 

BUDEME OCHRAŇOVAŤ POČATÉ DETI
- Pripravíme a predložíme návrh zákona na ochranu života a dôstoj-
nosti človeka od počatia po prirodzenú smrť   -  (Zákon „Za život“ )  
- Zlepšíme informovanosť matiek a otcov a osvetu verejnosti
- Pripravíme opatrenia na podporu tehotných matiek v ťažkej situácii, 
aby sa nemuseli rozhodnúť pre potrat.

ZLEPŠÍME POMOC TEHOTNÝM MATKÁM
Tehotenský príplatok - V 16-tom týždni tehotenstva mamičkám vy-
platíme príplatok za tehotenstvo vo výške dvojnásobku mesačného 
rodičovského príspevku a každý ďalší mesiac počas tehotenstva vo 
výške 50% rodičovského príspevku až do nástupu na materskú. Teho-
tenský príspevok bude vyplácať zamestnávateľ, resp. VŠ a následne si 
ho refunduje od štátu. 
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TEHOTENSKÁ KARTA
Podporíme VÚC, mestá a obce v zavádzaní zliav pre tehotné mamič-
ky vo forme tehotenskej karty, ktorá bude oprávňovať matku poží-
vať určité výhody (prednostné vybavenie, znížené cestovné, znížené 
poplatky). Zasadíme sa za humanizovanie pôrodníctva a zavádzanie 
baby-friendly nemocníc.
Rozšírime možnosti poberania materského aj pre študentky VŠ a ďal-
šie skupiny poberateliek.

POMOC TEHOTNÝM ŽENÁM V KRÍZE
- v spolupráci s mimovládnymi organizáciami, regionálnymi a miest-
nymi samosprávami vytvoríme účinnú sieť praktickej pomoci tehot-
ným matkám v krízovej situácii a ich rodinám

BUDEME CHRÁNIŤ ZDRAVIE A ŽIVOT ĽUDÍ V CELOM JEHO PRIEBEHU
Zraniteľnosť človeka následkom dlhotrvajúcej choroby, zvlášť v ter-
minálnej fáze nevyliečiteľného ochorenia, sa nesmie stať dôvodom na 
predčasné ukončenie života - eutanáziu. Len dobrá paliatívna starost-
livosť dokáže skutočne pripraviť človeka a jeho blízkych na dôstojné 
zomieranie a smrť. 

Zlepšíme ohodnotenie a preplácanie zdravotníckych výkonov pre pa-
cientov v paliatívnej starostlivosti zo zdravotného poistenia a sociál-
nej starostlivosti z novo zavedenej dávky v odkázanosti.
Podporíme rozvoj a financovanie komplexnej paliatívnej a hospicovej 
starostlivosti vrátane mobilných hospicov pre detských i dospelých 
pacientov Podporíme domácu rodinnú starostlivosť o zomierajúcich. 

POSILNÍME VÝHRADU VO SVEDOMÍ 
Podporujeme pokrok v medicínskych vedách, zdôrazňujeme však, že 
sloboda vedy sa končí tam, kde sa dotýka hranice neporušiteľnej dôs-
tojnosti človeka, lebo je jej podriadená. KDH bude presadzovať, aby 
cieľom medicínskych technológií bola dôsledná ochrana zdravia a ži-
vota od počatia po prirodzenú smrť.



Zdravie, starostlivosť o zdravie, 
zdravotníctvo a sociálna politika2
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Zdravie je nesmierne dôležité, nie je síce všetko, ale ostatné veci bez 
zdravia nedávajú zmysel.

Čo prajeme tým, ktorých máme radi? 
Obvykle je to hlavne zdravie, pretože rozumieme, aký význam má pre 
pokojný život a aké nepríjemnosti spôsobuje choroba. 

Považuje súčasná vláda zdravie za politickú, sociálnu a ľudskú prio-
ritu? 
Máte dobré skúsenosti so súčasným zdravotníctvom? 
Ste so starostlivosťou o zdravie spokojní?

Ak ste odpovedali 3x nie, čítajte ďalej. Ponúkame riešenie, ktoré je od-
borne spracované, ekonomicky a politicky reálne a morálne ukotvené. 

Odpovieme Vám na otázky: Čo chceme? Ako to chceme? Prečo to chce-
me? 

Zdravie, starostlivosť o zdravie  
a zdravotníctvo

2.1
PREDSTAVÍME VÍZIU ZDRAVOTNÍCTVA V ROKU 2030.
Kde vzniká zdravie? V nemocnici zdravie nevzniká. Tam sa s veľkými 
starosťami a nákladmi napravuje to, čo sa pokazilo. Zdravie vzniká v 
rodinách, v školách, na pracoviskách, všade tam, kde ľudia žijú, pracu-
jú, odpočívajú i starnú. Ak sa zdravotné problémy riešia až v nemocni-
ciach, je to nákladné a nie vždy účinné. Žiadny štát si takú zdravotnú 
stratégiu nemôže dlhodobo dovoliť. 

AKÉ SÚ HLAVNÉ VÝZVY? 
Zdravie ľudí na Slovensku je horšie než by mohlo byť. Ľudí sa dlho-
dobo nedarí motivovať k zdravšiemu životnému štýlu. Neustále rastie 
počet ľudí trpiacich chronickými neinfekčnými chorobami. Náklady na 
zdravotnú starostlivosť rýchlo stúpajú a neprinášajú očakávaný vý-
sledok. Zdravotníctvom lomcuje personálna kríza. Podmienky práce 
zdravotníckych pracovníkov sú neuspokojivé. Finančné ohodnotenie 
práce lekárov, sestier a ďalšieho zdravotníckeho personálu nezodpo-
vedá ich potrebám a náročnosti ich práce.

AKÉ SÚ HLAVNÉ RIEŠENIA?
Zdravotníctvo ovplyvňuje len asi 15 % zdravotného stavu obyvateľ-
stva. 
Riešením je zmena systému, so zameraním sa na podporu zdravia, rie-
šenie regionálnych problémov, problémov spojených s marginalizova-
nými skupinami, ale aj skupinami s nižšou zdravotnou gramotnosťou. 
Nevyhnutná je systematická podpora rozvoja primárneho kontaktu, 
riešenie problematiky pacientov s chronickými ochoreniami, podpora 
presunu pacientov z ústavnej do ambulantnej starostlivosti, zo sekun-
dárnej do primárnej a z akútnej do sústavnej a  účinnej zdravotnej 
i sociálnej starostlivosti.

Podstatná je zodpovednosť celej spoločnosti, teda najmä vlády, ale aj 
samosprávnych krajov, miest a obcí za zdravotný stav ľudí!

ČO KONKRÉTNE CHCEME? 
• Človek na prvom mieste
• Zdravšie Slovensko
• Menej čakania
• Menej za lieky
• Odmeníme zodpovedných 
• Pomôžeme chronicky chorým a ich blízkym 
• Nastavíme udržateľnosť 
• Vízia zdravotníctva 2030
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Pri návrhoch i  realizácii všetkých opatrení smerujúcich k dosiahnu-
tiu uvedených cieľov budeme v  plnom rozsahu rešpektovať ľudskú 
dôstojnosť, spravodlivosť, solidaritu, trvalú udržateľnosť, svojbytnosť 
a právo podieľať sa na rozhodovaní o vlastnom zdraví i o zdraví spo-
ločnosti. 

AKO TO CHCEME DOSIAHNUŤ? 

ČLOVEK NA PRVOM MIESTE
Zdravotníctvo je hlavne služba človeka človeku, kde prioritou musí 
byť ľudská dôstojnosť. Zdravotníctvo nemôže byť biznis so zdravím. 

Budeme presadzovať dôstojné podmienky práce a starostlivosti pre 
všetkých. Aktívne podporíme vytváranie pozitívneho vzťahu medzi 
občanmi a zdravotníkmi. 
Vládu, všetky ministerstvá, samosprávne kraje, obce, komunity a rodi-
ny zameriame na človeka a jeho zdravie. 

Pre každého poskytovateľa či zdravotnú poisťovňu musí byť človek 
a jeho zdravie taktiež na prvom mieste. 

Podporíme obmedzenie zisku zdravotných poisťovní a zrušenie krížo-
vého vlastníctva. 

ZDRAVŠIE SLOVENSKO
Na základe mnohých štúdií vieme, že:
• Zdravotníctvo ovplyvňuje zdravotný stav obyvateľstva len z pät-

nástich percent.
• Najvyšší podiel na zlepšení zdravia, až takmer 35 %, máme každý 

vo vlastných rukách. Túto zložku najviac ovplyvňuje zdravotná 
gramotnosť. Ďalších 35% je v rukách spoločnosti a súvisí s úrov-
ňou životného prostredia, bezpečnosti, dopravy a ďalších fakto-
rov. 

• Nízka zdravotná gramotnosť je príčinou mnohých nežiaducich 
faktorov, ktoré ohrozujú väčšinu obyvateľstva, zvyšuje náklady 
na zdravotnú starostlivosť, znižuje účinnosť a  efektivitu zdra-
votníctva, vedie k  horšiemu zdraviu ľudí, horšej kvalite života 
a k plytvaniu verejnými zdrojmi. Z tohto dôvodu sme pripravení 
navrhnúť konkrétne nástroje na zlepšenie kritických oblastí.

• Zameriame sa na trvalý rozvoj a  zvýšenie zdravotnej gramot-
nosti, a  to najmä u politikov, učiteľov, lekárov, sestier a ďalších 
zdravotníckych pracovníkov, ale taktiež u detí a v celej verejnosti. 
Jadrom zdravotnej gramotnosti je záujem o zdravie, zodpoved-
nosť za zdravie a schopnosť rozhodovať sa a konať tak, aby to 

viedlo k udržaniu a zlepšeniu zdravia.
• Každý človek musí vedieť, že je zodpovedný za svoje zdravie.
• Výrazne skvalitníme národný portál zdravia so zameraním na do-

stupnosť a kvalitu informácií o zdraví.
• Podporíme  spoluprácu hlavne s  ministerstvom školstva, samo-

správnymi krajmi a  obcami, výchovu a  vzdelávanie v  školách, 
školských zariadeniach a celoživotné vzdelávanie so zameraním 
na podporu zdravia a zdravotnú gramotnosť v súčinnosti so škol-
skými sestrami.

• Podporíme výskum a hodnotenie v oblasti podpory zdravia s me-
dzinárodne porovnateľnou metodikou (HIA, EIA, SIA).

• Podporíme kvalitu a pravdivosť informácií v oblasti zdravia, pod-
pory zdravia a zdravotnej gramotnosti a podporíme vzdelávanie 
novinárov v tejto oblasti.

• Podporíme komunitné projekty (Zdravé mestá, Zdravé školy, Pod-
niky podporujúce zdravie, Nemocnice, poskytovatelia podporujú-
ci zdravie, Bezpečné školy, Bezpečné komunity, Mestá priateľské 
k seniorom, Zdravý kraj, Zdravý región, Zdravá komunita).

• Podporíme fungovanie organizácií alebo združení so zameraním 
na koordináciu aktivít v oblasti rozvoja zdravotnej gramotnosti.

• Podporíme vznik centra a ambulancií, ktoré sú zamerané na liečbu 
príčin neplodnosti a nevytvárajú morálne dilemy pri liečbe rela-
tívnej neplodnosti.

• Podporíme zlepšenia v oblasti problematiky mentálneho zdravia.
• Podporíme zmenu postavenia Rady duševného zdravia na nadre-

zortný poradný orgán Vlády SR so zastúpením všetkých relevant-
ných rezortov a aktérov v oblasti duševného zdravia.

• Podporíme prepracovanie Národného programu duševného zdra-
via, ktorý bude implementovaný na národnej a regionálnej úrovni 
(vrátane vytvorenia a realizácie akčného plánu).

MENEJ ČAKANIA – LEPŠIA DOSTUPNOSŤ
Prijmeme opatrenia, ktoré výrazne skrátia čakanie v čakárni a zlepšia 
dostupnosť, konkrétne:
• zvýšime počet všeobecných lekárov a sestier vo všeobecných 

ambulanciách a  zabezpečíme adekvátne financovanie ich výko-
nov – znížime tým zbytočné návštevy u špecialistov a vytvoríme 
model financovania, ktorý špecialistom umožní viac sa venovať 
komplikovaným pacientom 

• podporíme zvyšovanie kompetencií zdravotných sestier, ako aj 
ich počet, súčasne zvýšime platové ohodnotenie na úroveň 1,05 
priemernej mzdy v hospodárstve

• zvýšime kompetencie všeobecných lekárov, a to hlavne v oblasti 
vybraných chronických chorôb
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• podporíme rozvinutie komponentov E-zdravia, ktoré pomôžu 
znížiť počet návštev u  lekára a umožnia využite informačných 
a komunikačných technológií a telemedicíny, teda objednávkové, 
komunikačné systémy, elektronické poradovníky a ich integráciu

• zredukujeme zbytočné čakanie u lekára kvôli opakovaným pred-
pisom liekov či zdravotného materiálu a zbytočné čakanie na po-
tvrdenia, presadíme elektronizáciu a automatizáciu zdravotných 
potvrdení (PN, OČR, potvrdenia a posudky pre sociálnu poisťovňu, 
UPSVaR, obce a iné) bez potreby osobnej návštevy pacienta u le-
kára a predkladania zdravotných nálezov pre úrady

• podporíme predpisovanie zdravotníckych pomôcok a dietetických 
potravín a zdravotnými sestrami

• podporíme horizontálnu a vertikálnu integráciu prednostne vo 
vybraných medicínskych oblastiach, hlavne pri srdcovocievnych, 
pohybových, psychických i onkologických ochoreniach

• podporíme komplexné riešenia problematiky marginalizovaných 
skupín

• podporíme motivácie pre preventívnu starostlivosť a starostlivosť 
o chronicky chorých pacientov pri plnení liečebných plánov

• zavedieme nové moderné technológie v oblasti podpory zdravia 
a zdravotníctva a ich integráciu, ktorá pomôže prehľadu plnenia 
liečebných plánov

• zabezpečíme zavedenie, sledovanie, zverejňovanie a vyhodnoco-
vanie kvalitatívnych parametrov, hlavne výsledkových, v ústav-
ných aj  ambulantných zariadeniach a  budeme podporovať ich 
využívanie aj v oblasti odmeňovania za služby, ich kvalitu a vý-
sledky

• jednoznačne určíme povinnosti medzi segmentami (ústavná, špe-
cializovaná, primárna kúpeľná) s ich vymožiteľnosťou, podporíme 
ich zmenou platobných mechanizmov a kontrolnou činnosťou za 
účelom zníženia zbytočných návštev pacientov u lekárov a skrá-
tením čakania (napr. na výmenné lístky, delegované odbery, dele-
gované predpisy liekov či pomôcok, PN potvrdení)

• zabezpečíme regionálnu dostupnosť špecializovanej ambulantnej 
starostlivosti a cielenú podporu tam, kde je nedostatočne pokrytá 
štátom riadená sieť nemocníc

• skrátime dojazd vozidiel záchrannej služby k pacientom s kvinte-
tom prvej hodiny a najvyššou prioritou zavedením nových tech-
nológií a nových postupov na operačnom stredisku

MENEJ ZA LIEKY (UŠETRÍME NA NÁKUPOCH, NIE NA PLATOCH) 
• Podporíme vstup generických a biologicky podobných (biosimi-

lárnych) liekov na slovenský trh
• Upravíme vyhlášku ministerstva zdravotníctva č. 435/2011

• Prehodnotíme význam existencie tzv. 3-prahového vstupu, ako aj 
výšku povinných zrážok z cien pre generické a biologicky podob-
né (biosimilárne) lieky zaradené do kategorizácie.

• Zriadime nezávislú agentúru pre hodnotenie zdravotníckych tech-
nológií.

Hodnotenie zdravotníckych technológii je v zahraničí používané ako 
strategický nástroj na prepojenie medzi výskumom a rozhodovaním 
v rámci zdravotnej politiky štátu. Hodnotenie zdravotníckych techno-
lógii predstavuje systematické a široko spektrálne hodnotenie vply-
vov používania technológii v rámci systému zdravotnej starostlivosti. 
Cieľom je zabezpečenie štruktúrovaného výstupu v kontexte postu-
pov medicíny založenej na dôkazoch pre rozhodovací proces so záme-
rom formulovania bezpečnej a efektívnej zdravotnej politiky zamera-
nej na pacienta. V zmysle smernice 2011/24/EÚ pojem „zdravotnícka 
technológia“ znamená liek, zdravotnícku pomôcku alebo liečebné a 
chirurgické postupy, ako aj opatrenia na prevenciu chorôb, diagnosti-
ku alebo ošetrenie používané v zdravotnej starostlivosti. 

Zabezpečíme transparentný a  predvídateľný systém stanovovania 
úhrad liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín z ve-
rejného zdravotného poistenia.
Podporíme nový spôsob financovania lekární a ich pohotovostí, aby 
sa nezhoršovala miestna dostupnosť v poskytovaní lekárenskej sta-
rostlivosti a zavedieme nové kompetencie v lekárenskej starostlivosti.

NASTAVÍME UDRŽATEĽNOSŤ (STRATÉGIA 2030, STABILNÉ FINANCO-
VANIE, STABILNÉ RIADENIE, PERSONÁL A INVESTÍCIE)

STRATÉGIA 2030
• dopracujeme a schválime stratégiu, ktorá bude obsahovať návr-

hy z materiálu (Stratégia 2030 (2040), a to s podporou názorov 
nadnárodných inštitúcií a  ich odporúčaní WHO, OECD, WB, EU 
(EK), SDG ako aj odborných medzinárodných a národných inšti-
túcií a jednotlivcov so zameraním na trvalú udržateľnosť systému 
starostlivosti o zdravie, ktorá bude v súlade s víziou 2030 (2040)

• Štát musí byť tvorcom stratégie, musí nastavovať a kontrolovať 
pravidlá a vyvažovať čo?

Financovanie, riadenie a investície
• pripravíme návrh zákona o financovaní zdravotníctva na obdobie 

10 - 20 rokov v súlade so stratégiou, ktorá anticipuje starnutie 
populácie, nárast chronických ochorení, zmenu systému podpory 
zdravia a zdravotníctva, a to za účelom stabilizácie zdravotníctva, 
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aby nedochádzalo k opakovaným dofinancovávaniam a oddlže-
niam.

ZMENA NIEČO STOJÍ
• v súlade so stratégiou, zákonom o financovaní a prioritami podpo-

ríme aj nové spôsoby financovania. V prípade intersegmentálnych 
zmien, prechodne cielene podporíme dotknuté segmenty

• podporíme postupné znižovanie investičného dlhu 
• podporíme stabilitu financovania pri vstupe nových technológií
• budeme dbať na znižovanie nákladov pri nákupoch liekov, zdra-

votníckeho a iného materiálu a pri poskytovaní služieb
• podporíme vznik Rady pre rozpočtovú zodpovednosť v zdravot-

níctve ako poradného orgánu MZ SR, ktorý bude tvorený zástup-
cami MZ SR, MF SR, ZP, ev aj UDZS a NCZI, a to s podporou platby 
per capita, nie formou jednorazovej platby

• podporíme vznik rezervného fondu na ľahšie zvládnutie situácií 
ekonomickými cyklami a starnutím populácie

• podporíme obmedzenie zisku zdravotných poisťovní za konkrét-
ne určených podmienok v súvislosti so zabezpečením financova-
nia kvalitnej a dostupnej zdravotnej starostlivosti.

• zjednotíme riadenie a zosieťovanie štátnych nemocníc a zavedie-
me transparentné výberové konania na manažérov zdravotníc-
kych zariadení. Podporíme osobnú zodpovednosť manažmentu 
nemocníc za výsledok a kvalitu poskytovania ústavnej zdravotnej 
starostlivosti prostredníctvom inštitútu ozdravného plánu a nú-
tenej správy, ako to je v zdravotných poisťovniach alebo samo-
správach

• pre dostupnosť kvalitnej a efektívnej zdravotnej starostlivosti pri 
realizácii „stratifikácie nemocníc a ambulantného sektora“ je po-
trebné definovať časový, vecný, geografický a personálno-tech-
nický rozmer

• limitovanie vysoko špecializovanej zdravotnej starostlivosti na 
určené centrá 

• oprava deformít v slovenskom DRG systéme
• na základe diskusie zvážime potrebu zavedenia doplnkového 

zdravotného poistenia
• na základe diskusie v prípade podmienky prijatia zákona o finan-

covaní zvážime potrebu presne definovať spoluúčasť pacienta pri 
konkrétnych službách, zabezpečení kontrolnej činnosti a či v ob-
lasti ochrany rozpočtov rodín a jednotlivcov

PERSONÁLNA STABILIZÁCIA ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENÍ
• zvýšime počet všeobecných lekárov a sestier vo všeobecných 

ambulanciách a  zabezpečíme adekvátne financovanie ich výko-

nov – znížime tým zbytočné návštevy u špecialistov a umožníme 
špecialistom, aby sa mohli viac venovať komplikovaným pacien-
tom

• podporíme zvyšovanie kompetencií sestier, ako aj ich počet, sú-
časne zvýšime platové ohodnotenie sestier na úroveň 1,05 prie-
mernej mzdy

• zvýšime kompetencie všeobecných lekárov hlavne v oblasti vy-
braných chronických chorôb

• podporíme výstavbu národnej nemocnice pre pacientov a vzdelá-
vanie zdravotníckych pracovníkov

• v prípade neschválenia stratifikácie nemocníc podporíme uprave-
ný návrh stratifikácie v súlade so stratégiou a s následnou pod-
porou znižovania investičného dlhu, čím zabezpečíme aj zvýšenie 
spokojnosti zdravotníckych pracovníkov, najmä sestier a lekárov, 
v nadväznosti na riešenie aj ostatných segmentov, nielen ústavnej 
starostlivosti

• Vytvoríme podmienky na zlepšenie celkových podmienok zdra-
votníkov za účelom ich stabilizácie na Slovensku, podporu vzde-
lávania, prípadne aj na návrat zdravotníkov zo zahraničia.

• maximálne flexibilné a na prax zamerané postgraduálne vzdelá-
vanie lekárov a sestier

• podpora kontinuálneho vzdelávania zdravotníkov – príspevok na 
vzdelávanie

• zjednodušíme systém vzdelávania a rozšírime počet akreditova-
ných pracovisk, kde môže prebiehať výučba

• upravíme personálne normatívy, zavedieme ich pravidelnú kon-
trolu a vyvodzovanie finančných následkov pre zdravotnícke 
zariadenia, diferencované personálne normatívy pre pracoviská 
zabezpečujúce postrgraduálnu výuku

• Zavedieme možnosť využívania flexibilného pracovného času 
u sestier. Je vhodným a moderným benefitom vo viacerých kraji-
nách Európy. Nezanedbateľné je aj vytvorenie materských škôlok 
pri zdravotníckych zariadeniach. 

• Podporíme presťahovanie sa sestier a pôrodných asistentiek za 
prácou a poskytneme im nájomné byty alebo príspevok na býva-
nie a cestovanie za prácou. 

• Zavedieme meranie spokojnosti u sestier, lekárov a ďalších zdra-
votníckych pracovníkov, ktoré bude spojené so zberom podnetov 
pre zlepšenie podmienok pre výkon povolania.

• Personálne posilníme útvar kontroly a sťažností Ministerstva 
zdravotníctva SR s cieľom zabezpečiť zvýšenie počtu kontrol kva-
lity poskytovania zdravotnej starostlivosti a dodržiavania mini-
málneho materiálno-technického vybavenia a personálu
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ODMENÍME ZODPOVEDNÝCH
• Budeme motivovať zdravých občanov k  tomu, aby dodržiava-

li preventívne opatrenia a zdravý životný štýl, ako aj pacien-
tov s  chronickými ochoreniami, ktorí budú dodržiavať liečebný 
program, a to s  využitím informačných technológií, napr. aj pri 
pohybových problémoch-rehabilitačné cvičenia pod dohľadom 
odborníkov

• Podporíme motivácie pre preventívne primárne aj sekundárne 
programy 

• Budeme klásť dôraz na zavedenie skríningových programov (pre-
ventívne prehliadky u praktických lekárov, onkologický skríning), 
očkovacie programy 

• Zavedieme sankcie pri dokázanom zneužívaní akútnej starostli-
vosti, v tomto prípade musí občan povinne absolvovať preškole-
nie a bude elektronicky odsúvaný v čakárni u lekára za pacientov, 
ktorí liečebný režim dodržiavajú

POMÔCŤ CHRONICKY CHORÝM A ICH NAJBLIŽŠÍM
• Zavedieme jednotný posudzovací systém
• podporíme zvýšenie dostupnosti a zavedenie systému pre posky-

tovanie domácej paliatívnej starostlivosti.
• Pred prepustením pacienta zo zdravotníckeho zariadenia, hlav-

ne u pacienta s obmedzením sebaobslužnosti, zabezpečíme zdra-
votnícke pomôcky, lieky,  dietetické potraviny po dobu mesiaca 
v následnej starostlivosti, a to bez nutnosti návštevy všeobecných 
lekárov a špecialistov

• Zabezpečíme onkopomôcky a dietoterapiu pre pacientov v  pri-
márnej starostlivosti s jasnými pravidlami a kontrolou a bez po-
treby návštevy ambulancie, ak je pacient imobilný

• Presadíme prepojenie zdravotno-sociálnej starostlivosti cestou 
zákona o dlhodobej starostlivosti, zvýšime počet ošetrovateľ-
ských lôžok v jednotlivých krajoch, prinavrátime sestry do zaria-
dení sociálnych služieb. 

• Zabezpečíme navýšenie verejnej minimálnej siete v počte sester-
ských miest pre Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, 
ktorá je najlacnejšou formou zdravotnej starostlivosti.

• Využijeme licencované sestry a pôrodné asistentky na poskyto-
vanie starostlivosti zameranej na ľudí a komunity, ktoré nám po-
môžu zlepšiť výsledky v oblasti zdravia, finančnej nákladovosti a 
efektívnosti systému. 

• Prepojíme zdravotnú a  sociálnu starostlivosť  zvlášť o  osoby so 
ZŤP, dlhodobo chorých, osoby s nepriaznivým zdravotným sta-
vom a  o seniorov. Podporíme poskytovanie paliatívnej starost-
livosti o zomierajúcich a ich rodiny; rozšírime služby mobilných 

tímov, ktoré pomôžu rodinám v domácej starostlivosti o chorého. 
Podporíme komunitnú zdravotno-sociálnu starostlivosť.

• Prepojenie sociálnej a zdravotnej starostlivosti uskutočníme tak, 
že pilotne overíme vytvorenie siete zariadení komplexnej reha-
bilitácie komunitného charakteru v existujúcich zariadeniach so-
ciálnych služieb (ZSS), ako aj v nových typoch sociálnych služieb 
s 24 hodinovou komplexnou ošetrovateľskou starostlivosťou. Pi-
lotné overenie sa uskutoční tak, že vo vybraných ZSS vyčleníme 
po dohode s ich zriaďovateľmi na tento účel potrebný počet miest. 
Komplexná rehabilitácia bude určená prijímateľom, ktorí absolvo-
vali liečbu v ústavnom zdravotníckom zariadení a po prepustení 
zo zdravotníckeho zariadenia sú naďalej odkázaní na poskyto-
vanie zdravotnej starostlivosti, liečebnej rehabilitácie, sociálnej 
rehabilitácie, na ošetrovateľskú starostlivosť a  na poskytovanie 
ďalších sociálnych služieb. Služby budú orientované na nasledu-
júce cieľové skupiny:

• Osoby so ZŤP, dlhodobo chorí a osoby s nepriaznivým zdravot-
ným stavom. Po zhodnotení zdravotného stavu a sociálnej situ-
ácie prijímateľa (schopností prijímateľa, situácie v  jeho rodine 
a  komunite) bude prijímateľ postupne prechádzať z celoročnej 
pobytovej formy na týždennú pobytovú formu, neskôr prejde do 
ambulantnej formy služby a nakoniec sa vráti do svojho priro-
dzeného prostredia v domácnosti s podporou terénnej sociálnej 
služby. Po úspešnom zvládnutí tohto procesu ostáva prijímateľ vo 
svojom prirodzenom prostredí bez poskytovania sociálnej služby 

KAM SA CHCEME DOSTAŤ V ROKU 2030?

VÍZIA ZDRAVOTNÍCTVA 2030
Zdravotníctvo je stabilné, hospodárne, poskytuje kvalitné, bezpečné 
a dostupné zdravotnícke služby tým, ktorí to potrebujú. Ministerstvo 
zdravotníctva je vybavené potrebnými kompetenciami, aby mohlo 
reagovať na zmeny chorobnosti, investičné potreby a demografický 
vývoj.

Zdravotnícki pracovníci sú motivovaní, aby si zvyšovali svoju kva-
lifikáciu. Ich finančné ohodnotenie sa zlepšuje. Ich práca podporuje 
potrebnú odbornú prípravu, ktorá ich oboznamuje s výsledkami vý-
skumu a novými trendmi v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Ich 
vekový priemer, súčasný počet i počet študentov zodpovedá potre-
bám dlhodobej udržateľnosti.

Občania sa aktívne podieľajú na starostlivosti o svoje zdravie a zdra-
vie svojich blízkych. Majú záujem na zdravom životnom štýle a spo-
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ločnej starostlivosti o zdravšie životné prostredie v súlade s ich zvy-
šujúcou sa zdravotnou gramotnosťou.

Zdravie populácie sa zlepšuje, je porovnateľné s rozvinutými európ-
skymi krajinami, a to najmä v predpokladanej dĺžke života, v zdraví a 
vo výskyte známych rizikových faktorov i vybraných, prevažne chro-
nických chorôb.

Zdravotná politika je založená na dôkazoch, je hodnotovo zakotvená 
a priebežne inovovaná na základe skúseností a výskumu v odbore 
verejné zdravotníctvo. Celá spoločnosť si uvedomuje hodnotu zdravia 
a podieľa sa na výsledkoch aktivít širokého systému starostlivosti o 
zdravie. 
Nejde o nereálne prianie alebo utópiu, ale o možný výsledok skutočne 
odborného riadenia zdravotníctva za aktívnej účasti všetkých, ktorí 
pochopili význam zdravia, ktorým sú vlastné ľudské hodnoty a ktorí 
dokážu urobiť niečo rozumné pre zdravie seba a svojich blízkych. 

PREČO TO CHCEME?

Identifikované problémy v oblasti zdravia a zdravotníctva v SR:
Za hlavné problémy považujeme starnutie populácie vrátane zdravot-
níkov a nedostatočný počet zdravotníkov, najmä sestier. Neriešenie 
podpory zdravia a prioritizácie primárnej starostlivosti spolu s inves-
tičným a prevádzkovým dlhom spôsobeným zlou alokáciou zdrojov 
• Nespokojnosť občanov a zdravotníkov so zdravotníctvom
• Nízka úroveň podpory zdravia a zvyšovania zdravotnej gramot-

nosti
• Nedostatočná reálna podpora zdravia a zdravotníctva zo strany 

vlády SR, parlamentu, politických strán, samosprávy na úrovni sa-
mosprávnych krajov, ale aj obcí miest, komunity a jednotlivcov. 

• Zlý zdravotný stav obyvateľstva (nízke zdravé roky života v zdra-
ví, vysoký počet stratených rokov života)

• Nízky počet lekárov, ale najmä sestier, hlavne v niektorých regió-
noch, a to so zhoršením trendov v krátkej budúcnosti. Zlá štruk-
túra - nižší počet všeobecných lekárov, psychiatrov (personálne 
zdroje)

• Pretrvávajúce zadlžovanie nemocníc a súčasne neprimerané zisky 
určitých subjektov v zdravotníctve (finančné zdroje)

• Nedostatočné riešenie investičného dlhu (materiálne zdroje, Kni-
ha plesní, výstavba Rázsoch)

• Nedostatočné riešenie problematiky dlhodobej a paliatívnej sta-
rostlivosti

• Zlyhania v oblasti elektronizácie

• Nedostatočná komplexnosť, ako aj nedostatočná miera napĺňania 
stratégie v oblasti zdravia a zdravotníctva

• Zlá lieková politika spojená s plytvaním jedinečnými zdrojmi
• Nedostatočné riešenie problematiky zdravia v marginalizovaných 

komunitách s dopadom na celú spoločnosť, hlavne v budúcnosti
• Neriešenie ekonomickej stabilizácie financovania zdravotníctva
• Nekoncepčné riešenie problematiky riadenia štátnych zariadení

Ďakujeme, že ste materiál dočítali až do konca. Pomôže Vám rozhod-
núť sa, ako ďalej naložiť so svojím zdravím, naším spoločným zdra-
vím, ako aj so zdravím Vašich najbližších - starých rodičov, rodičov, 
detí, vnúčat.



3130

So
ci

ál
n
a 

p
o
li
ti

ka
2

.2

Podporíme opatrenia na zníženie daňovo-odvodového zaťaženia za-
mestnancov, zamestnávateľov a podnikateľov.

Znížime byrokratické procesy medzi zamestnávateľom, zamestnan-
com a štátnou správou podporou digitalizácie.  
Podporíme zamestnateľnosť a zamestnanosť, aby ľudia mohli dôstojne 
žiť

Pomôžeme ľuďom s nepriaznivým zdravotným stavom, so zdravot-
ným postihnutím a sociálnym znevýhodnením zavedením dávky 
v odkázanosti viazanej na odkázanú osobu. 

Pomôžeme domácim opatrovateľom – aby chorí a starí mohli žiť doma.
Posilníme a rozšírime komunitné sociálne služby. Zabezpečíme miesto 
pre tých, ktorí potrebujú pobytovú službu.

Prepojíme sociálnu a zdravotnú starostlivosť 
Podporíme, aby 1% HDP išlo na účely zabezpečenia starostlivosti o   

Sociálna politika2.2
ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc iných. 

Podporíme dostupné bývanie pre každého
Ochránime tých, ktorých ohrozuje násilie a chudoba

ZLEPŠÍME ZAMESTNANOSŤ A ZVÝŠIME ČISTÝ PRÍJEM PRACUJÚCICH
Súčasná situácia, problémy a riešenia:
• Opatrenia súčasnej vlády nezlepšujú situáciu pracujúcich. Zvyšo-

vanie minimálnej mzdy sa len čiastočne odrazí na čistej vyplatenej 
mzde zamestnancov, no ešte viac odvodmi zaťažuje zamestnáva-
teľov. To demotivuje zamestnávateľov k zamestnaniu nových pra-
covníkov. Vysoké odvodové zaťaženie nemotivuje k flexibilným 
formám zamestnávania, ktoré by zvlášť pomohli matkám s deťmi, 
ľuďom so zdravotným postihnutím a dlhodobo nezamestnaným. 
Zároveň nahráva nelegálnej práci a nadmernému zaťažovaniu už 
zamestnaných. Podnikateľom sa viac oplatí otvárať nové prevádz-
ky v zahraničí. 

• Navrhujeme také opatrenia, ktoré znížia daňovo-odvodové za-
ťaženie zamestnancov i zamestnávateľov. Aby sa ľuďom oplatilo 
pracovať a tiež ľudí zamestnávať. Viac práce na Slovensku a viac 
pracujúcich vykompenzuje výpadky spojené so znížením odvo-
dov.

Konkrétne opatrenia:
• Podporíme zavedenie systému automatickej valorizácie odpočíta-

teľnej položky na zamestnanca v nadväznosti na priemernú mzdu 
v NH, čím pozitívne podporíme zvyšovanie čistého príjmu pre za-
mestnanca. 

• Budeme podporovať opatrenia na zníženie daňovo-odvodového 
zaťaženia zamestnancov, zamestnávateľov a podnikateľov. Výraz-
nejšie budeme znižovať daňovo-odvodové zaťaženie pracujúcich 
rodičov s nezaopatrenými deťmi, osobitne v prípade viacdetných 
rodín, v ktorých aspoň jeden rodič pracuje. 

• Zjednodušíme zamestnávanie formou dohody o vykonaní práce, 
o pracovnej činnosti a dohody o brigádnickej práci študenta s cie-
ľom znížiť odvodové zaťaženie, čím sa podporí zamestnanosť a 
vyšší čistý príjem pracujúcich.

• Znížime byrokratické procesy medzi zamestnávateľom, zamest-
nancom a štátnou správou s podporou digitalizácie.  

• Budeme podporovať zosúlaďovanie štruktúry študijných a učeb-
ných odborov na stredných a vysokých školách s potrebami trhu 
práce, a to aj vzhľadom na prognózy do budúcnosti. 

• Zvýšime vymeriavací základ na poistné platené štátom za pois-
tencov štátu. Zvýšime osobný mzdový bod z 0,6 na 0,8 za obdo-
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bie starostlivosti o dieťa a za obdobie starostlivosti o osobu s ŤZP.
• Pomôžeme dlhodobo nezamestnaným v evidenciách úradov prá-

ce. Za týmto účelom vytvoríme inkluzívny trh práce pre ľudí, ktorí 
sa nedokážu umiestniť a udržať na otvorenom trhu práce.

• Služby zamestnanosti „ušijeme“ na mieru každému uchádzačovi 
o prácu. Preto posilníme kompetencie a spoluprácu so súkromný-
mi službami zamestnanosti. S uchádzačmi o prácu sa bude pra-
covať individuálne podľa ich potrieb prostredníctvom pracovnej 
rehabilitácie, tréningov pracovných zručností, cez umiestnenie na 
inkluzívnom trhu práce alebo umiestnenie v subjektoch sociálnej 
ekonomiky až po umiestnenie na otvorenom trhu práce. 

• Vyhodnotíme účinnosť jednotlivých opatrení podpory zamestna-
nosti a následne ponecháme tie, ktoré budú prinášať očakávané 
výsledky. Opatrenia aktívnej politiky trhu práce zmeníme tak aby 
boli finančne efektívne a aby zohľadňovali potreby trhu práce 
v každom regióne. Zároveň pripravíme nové opatrenia, ktoré budú 
zohľadňovať dopady automatizácie a robotizácie na trh práce.  

• Vykonáme hĺbkový audit účinnosti všetkých národných projektov 
v oblasti zamestnanosti, ich opodstatnenie a prínos pre trh práce. 

Súlad pracovného a rodinného života 
Budeme podporovať flexibilné formy zamestnania s cieľom zvýšenia 
úspory času a jeho využitia v prospech rodín.

Budeme podporovať vznik coworkingových centier tak, aby najmä ro-
dičia nezaopatrených detí nemuseli dochádzať za prácou do vzdiale-
ných regiónov Slovenska alebo do zahraničia. 

Zvýšime flexibilitu zákonníka práce tak, aby práva a povinnosti za-
mestnávateľov a zamestnancov boli vyvážené. 

Navrhneme obmedzenie práce v nedeľu, tam, kde to nie je nevyhnuté, 
aby zamestnanci mali dostatočný čas na oddych, regeneráciu pracov-
nej sily a rodinu. 
 
POMÔŽEME ŤZP , ĽUĎOM ODKÁZANÝM NA STAROSTLIVOSŤ A OPAT-
ROVANIE
Súčasná situácia, problémy a riešenia:
• Systém pomoci seniorom a ľuďom so zdravotným postihnutím 

a sociálnym znevýhodnením je dnes nastavený tak, že uprednost-
ňuje pobytové služby (v zdravotníckych zariadeniach, zariade-
niach sociálnych služieb, domovoch seniorov) pred komunitnými 
službami. Robí to najmä finančným podhodnotením domáceho 
opatrovania a služieb na komunitnom princípe. Dôsledkom toho 

je na jednej strane vytrhnutie človeka z jeho prirodzeného pro-
stredia, ktoré často nie je nevyhnutné, a na druhej strane nedo-
statok miest v pobytových zariadeniach pre tých, ktorí to naozaj 
potrebujú. 

• Preto je potrebné zmeniť filozofiu poskytovania služieb tak, aby 
štát prednostne podporoval zotrvanie človeka vo svojom domá-
com prostredí a pomohol jeho blízkym, aby sa oňho mohli starať 
čo najdlhšie. K tomu je potrebné zabezpečiť opatrovateľovi lepšie 
finančné podmienky , možnosť reálne využiť 30 dní v  roku na 
oddych (funkčnú odľahčovaciu službu) a  zároveň mať dostupnú 
odbornú pomoc formou terénnych a ambulantných služieb (reha-
bilitácia, opatrovateľská služba v domácnosti a pod.) Ak viac od-
kázaných ľudí zostane podporených v domácom prostredí, uvoľní 
sa miesto v pobytových zariadeniach sociálnych služieb pre tých, 
ktorí doma zostať nemôžu. Hlavným nástrojom by malo byť za-
vedenie novej formy financovania sociálnych služieb príspevkom 
viazaným na osobu poberateľa sociálnej služby.

• Na probléme sa podieľa i nezmyselné oddeľovanie sociálnych slu-
žieb od zdravotných služieb. Väčšina sociálne znevýhodnených 
ľudí potrebuje zdravotnú starostlivosť a väčšina chorých sociálnu 
pomoc. Chceme nastaviť lepšie prepojenie sociálnej a zdravotnej 
starostlivosti tak, aby v rôznych typoch zariadení boli napĺňané 
komplexné potreby ľudí. K tomu patrí i komplexné nastavenie dl-
hodobej starostlivosti s financovaním zdravotnej starostlivosti zo 
zdravotného poistenia a financovaním sociálnej pomoci zo sociál-
neho zabezpečenia v tom istom zariadení. 

• Veľkým problémom je nejednotné posudzovanie zdravotného sta-
vu, odkázanosti a sociálnych potrieb, pri ktorom časť ľudí nemá 
priznanú pomoc, ktorú ozaj potrebuje, a na druhej strane dochá-
dza k jej zneužívaniu. 

• Tento problém chceme riešiť nastavením jednotného nezávislého 
posudzovania potrieb znevýhodnených ľudí. 

Konkrétne opatrenia
• Zavedieme nový model financovania starostlivosti o odkázaných 

ľudí – štátnu sociálnu dávku v odkázanosti viazanú na odkázanú 
osobu, nie na poskytovateľa služieb. Dostupnejšie možnosti čer-
pať pre príbuzných ŤZP odľahčovacie služby.

• Navrhujeme nový spravodlivejší spôsob financovania starostli-
vosti o  odkázaných. Hlavným cieľom zavedenia dávky v  odká-
zanosti je podpora domácej starostlivosti a rozvoja komunitných 
služieb. Nová štátna sociálna dávka v odkázanosti bude smerovať 
ku klientovi, on rozhoduje, ktoré služby si z dávky zaplatí. Odká-
zaná osoba si vyberie tie služby, ktoré jej prinesú najvyšší úži-
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tok. Dávka bude poskytovaná v dvoch formách. Peňažný transfer 
a poukážku (voucher s nominálnou hodnotou oprávňujúci na ná-
kup služieb). Zmyslom voucheru je zabezpečenie efektívnosti vy-
naložených prostriedkov - odkázaná osoba ich bude môcť použiť 
na služby, ktoré spadajú do jej stupňa odkázanosti. Nový spôsob 
financovania prinesie pre rodiny, ktoré sa starajú o  odkázané-
ho člena doma, garanciu v  podobe príspevku pre opatrovateľa 
v sume výšky minimálnej mzdy pri najvyššom stupni odkázanosti 
a poukážku (voucher) s finančným limitom podľa stupňa odkáza-
nosti na zabezpečenie sociálnych služieb pre odkázanú osobu. Aj 
prvý stupeň odkázanosti bude ohodnotený , aby osoby v nižšom 
stupni odkázanosti“ nečakali na zhoršenie stavu .

• Cieľom tejto kombinácie peňažného transferu a  voucheru bude 
udržanie odkázanej osoby čo najdlhšie v  jej prirodzenom pro-
stredí. Cez komunitné služby zabezpečíme rozvoj alebo udrža-
nie schopností odkázanej osoby, aby sa neprepadla do vyššieho 
stupňa odkázanosti, čo by znamenalo jej odchod do pobytových 
služieb. Rodine, ktorá si ponechá odkázaného člena v domácom 
prostredí, uľahčíme starostlivosť cez lepšiu dostupnosť komunit-
ných služieb, ktoré uhradia formou poukážky (voucheru). 

• Zabezpečíme zrovnoprávnenie výšky príspevkov, ktoré slúžia na 
účely opatrovania odkázanej osoby, tak, aby bolo bez rozdielov 
posudzované, či opatrovateľ opatrovanej osoby bude alebo nebu-
de poberateľom dôchodkovej dávky. 

• Pretože pozitívne hodnotíme snahu rodičov znevýhodnených detí 
rozvíjať dieťa do najvyššieho možného stupňa, umožníme, aby 
sa im dávka v odkázanosti nekrátila ani v prípade, že s dieťaťom 
navštevujú sociálnu službu na komunitnom princípe - ambulantnú 
službu. 

DOSTUPNEJŠIE MOŽNOSTI ODDYCHU PRE OPATROVATEĽOV ŤZP 
OSÔB A KVALITNÁ OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA.
Vytvoríme lepšie prostredie pre fungovanie tzv. odľahčovacích slu-
žieb. Príbuzní ŤZP osôb , ktorí sa starajú o svojho člena domácnosti 
majú nárok na oddych 30 dní v roku. Táto služba bude pre nich do-
stupnejšia, keďže vyššie spomínaná poukážka – voucher štátnej dáv-
ky sa bude dať použiť aj na financovanie odľahčovacej služby. 
Dávku v odkázanosti bude možné využiť aj na financovanie opatrova-
teľskej služby, čo zlepší dostupnosť tejto formy starostlivosti.
Vypracujeme štandardy kvality pre poskytovateľov opatrovateľskej 
služby v domácnosti.

Spustíme povinnú registráciu opatrovateľov pre zlepšenie prehľadu o 
dostupnosti a kvalite opatrovateľskej služby 

Zavedieme vypracovanie psychologického posudku absolventovi 
rekvalifikačného opatrovateľského kurzu ako prevenciu rizikového 
správania a ochrany klienta. 

ZAVEDIEME JEDNOTNÚ POSUDKOVÚ ČINNOSŤ PRE ZDRAVOTNE 
A SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÝCH ĽUDÍ
Stotožňujeme sa s návrhom Sociofóra v oblasti jednotnej posudkovej 
činnosti. Zavedieme jednotný Orgán sociálnej ochrany (OSO) ako ne-
závislý orgán štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, na národnej 
aj okresnej úrovni (72 OÚ), ktorý bude zabezpečovať sociálnu ochra-
nu občanov v nepriaznivej zdravotnej alebo sociálnej situácii v nasle-
dovných oblastiach:
a) KOMPLEXNÉ POSUDZOVANIE POTRIEB ČLOVEKA v oblasti:
• kompenzácií ťažkého zdravotného postihnutia,
• sociálnych služieb,
• podpory pri vzdelávaní a podporovanom zamestnávaní,
• priznania invalidity a zníženej pracovnej schopnosti,
• zdravotnej spôsobilosti uchádzača o zamestnanie,
• zdravotného stavu dieťaťa.

b) ROZHODOVANIE O: 
• priznaní finančnej kompenzácie,
• odkázanosti na sociálnu službu vrátane služieb komunitnej psy-

chiatrie, 
• zdravotnej (rehabilitačnej, psychiatrickej a ošetrovateľskej) sta-

rostlivosti,
• odkázanosti na dlhodobú starostlivosť, 
• odkázanosti na podporné opatrenia pri vzdelávaní a podporova-

nom zamestnávaní, 
• priznaní štátnej dávky (napr. príspevok na starostlivosť o dieťa 

3+).

c) PORADENSTVO 

d) REGISTRATÚRNA A KONTROLNÁ FUNKCIA – zaraďovanie do registra 
osôb so zdravotným postihnutím a zdravotným znevýhodnením. 

ORGÁN SOCIÁLNEJ OCHRANY (OSO) - sa zriadi samostatným záko-
nom. Bude rozpočtovou organizáciou. Návrh rozpočtu sa bude pred-
kladať ako súčasť kapitoly. Všeobecná pokladničná správa OSO nebu-
de zriaďovať žiadne ministerstvo, ale bude v partnerskej spolupráci s 
MPSVR, MSVVS, MZ.
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PREPOJÍME SOCIÁLNU A ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ – PRIPRAVÍ-
ME KOMPLEXNÝ ZÁKON O DLHODOBEJ STAROSTLIVOSTI
• Prepojíme zdravotnú a sociálnu starostlivosť o ľudí ŤZP a o ľudí 

s  nepriaznivým zdravotným stavom. Zavedieme nový spôsob 
spravovania dlhodobej starostlivosti na Slovensku medzi rezor-
tom práce a zdravotníctva. Zavedieme identifikáciu vhodnej formy 
starostlivosti pre občana, ktorý vyžaduje dlhodobú starostlivosť. 
Už pri prepustení z hospitalizácie bude mať človek odporúčanie, 
aký typ starostlivosti zodpovedá jeho stavu.

• Posilníme sieť Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti, 
a  mobilných hospicov, ktoré budú poskytovať služby klientom 
v domácej starostlivosti.

• Posilníme transformáciu služieb z inštitucionálnych na komunit-
né služby. Podporíme zrýchlenie procesu deinštitucionalizácie 
a  transformácie veľkokapacitných zariadení sociálnych služieb 
na komunitné typy sociálnych služieb s  možnosťou poskytovať 
ošetrovateľskú starostlivosť v  týchto službách na komunitnom 
princípe prostredníctvom Agentúr domácej ošetrovateľskej sta-
rostlivosti (ADOS). 

• Financovanie sociálnych služieb v dlhodobej starostlivosti bude 
z dávky v odkázanosti, ktorá bude viazaná na poberateľa. Finan-
covanie zdravotnej starostlivosti bude zo zdravotného poistenia. 

• Hradenie zdravotníckych výkonov pre fyzické osoby odkázané na 
pomoc inej osoby, ktoré sa nachádzajú v zariadeniach sociálnych 
služieb, bude nadväzovať na už existujúci paušálny príspevok 
na osobu na mesiac, ktorý oproti súčasnosti navýšime tak, aby 
zodpovedal príspevkom za ošetrovateľskú starostlivosť sestier 
v zdravotníckych zariadeniach. 

• Umožníme, aby dávku v odkázanosti mohlo čerpať aj zdravotníc-
ke zariadenie, ktoré splní podmienky zákona o dlhodobej starost-
livosti.

• Pilotne overíme vytvorenie siete zariadení komplexnej rehabili-
tácie komunitného charakteru v  existujúcich zariadeniach soci-
álnych služieb (ZSS), ako aj v nových typoch sociálnych služieb 
s 24-hodinovou komplexnou ošetrovateľskou starostlivosťou. Pi-
lotné overenie sa zabezpečí tak, že vo vybraných ZSS vyčleníme 
po dohode s ich zriaďovateľmi na tento účel potrebný počet miest 
pre prípady, ktoré neznesú odklad. 

• Komplexná rehabilitácia bude určená prijímateľom, ktorí absolvo-
vali liečbu v ústavnom zdravotníckom zariadení a po prepustení 
zo zdravotníckeho zariadenia sú naďalej odkázaní na poskyto-
vanie zdravotnej starostlivosti, liečebnej rehabilitácie, sociálnej 
rehabilitácie, na ošetrovateľskú starostlivosť a  na poskytovanie 
ďalších sociálnych služieb. V týchto urgentných prípadoch pilot-

ne otestujeme systém bezodkladného prijatia pre prijímateľov 
sociálnych služieb vo vymedzených cieľových skupinách. Služby 
budú orientované na nasledujúce cieľové skupiny: osoby s ŤZP, 
dlhodobo chorí a osoby s nepriaznivým zdravotným stavom. Po 
zhodnotení zdravotného stavu a  sociálnej situácie prijímateľa 
(schopnosti prijímateľa, situácia v jeho rodine a komunite) bude 
prijímateľ postupne prechádzať z celoročnej pobytovej formy na 
týždennú pobytovú formu, neskôr prejde do ambulantnej formy 
služby a nakoniec sa vráti do svojho prirodzeného prostredia v 
domácnosti s podporou terénnej sociálnej služby. 

• Po úspešnom zvládnutí tohto procesu sa môže prijímateľ vrátiť do 
svojho prirodzeného prostredia bez poskytovania sociálnej služ-
by.

ZLEPŠÍME ŽIVOTNÉ PODMIENKY ĽUDÍ S  ŤZP A  ZAVEDIEME NOVÝ 
PRÍSPEVOK NA PODPORU PRI VZDELÁVANÍ
• Pripravíme návrh zákona, ktorý by priznával oprávneným zdra-

votne postihnutým osobám príspevok na opotrebovanie šatstva 
aj v prípade, že sa nachádzajú v pobytových zariadeniach. Cieľom 
je zmeniť účel vyplácania príspevku. Neviazať ho na miesto, kde 
človek žije, ale na diagnózu človeka.

• Pri jednotnej posudkovej činnosti bude možné posúdiť nárok die-
ťa so zdravotným znevýhodnením na jeho podporu pri vzdelá-
vaní. Zavedieme nový príspevok na podporu pri vzdelávaní detí 
so špeciálnymi potrebami, ktorého cieľom bude vniesť systémový 
prvok pri priznávaní príspevku na asistenta učiteľa.

• 
Pomôžeme rodinám s členom s poruchou autistického spektra (PAS) 
nasledovne:
• navrhneme preukaz osoby s PAS a komunikačného profilu drži-

teľov týchto preukazov a stanovíme podmienky jeho vydávania, 
• zabezpečíme základnú sieť včasnej diagnostiky PAS, zavedieme 

mechanizmus sledovania varovných signálov a odchýliek vo vý-
voji dieťaťa v rámci PAS cez preventívne prehliadky u praktických 
lekárov pre deti a dorast,

• podporíme vypracovanie metodiky včasného záchytu detí s PAS. 
Vymedzíme lekárske a nelekárske odbornosti oprávnené na sta-
novenie diagnózy PAS, kompetencie odborných pracovísk peda-
gogických a zdravotníckych univerzít, vykonávanie diagnostiky 
PAS 

• vytvoríme podmienky pre zavedenie postgraduálneho vzdeláva-
cieho programu ABA terapie ako rozšírenie dostupnej efektívnej 
intervencie pre osoby s PAS bez rozdielu veku. 

• zavedieme základné sieťovanie sociálnych služieb pre osoby 
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s PAS v každom kraji. 

PODPORÍME DOSTUPNÉ BÝVANIE PRE KAŽDÉHO
Súčasná situácia, problémy a riešenia:
• V súčasnosti pomoc ľuďom v ťažkej sociálnej situácii nie je dosta-

točne adresná a motivačná. Jednou z hlavných bŕzd začlenenia 
sa do spoločnosti je neexistujúce alebo nevyhovujúce bývanie. 
Na Slovensku chýba cenovo prijateľné nájomné bývanie pre ľudí, 
ktorí nemajú možnosť kúpiť si vlastné bývanie (odchovanci det-
ských domovov, osoby so zdravotným postihnutím, osamelé mat-
ky, mladé rodiny). 

• Chceme zlepšiť možnosti ľudí zabezpečiť si bývanie, ktoré je hlav-
ným predpokladom plnohodnotného začlenenia sa do spoločnosti 
aj v ďalších oblastiach. 

Konkrétne opatrenia
• Podpora výstavby cenovo dostupných nájomných bytov. Našim 

cieľom je zlepšiť dostupnosť bývania podporou výstavby dostup-
ných nájomných bytov, zmenou legislatívy, lepším využívaním už 
existujúcich fondov a zapojením ďalších zdrojov financovania.

• Príspevok na bývanie. Pripravíme zákon, v ktorom zadefinujeme, 
že na príspevok na bývanie budú mať nárok aj ľudia s  nízkym 
príjmom (napr. ľudia so zdravotným postihnutím, seniori, osamelé 
matky s deťmi), nielen ľudia v hmotnej núdzi. 

• Podpora samostatného bývania. Vytvoríme systém na podporu 
osamostatnenia, udržanie si vlastného bývania, zvlášť pre osoby 
so zdravotným znevýhodnením. Formou finančnej poukážky bude 
možné prefinancovať odbornú činnosť akreditovaného subjektu 
zameraného na podporu samostatného bývania. Takouto formou 
chceme podporovať deinštitucionalizáciu . 

POMOC ĽUĎOM S NÍZKYM PRÍJMOM A V NÁROČNEJ SOCIÁLNEJ SI-
TUÁCII
Súčasná situácia, problémy a riešenia:
• Každý z  nás sa môže raz ocitnúť v  situácii, v  ktorej si nebude 

vedieť sám poradiť. Krízovej intervencii pre ľudí v život ohrozujú-
cej sociálnej situácii sa kladú mnohé administratívne i materiálne 
bariéry. 

• Chceme odbúrať najmä zbytočné prekážky v poskytovaní týchto 
služieb najohrozenejším skupinám obyvateľov. Zlepšiť ich mate-
riálnu podporu, ale najmä pomôcť im opäť sa začleniť do života. 

Konkrétne opatrenia
a) Pripravíme ucelený zákon o krízovej intervencii a následnej pomoci 

pre potreby ľudí, ktorí sa nachádzajú v núdzi.

Cieľom zákona bude poskytovanie podpory klientom prichádzajúcich 
zo služieb krízovej intervencie, a to najmä v oblasti:
• Pracovného začlenenia (opatrenia služieb zamestnanosti cez 

Agentúry podporovaného zamestnávania, opatrenia a programy 
medzitrhu práce alebo chránených dielní, nástroje kariérneho po-
radenstva, rozvoja pracovných zručností a sociálnej rehabilitácie),

• Bývania – formou príspevku na bývanie, ktorý umožní ohroze-
ným osobám prenajať si sociálny byt ponúkaný mestom alebo ob-
cou, resp. byt na voľnom trhu, ak má osoba aj príjem zo stabilného 
pracovného úväzku;

• Závislosti (detoxikačný pobyt v zdravotníckom zariadení, pobyt 
v resocializačnom zariadení, dlhodobá ambulantná podpora v re-
zorte zdravotníctva v alternatíve komunitnej psychiatrie, podpora 
svojpomocných skupín ako AA);

• Následkov násilia (rozvodové a porozvodové poradenstvo, psy-
chiatrické/psychoterapuetické a právne služby);

• Komplexná podpora pri riešení generačnej chudoby 

b) Vytvoríme minimálnu sieť služieb (krízovej intervencie aj dlhodo-
bej podpory) vo všetkých krajoch, ktoré budú dlhodobo zazmluvnené 
a financované miestnou alebo regionálnou samosprávou. 
Minimálna sieť bude vychádzať z údajov krajských Koncepcií rozvoja 
sociálnych služieb v kombinácii s prepočtom prevalencie krízových 
ukazovateľov na národnej úrovni.
Prepojíme agendu kompetencií a financovania programov služieb krí-
zovej intervencie pod jeden rezort. Zvýhodnime obce špeciálnym fi-
nančným režimom.

c) Valorizácia príspevku na služby krízovej intervencie
Pre služby krízovej intervencie, nocľahárne navrhujeme pravidelnú 
ročnú valorizáciu príspevkov, pretože valorizácia neprebehla niekoľko 
rokov. Navrhujeme rozšíriť financovanie krízovej intervencie okrem 
nocľahárni aj o nízkoprahové denné centrá.

d) Dostupné potraviny pre ľudí s nízkym príjmom
Navrhujeme rozšíriť distribučnú sieť poskytovateľov, ktorí budú po-
núkať potraviny pred koncom minimálnej trvanlivosti, s nárokom na 
daňovú úľavu pre všetky registrované subjekty, nie iba pre potravino-
vú banku ako je to v súčasnosti.

Zavedieme systematickú podporu pre registrované subjekty na dis-
tribúciu potravín formou dotácií na energie, prenájom skladových 
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priestorov a iné. Cieľom je znižovať odpad a zároveň zlepšiť dostup-
nosť potravín pred ukončením spotreby k  ľudom s nízkym príjmom 
tam kde žijú. 

DESATORO PODPORY AKTÍVNEHO ŽIVOTA SENIOROV A ICH OCHRA-
NY PRED ZLÝM ZAOBCHÁDZANÍM
Súčasná situácia, problémy a riešenia:
• Seniori sú významnou skupinou obyvateľstva, ktorí si zaslúžia 

patričnú pozornosť. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o dynamicky 
rastúcu skupinu ľudí na Slovensku, je potrebné sa sústrediť na pri-
jímanie opatrení pre zvyšovanie ich kvality života a je potrebné 
zohľadniť špecifiká a potreby tejto skupiny. 

Konkrétne opatrenia:
• Vytvoríme systém ochrany seniorov pred zlým zaobchádzaním, 

zneužívaním, zanedbávaním, násilím a diskrimináciou.
• Pripravíme zmeny v zákone o dedičstve tak, aby sa predchádzalo 

násiliu v rodinách pre majetok (máme na mysli ochranu osame-
lých osôb, vdov a vdovcov).

• Navrhneme systém kontroly nad poskytovaním starostlivosti o 
starších. Taktiež podporíme kontrolné mechanizmy, ktoré zabrá-
nia nedostatočnej starostlivosti o seniora v jeho domácom pro-
stredí.

• Vzhľadom na narastajúci počet obyvateľstva zabezpečíme finan-
covanie bezplatnej nonstop Senior linky podobne ako funguje Lin-
ka detskej istoty pre deti.

• Zabezpečíme 1 teplé jedlo denne pre seniorov s nízkym príjmom.
• Podporíme ochranu seniorov žijúcich v domácom prostredí pomo-

cou terénnych pracovníkov.
• Vytvoríme sociálne služby zamerané na ochranu, prevenciu a udr-

žanie psychického a duševného zdravia seniorov.
• Podporíme vytvorenie systému na urgentné prijatie seniora do 

sociálnych služieb, ktorý zo závažných dôvodov nemôže zotrvať 
v jeho prirodzenom prostredí.

• Rozšírime úrad ombudsmana pre ľudí s ŤZP o ochranu seniorov
• Podporíme zaradenie aktivít medzigeneračnej solidarity do ná-

rodných programov.

STRIEBORNÁ EKONOMIKA
Život ľudí v  poproduktívnom veku prináša s ohľadom na demografic-
ký vývoj Slovenska zvýšenú dynamiku starnutia populácie. Všeobec-
né trendy rastu kvality života prejavujúce sa vo zvyšovaní priemerné-
ho veku  dožitia vytvárajú potrebu adaptability jednotlivých odvetví 
národného hospodárstva tak, aby postupne reflektovala prichádza-

júce zmeny v kúpyschopnosti, preferenciách a požiadavkách senio-
rov. Preto je nevyhnutné, aby rast hospodárstva krajiny zabezpečo-
val starnúcim obyvateľom rámec, ktorý im umožní zdravšie starnutie, 
dostatočné pracovné príležitosti, dôstojné bývanie, akceptáciu v spo-
ločnosti a solidaritu zo strany ostatných skupín obyvateľstva. 
Z dôvodu zmeny v štruktúre nákupov a potrieb ľudí  v po reprodukč-
nom veku je nevyhnutné modifikovať zameranie sektorov národného 
hospodárstva:
• stavebníctvo: využitie potenciálu tzv. druhého bývania seniorov 

v stavbách, ktoré lepšie zodpovedajú ich novým potrebám (napr. 
chaty, chalupy), rekonštrukcie, budovanie špecializovaných miest 
pre život seniorov, komunitné bývanie ako nový segment pre sta-
vebníctva 

• poľnohospodárstvo: zvýšenie produkcie dostupných a kvalitnej-
ších potravín s preukázateľne  pozitívnym vplyvom na zdravie 
obyvateľov pri dodržiavaní zásad ekologickej udržateľnosti. Mož-
nosti regionálnych podnikateľov zásobovať zariadenia pre senio-
rov ako aj seniorov v domácom prostredí.

• doprava: vytvorenie podmienok  na mobilitu seniorov a odstráne-
nie ich závislosti od iných (projektovanie dopravných prostried-
kov uspôsobených pre seniorov, bezbariérovosť a pod.)

• sociálne služby: rozvoj siete domácej starostlivosti pre starnúcich 
občanov

• zdravotná starostlivosť:   rozvoj medicínskych smerov, ktoré sú 
vekovo orientované (geriatria, gerontopsychiatria), potreba vý-
chovy kvalifikovaných opatrovateľov s medicínskym vzdelaním

• cestovný ruch: podpora zdravého životného štýlu, zábava, rekre-
ácia, lesníctvo, turistika, osobitne využitie potenciálu slovenského 
kúpeľníctva

• technológie: využitie komunikačných a počítačových technológií 
na podporu domácej starostlivosti, podpora technológií, ktoré sú 
môžu byť využívané nezávisle bez pomoci iných (medicína na 
diaľku a pod.) ale aj zjednodušenie ovládania spotrebičov, moni-
torovanie odkázanej osoby v domácom prostredí ako prevencia 
pred zbytočným úmrtím seniora.

• finančný sektor: podpora možnosti súkromného zdravotného 
a penzijného pripoistenia, podpora nástrojov, ktoré umožnia čer-
panie benefitov finančných produktov pre seniorov, personalizo-
vané poradenské služby, podpora špecifických bankových pro-
duktov pre seniorov, napr.  hypotekárnych úverov pre seniorov 
a dôchodcov (spätná hypotéka)

• práca a vzdelávanie:  podpora projektov zameraných na rekva-
lifikáciu mladších seniorov (prispôsobovanie sa potrebám trhu), 
podpora programov na udržiavanie sa čerstvých dôchodcov v ak-
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tívom stave,  podpora programov zameraných na udržiavanie si 
sociálnych návykov pre ľudí vyššieho veku. Finančne podporíme 
cielenú mediálnu kampaň „Nebojme sa dlhšie pracovať“ 

• dobrovoľníctvo: podporíme systém výkonu domáceho opatrova-
nia seniorom, ktorí sú po nástupe na dôchodok v dobrej fyzickej 
kondícii a majú záujem vykonávať bezplatné opatrovanie pre se-
niorov vo vyššom veku. Následne bude mať senior – opatrova-
teľ nárok na bezplatné opatrovanie vo vyššom veku, keď bude 
na opatrovanie sám odkázaný. Doba bezplatného opatrovania sa 
bude rovnať dobe počas ktorej senior v minulosti vykonával opat-
rovanie.
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Dôchodková politika je významným sociálnym nástrojom štátu, pro-
stredníctvom ktorého štát ovplyvňuje životnú úroveň dôchodcov, či 
už starobných a výsluhových, tak i  poberateľov invalidných, vdov-
ských alebo sirotských dôchodkov. Dlhodobo je existujúci priebež-
ný systém dôchodkovej politiky Slovenska neudržateľný bez zmien 
v  jeho nastavení a  to najmä z  dôvodu očakávaného negatívneho 
demografického vývoja v spoločnosti. Rastú výdavky verejného dô-
chodkového systému pri postupnom úbytku aktívnych prispievateľov 
do systému. Z týchto dôvodov je rozumné zavádzať do dôchodkové-
ho systému prvky udržateľnosti systému naviazané na demografický 
vývoj v spoločnosti a zachovať taktiež inflačnú valorizáciu dôchodko-
vých parametrov. Zároveň zachovanie viaczdrojovosti (II a III. pilier) 
financovania zabezpečí zlepšenie parametrov udržateľnosti systému 
dôchodkov na Slovensku, nakoľko je nevyhnutné zabezpečiť motivá-
ciu obyvateľov ku sporeniu na dôchodky tak, aby v poproduktívnom 
veku mali dôchodcovia zabezpečenú zodpovedajúcu životnú úroveň.

 

Dôchodky2.3
DVD - dôchodkový systém „Dobre vychované dieťa” bude v budúc-
nosti najgarantovanejší dôchodcovský systém. Princíp troch grošov. 
Budeme postupne vytvárať predpoklady na zavedenie nášho strate-
gického plánu dôchodkovej reformy.

Budeme podporovať znižovanie daňovo-odvodového zaťaženia pre 
zamestnávateľov a  zamestnancov. Vzniknuté dodatočné potreby fi-
nancovania sociálneho a dôchodkového systému budeme riešiť úspo-
rami vo výdavkovej časti štátneho rozpočtu.

Podporíme zosúladenie sadzieb odvodov do jednotlivých fondov tak, 
aby zodpovedali reálnym výdavkom týchto fondov.

Legislatívne pripravíme návrhy pre zastabilizovanie trojpilierového 
dôchodkového systému a odstránime všetky deformácie z minulosti. 
Podporíme prehodnotenie šetrenia v II. pilieri tak, aby bolo umožnené 
dobrovoľné prispievanie aktívnych pracujúcich do dôchodkového pi-
liéra s daňovým zvýhodnením. 

Podporíme ZNÍŽENÚ DAŇ ZA VERNOSŤ
• Manželskému páru, ktorý žije v spoločnej domácnosti ako man-

želský pár dvadsať rokov, sa zníži daňovo - odvodové zaťaženie. 
• Zavedieme možnosť spoločného zúčtovania daní z príjmov man-

želov.
 
Podporíme dostupnosť informácií, z  ktorého sa užívateľ dozvie ak-
tuálne nároky tak z priebežného, štátneho dôchodkového piliera, tak 
aj z ostatných sporivých pilierov. Občan by mal mať dostupné infor-
mácie nielen o jeho zaplatených odvodoch a príspevkoch, ale aj aký 
môže očakávať dôchodok. Zároveň dostane informáciu, ktoré doklady 
štát o jeho pracovnej histórii eviduje, a ktoré by ešte mal doložiť.
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Život marginalizovanej rómskej komunity v   Slovenskej spoločnosti 
je dlhodobo poznamenaný historicky naakumulovanými problémami. 
Aktuálny stav je ovplyvňovaný aj negatívnymi prejavmi voči róm-
skemu etniku, vo forme vylučovania Rómov na okraj spoločnosti a 
ich znevýhodňovaniu (napr. v  sociálnej oblasti, v  oblasti vzdelania 
a pod.). Rómovia sa stali marginalizovanou skupinou obyvateľov, kto-
rá sa aktuálne potýka s problémami v bežných životných situáciách, 
pričom štát ich nedokáže dlhodobo a systematicky riešiť. 

VIDÍME RIEŠENIE PROBLÉMU V ROVNICI:
Pozitívne motivovať rodičov rómskej menšiny, aby deti navštevovali 
predškolské zariadenia, podporovať žiakov a študentov v pravidelnej 
školskej dochádzke s vytvorením funkčného systém podpory asisten-
tov pre pedagógov plus podpora zamestnanosti MRK plus podpora 
svojpomocnej výstavby vlastného bývania = dlhodobé systémové rie-
šenie problémov marginalizovanej rómskej komunity.
Podporu práce s Rómami nasmerujeme na efektívne nástroje: formá-
ciu, podporu pastoračnej práce; aby sme zmenou zvnútra dosiahli mo-

Spolunažívanie marginalizovanej  
rómskej komunity

2.4
tiváciu k práci i k štúdiu. Ďalej podpora vzdelávania, zamestnanosti, 
dôstojného bývania, zdravia, ochranu pred diskrimináciou a podporu 
sociálnej zmeny. 

Pre zvládnutie procesu úspešného zapojenia rómskej komunity do pl-
nohodnotného života na Slovensku navrhujeme aplikovať tieto opat-
renia:
• Vzdelanie: podporíme, aby rómske deti navštevovali predškolské 

zariadenia. Podporíme celonárodné projekty zamerané na integ-
ráciu detí z  rómskeho prostredia do vzdelávacieho procesu vo 
forme podpory asistentov na zvýšenie vzdelanostnej úrovne, 
podporíme dobrovoľné umiestnenie rómskych detí do predškol-
ských zariadení – tj. dostupnosť materských škôl, podporíme tvor-
bu nízkoprahových škôlok na dosiahnutie kvalitnej prípravy na 
školskú dochádzku aj pre deti marginalizovaných skupín, podpo-
ríme vznik centier včasnej intervencie a komunitných centier ako 
nástroja na dodatočné vzdelávanie detí; podporíme vznik inter-
nátnych gymnázií pre talentované deti.

• Zamestnanosť: zabezpečíme vypracovanie systematického 
programu pre zlepšenie pracovných návykov Rómov, vytvoríme 
podmienky pre súkromný i verejný sektor k podpore zamestná-
vania rómskych žien aj mužov v oblastiach, kde je možné dosiah-
nuť rast ich zamestnanosti prostredníctvom vhodných programov 
zameraných na asistenciu pri zaúčaní do pracovného procesu a 
programov na zvýšenie kvalifikácie, pripravíme samosprávam 
podmienky na zvýhodnené zamestnávanie marginalizovaných 
skupín obyvateľstva (vrátane Rómov), podporíme vznik sociál-
nych podnikov samospráv, ktoré pomôžu zamestnávaniu Rómov 
vo verejnoprospešných činnostiach. Odbúrame legislatívne ba-
riéry pre sociálne podniky: podporíme zamestnanosť pre obyva-
teľov MRK prácou v poľnohospodárstve, lesníctve, , v stavebníc-
tve a iných odvetviach.

• Bývanie: podporíme samosprávy, ktoré prostredníctvom aktívnej 
participácie Rómov pomáhajú s  riešením ich bytových požiada-
viek. Podporíme svojpomocné bytové výstavby a zaškolenia na 
stavbárske práce v MRK, podporíme možnosť garantovaných pô-
žičiek, prípravu infraštruktúry na svojpomocné budovanie vlast-
ného bývania Rómov, 

• Zdravie: podporíme programy na zvyšovanie hygienických štan-
dardov v  rómskych osadách a pripravíme programy pre mladé 
rómske matky zamerané na osvetu v oblasti pôrodnosti neplno-
letých dievčat

• Diskriminácia: pripravíme projekty, smerujúce k potláčaniu diskri-
minácie Rómov v pracovnom procese i v bežnom živote.
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• Sociálna oblasť: podporíme garanciu poskytovania dávok a ich na-
viazanie (dávok v núdzi, aktivačné príspevky a pod.) na aktiváciu 
Rómov, tzn. zvýšenie podpory pre rodiny pracujúcich Rómov, pre 
rodiny, ktorých deti navštevujú školu, budeme ich motivovať na 
zlepšovaní školských výsledkov a motivovať k snahe o zabezpe-
čenie vlastného bývania.

• Registrované cirkvi, náboženské spoločnosti a organizácie, ktoré 
od nich odvodzujú právnu subjektivitu, budú rovnako - ako mi-
movládne organizácie - oprávneným žiadateľom pri uchádzaní sa 
o grant z verejných financií 

• Misionári pôsobiaci a  žijúci v  MRK budú odmeňovaní za svoju 
službu ako osoby pracujúce vo verejnom záujme alebo ako soci-
álni terénni pracovníci

• Podporíme mediálne projekty na zviditeľňovanie príkladov dob-
rej praxe medzi Rómami a v práci s rómskymi komunitami.



Hospodárstvo a ekonomika3



5352

O
zd

ra
v
en

ie
 p

o
d
n
ik

at
eľ

sk
éh

o
 p

ro
st

re
d
ia

  
a 

zo
d
p
ov

ed
n
é 

sp
ra

v
ov

an
ie

 v
er

ej
n
ý
ch

 fi
n
an

ci
í

3
.1

Hospodárska politika by mala byť riadená v súlade s princípmi hospo-
dárskeho rastu, ekonomickej výkonnosti, rastu zamestnanosti, sociál-
nou politikou a zvyšovaním kvality života obyvateľov. Súčasná hos-
podárska politika pomerne v nízkej miere berie do úvahy moderné 
trendy a potreby, ktoré prinesie budúcnosť.

Spracujeme komplexnú víziu vývoja slovenského hospodárstva na 
najbližších 10 rokov a definujeme smer, ktorým sa má uberať. Len 
inovácie, moderné technológie a spravodlivo nastavený systém pre 
zamestnancov aj zamestnávateľov Slovensku zabezpečí nezaostáva-
nie za okolitým vyspelým svetom. Dnes sa už nestačí poobzerať po 
dobrých riešenia z  iných štátov, ak si chce Slovensko dlhodobo bu-
dovať svoju konkurencie schopnosť v medzinárodnom priestore musí 
byť  inovačné v riadení procesov štátu pomocou novým bezpečných 
technológií.

Našim občanom prinesie rast životnej úrovne aj sociálnych istôt, ktoré 
pocítia reálne priamo vo svojich peňaženkách a nie prostredníctvom 

Ozdravenie podnikateľského prostredia  
a zodpovedné spravovanie verejných financií

3.1
nepremyslených jednorazových populistických opatreniach politikov 
a nezmyselnému zadlžovaniu našich detí. 

PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE
Pomôžeme rodinným podnikom. Až 70% slovenských malých a stred-
ných podnikov je rodinného typu. Presadíme zákonnú definíciu ro-
dinného podnikania a zlepšíme podmienky pre jeho rozvoj pomocou 
daňových úľav a zníženia administratívnej záťaže. Rodinné podniky 
vytvárajú hodnoty v ekonomike, aj v spoločnosti, zabezpečuje jej sta-
bilitu. Budeme chrániť a podporovať poctivých a snaživých ľudí na 
Slovensku, ktorí svojou každodennou prácou dokážu vytvárať pracov-
né miesta pre svoju rodinu, okolie a región v ktorom žijú. Nezmyselná 
byrokratická záťaž viac nemôže brzdiť rozvoj rodinných podnikov a 
malých firiem. 

ZÁKONY BUDÚ V PROSPECH MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV
Zákony prijímané v Národnej rade Slovenskej republiky budú musieť 
byť posudzované z hľadiska dopadu na malé a stredné podniky a tak-
tiež živnostníkov.
• Navrhneme, že zákony o daniach, odvodoch a účtovníctve sa 

budú môcť meniť len jedenkrát ročne.
• Navrhneme zvýšiť hranicu pre povinnú registráciu platiteľa DPH 

na 60 tis Eur na rok.
• Zavedieme živnostenské licencie pre neplatcov DPH. Drobný živ-

nostník nesmie byť viac vazalom v rukách štátu, ale osobou, ktorú 
si štát cení, nešikanuje ju a necháva ju dobre robiť svoje remeslo, 
namiesto strácania času nekonečnou byrokraciou. 

• Odstránime zbytočnú administratívu, ktorá sťažuje podnikanie. 
Malé a stredné podniky vytvárajú tri štvrtiny pracovných miest, 
kreujú naozajstné konkurenčné prostredie a sú zdrojom nových 
inovácií a technológií, preto budeme zavádzať postupné odbyro-
kratizovanie administratívy, napr. upravíme povinnosť posielať na 
daňový úrad prehľad o mzdách a preddavkov na daň zo závislej 
činnosti len 1x štvrťročne, nie mesačne, odstránime povinnosť 
zasielania výkazov DPH a  kontrolného výkazu pre spoločnosti 
s príjmami oslobodenými od DPH, zjednodušíme systém zasiela-
nia prihlášok a výkazov do Sociálnej poisťovne, zavedieme efek-
tívnejší systém odhlasovania, prihlasovania a zasielania výkazov 
do Sociálnej poisťovne, ak študent prekročí 200 eur a pod. 

• Podporíme vznik systému spoločného výberu daní, ciel a odvo-
dov na centrálnej úrovni, ktorý bude slúžiť ako jednotné kontakt-
né a zúčtovacie centrum pre prihlasovanie, správu a evidenciu 
zamestnancov a zamestnávateľov do zdravotných poisťovní,  So-
ciálnej poisťovne a taktiež bude zabezpečovať úlohy správy daní 
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a ciel SR, výberu zdravotného poistenia, sociálneho poistenia, ciel 
a daní, čím sa zvýši komfortu poskytovania služieb pre právnické 
a  fyzické osoby. Výhľadovou úlohou musí byť komplexnosť po-
skytnutej služby zo strany štátu pre fyzické a právnické osoby 
(napr. vo forme vypracovania daňového priznania pre daňovníka 
zo strany štátu a pod.).

• Pre novoregistrovaných platiteľov DPH navrhujeme znížiť povin-
nosť zasielania výkazov DPH z mesačnej frekvencie na štvrťročnú.

• Podporíme rozvoj malých a  stredných podnikov pôsobiacich 
v  sektore biohospodárstva, t. j. farmárskeho, potravinárskeho, 
stravovacieho, lesníckeho a cestovného ruchu. 

• Podporíme efektívnu prípravu na zmeny trhu práce, ktorý zasiah-
ne Slovensko vplyvom automatizácie, robotizácie a dynamického 
rozvoja informačných technológii. Dôraz budeme klásť na výskum, 
vývoj, poľnohospodárstvo, vzdelávanie a sociálne služby.

• Podporíme obchod, marketingové aktivity a export formou jedno-
duchšej administratívy, prístupu k informáciám, podporou sekto-
rových združení a expertných služieb. 

• Zavedieme systém začlenenia podnikateľských zručností a budo-
vania kreativity do učebných plánov na všetkých stupňoch vzde-
lávania. 

• Zabezpečíme vytváranie synergií, networking a podporu priere-
zových iniciatív na lokálnej, regionálnej, národnej a  nadnárod-
nej úrovni. Zavedieme opatrenia na lokálnej/regionálnej úrovni 
v spolupráci  so samosprávou, podnikateľmi a komunitnými ini-
ciatívami.

• Podporíme prístup k  financiám, prostredníctvom efektívnych 
aj v iných regiónoch overených finančných nástrojov pre vybrané 
cieľové skupiny, napr. pôžičky pre startupy, grantové a investičné 
financovanie pre rastúce firmy s podnikateľským plánom – tzv. 
scaleups (napr. na základe schémy Akcelerátora Európskej rady 
pre inovácie s využitím národnej investičnej základne, resp. pro-
striedkov EŠIF/SIH), granty pre rozvoj inovácií s medzinárodným 
hodnotením a výberom pre špičkové firmy s ambicióznym plá-
nom rozvoja (na základe schémy Small Business Innovation Rese-
arch, resp. SME Instrument).

• Presadíme podporu rodinného podnikania
• Podporíme zavedenie nástrojov boja proti daňovým únikom čím 

zlepšíme výber daní a zároveň sa zaväzujeme, a že nepodporíme 
ani nenavrhneme zavedenie nových daní. Zredukujeme rozsah 
položiek upravujúcich základ dane daňovníkov (pripočítateľné 
a odpočítateľné položky). Zjednodušíme a sprehľadníme daňový 
systém.

ZAVEDIEME SPRAVODLIVOSŤ DO SLOVENSKÉHO POĽNOHOSPODÁR-
STVA 
Dorovnáme dotácie pre poľnohospodárov na priemer krajín V4. Za-
vedieme stropy na priame platby a podporíme sekundárnu výrobu. 
Zvýšime potravinovú sebestačnosť Slovenska. Slovenský poľnohos-
podár nemôže byť ukrátený a v konkurenčnej nevýhode oproti svojim 
kolegom z Poľska, Česka, Maďarska, či iných krajín Európskej únie. 
Budeme podporovať tvorbu lokálnych produktov a pomáhať lokálnym 
producentom. Slovenskí poľnohospodári a slovenské výrobky musia 
mať svoje pevné miesto medzi slovenskými spotrebiteľmi a byť kon-
kurencieschopné na trhoch našich susedov. 

PODPORÍME FIREMNÉ NÁSTUPNÍCTVO
Množstvo fungujúcich firiem nedokáže ustáť generačnú výmenu na-
sledovníka, čím sa strácajú pracovné miesta a úspešné podniky miznú. 
Posilníme kapacity verejného sektora, aj rozvoj kompetencií mladých 
podnikateľov. Vytvoríme podrobný plán úspešného procesu transfor-
mácie, ktorý zaručí životaschopnosť firmy a udrží pracovné miesta 
pre ľudí v regióne. 

SPRAVODLIVÁ MINIMÁLNA MZDA 
Odstrihneme zvyšovanie minimálnej mzdy od politických rozhodnu-
tí. Minimálna mzda nesmie byť viac predmetom zbierania politických 
bodov pred voľbami, namiesto zodpovedného prístupu k zamestnan-
com, aj zamestnávateľom. Zavedieme automatický systém naviazaný 
primárne na vývoj priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Spra-
vodlivý a predvídateľný systém minimálnej mzdy pre zamestnancov, 
aj zamestnávateľov. 

VZDELÁVANIE PRE PRAX 
Naše deti musíme pripraviť na zmeny, ktoré prichádzajú s digitali-
záciou. Slovensko prestáva byť lacnou výrobnou dielňou. Budúcnosť 
je v schopnostiach využívať moderné technológie, zavádzať inovácie 
a tvoriť produkty s vysokou pridanou hodnotou. Presadíme reformu 
vzdelávania tak, aby príprava na povolanie korešpondovala s potre-
bami trhu práce, a to aj do budúcnosti. Len vzdelávanie v ktorom si 
môžu študenti testovať prax ešte počas štúdia, dáva dobré vyhliadky 
na uplatnenie sa na trhu práce. Chceme, aby si naše deti mohli vyberať 
z najlepších pracovných ponúk, alebo začali podnikať a nestávať sa 
dlhodobými klientmi úradov práce. 

MINISTERSTVÁ A ŠTÁTNE ÚRADY PRESUNIEME DO REGIÓNOV 
Nie je dôvod na to, aby bola väčšina štátnych inštitúcií a minister-
stiev sústredená v Bratislave. Zabezpečíme ich presun tak, aby lepšie 
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napĺňali svoju funkciu a priniesli nové pracovné príležitosti do regió-
nov. Ľudia v regiónoch tak dostanú oveľa viac možností ovplyvňovať 
fungovanie štátu na základe vlastných skúseností. Ľudia v regiónoch 
dostanú šancu pracovne sa uplatniť aj v chudobnejších častiach Slo-
venska, bez toho, aby museli na celé týždne opúšťať svoje rodiny. 

AUTOMATIZÁCIA AKO PROSTRIEDOK EFEKTÍVNEHO, SPRAVODLIVÉ-
HO A KONKURENCIE SCHOPNÉHO HOSPODÁRSTVA
Zabezpečíme, aby podnikateľské subjekty sa v  maximálnej možnej 
miere venovali svojej činnosti a nie administratívnym potrebám štátu. 
Ako prostriedok využijeme automatizované systémy spracovania dát.

Zo strednodobého horizontu budeme presadzovať:
• optimalizáciu procesov štátu tak, aby výsledné procesy boli plne 

automaticky softvérovo spracovateľné
• aby štát na seba postupne prebral zodpovednosť za implementá-

ciu zákonov voči podnikateľským subjektom do praxe. Implemen-
tácia bude výhradne pomocou softvérových nástrojov dodaných 
štátom. 

• softvérový nástroj bude obsahovať všetky potreby štátu voči 
podnikateľským subjektom – účtovníctvo, sklad, mzdy, evidenciu 
odpadov, štatistiky atď.

• databáza bude uložená na štátnych serveroch, štát bude zodpo-
vedať za jej udržiavanie, aktuálnosť, bezpečnosť a archiváciu. Už 
žiadne archivovanie účtovníctva vo firme, už žiadne bločky a fak-
túry. 

• databáza bude prístupná pre úrady v pôsobnosti štátu. Úplne za-
nikne povinnosť podnikateľských subjektov posielať akékoľvek 
výkazy a štatistiky na rôzne úrady 

• softvérové nástroje pre podnikateľské subjekty budú dostupné 
pre osobné počítače a mobilné zariadenia

• príde k plnej automatizácii výmeny potrebných dát medzi predá-
vajúcim, kupujúcim a štátom. Už žiadne ručné zadávanie rôznych 
dokladov do účtovníctva

• výpočet mzdy sa bude realizovať na serveroch štátu s priamym 
prístupom k  databázam so sociálnym zabezpečením. Už žiadne 
potvrdenia pre zamestnávateľa zo škôl, sociálnej poisťovne atď. 

• všetky údaje podliehajúce GDPR sa budú uchovávať na serveroch 
štátu. Práca podnikateľských subjektov s osobnými údajmi sa mi-
nimalizuje.

• akékoľvek výhody, ktoré štát bude chcieť udeliť podnikateľským 
subjektov v danom regióne budú prideľované automaticky, bez 
nutnosti podávať žiadosť, na základe dát, ktoré štát bude mať 
o podnikateľskom subjekte

• platnosť nových zákonov voči podnikateľským subjektom bude 
vždy od 1.1. nasledujúceho roka, ale za podmienky, že implemen-
tácia zo strany štátu prebehne do 30.09. príslušného roku. Podni-
kateľský subjekt si bude môcť nasimulovať v poslednom kvartáli 
príslušného roka nové alebo upravené zákony

• štát bude vydávať automatický mesačný, kvartálny a ročný rating 
podnikateľských subjektov na báze jednotnej metodiky ale zá-
roveň sa obmedzí zverejňovanie informácií o firmách za účelom 
ochrany malých a stredných firiem pred veľkými spoločnosťami, 
nadnárodnými spoločnosťami a špekulatívnymi finančnými sku-
pinami

• podnikateľské subjekty budú prístup k digitálnej stope dát ulo-
žených na štátnych serveroch – to znamená, že podnikateľovi 
sa zverejnia neautomatizované prístupy k  jeho dátam s menom 
človeka a jeho pozíciou v štátnom aparáte, ktorý takýto prístup 
realizoval. Ide o prístupy k databáze, ktoré boli vykonané člove-
kom. Výnimku zo zverejnenia bude možné udeliť len na základe 
súdneho rozhodnutia. 

ROZVOJ BIOHOSPODÁRSTVA
Rozvoj automobilového priemyslu postupne dosahuje možnosti svoj-
ho rozvojového potenciálu. Novou oblasťou štrukturálnej zmeny slo-
venského hospodárstva, okrem rýchlo rozvíjajúceho sa priemyslu 
informačných a komunikačných technológií (IKT), predstavuje biohos-
podárstvo. Slovensko má obrovský rastový potenciál práve v tejto ob-
lasti. 

Z porovnania obratu automobilového priemyslu a biohospodárstva v 
r. 2016 vyplýva, že automobilový priemysel realizoval obrat 26, 5 
mld. eur a biohospodárstvo 11, 1 mld. eur, teda iba 43 % obratu auto-
mobilového priemyslu. Pritom všetky potrebné zdroje ako pôda, voda 
a čiastočne energia má SR k dispozícii. Závažným problémom je vývoz 
surovín a produkcia nízkej pridanej hodnoty v hlavných sektoroch 
biohospodárstva, najmä však poľnohospodárstva a potravinárskeho 
priemyslu. 

Sektor biohospodárstva má výrazný rozvojový potenciál a jeho obrat 
môže v priebehu dekády dosiahnuť až dve tretiny obratu automobilo-
vého priemyslu a perspektívne sa mu vyrovnať, samozrejme, ak budú 
splnené nasledovné rámcové predpoklady:
• Budeme aktívne podporovať rozvoj biohospodárstva a  ochrany 

životného prostredia. Biohospodárstvo sa stane trvalou doménou 
Stratégie inteligentnej špecializácie budúcich období,

• Alokácia finančných dotačných a investičných zdrojov z CAP, ESIF, 
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ŠR v kombinácii so súkromnými investíciami do jednotlivých sek-
torov biohospodárstva bude porovnateľná s investíciami do auto-
mobilového priemyslu,

• Zavedieme aktívny dotačný systém podporujúceho investície do 
poľnohospodárstva a  konkurencieschopnej výrobnej základne 
jednotlivých oblastí biohospodárstva vrátane produkcie potravín,

• Podporíme rozvoj výskumnej základne biohospodárstva a imple-
mentácie inovácií v poľnohospodárstve, potravinárstve a výrob-
ných podnikoch s cieľom zvyšovania pridanej hodnoty a konku-
rencieschopnosti jeho jednotlivých sektorov,

• Podporíme spoluprácu s  obchodnými reťazcami a  tvorbu vlast-
ných distribučných kanálov v rámci SR, EÚ a tretích krajín.

 Základňou biohospodárstva je poľnohospodárstvo a lesníctvo. SR má 
vzhľadom na svoju plochu mierne nadštandardnú výmeru poľnohos-
podárskej a lesnej pôdy, čím je zadefinovaný stále nie dostatočne vy-
užitý potenciál pre rozvoj biohospodárstva.

ZODPOVEDNÉ SPRAVOVANIE VEREJNÝCH FINANCIÍ 
Rozpočtové hospodárenie významnou mierou ovplyvňuje ekonomic-
kú stabilitu Slovenska a životnú úroveň obyvateľstva. Fiškálne riade-
nie je dôležité aj pre stabilitu našej spoločnej európskej meny. 
• Presadíme zmenu spôsobu schvaľovania rozpočtu verejnej sprá-

vy. Aktuálne sa schvaľuje len hotovostný štátny rozpočet a len 
na najbližší rok a je potrebné schvaľovať celé verejné financie v 
ESA metodike. Je potrebné schvaľovať záväzný rozpočet na tri 
roky, pretože by to obmedzilo neplánované výdavky vo voleb-
nom roku.

• Zavedieme nezávislú kontrolu, tj. výbor pre daňovú prognózu nad 
rozpočtovanými príjmami, lebo aktuálne sú schvaľované ako príj-
my, aj tie ktoré neakceptuje výbor pre daňovú prognózu a nikto 
nekontroluje nedaňové príjmy. Princípy v EÚ hovoria, že daňová 
prognóza by mala byť vytvorená alebo schvaľovaná nezávislými 
inštitúciami.

• Zavedieme výdavkové limity, ktoré by zabezpečili že nadpríjmy 
sa použijú na konsolidáciu a v prípade krízy zmiernia jej dopad.

• Zvýšime záväznosť uplatňovania zákona o rozpočtových pra-
vidlách, lebo pri poslaneckých návrhoch nie sú splnené ani pod-
mienky uvedené  v tomto zákone na  predkladanie návrhov záko-
nov poslancami napr. neobsahujú kvantifikáciu dopadov návrhu 
na verejné financie, neobsahujú riadnu dôvodovú správu ani do-
ložku vplyvov. Pred predložením poslaneckého návrhu by mal 
napr. gesčný výbor skontrolovať či návrh spĺňa zákonné predpo-

klady.

Budeme dôsledne dodržiavať ústavný zákon o rozpočtovej zodpoved-
nosti. Sprehľadníme prípravu a tvorbu štátneho rozpočtu ako najdôle-
žitejšieho zákona roka.
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Našim cieľom je vytvoriť a prijať zmeny v legislatíve, ktoré prispejú k 
lepšiemu fungovaniu vnútorného trhu s energiou a zabezpečia stabil-
né a transparentné, dlhodobo udržateľné prostredie. Legislatíva však 
v súčasnosti zaostáva za novými modernými riešeniami (elektro-mo-
bilita, elektrické batérie, a pod.) a ešte horšia situácia je v oblasti re-
gulácie. 

Prehľadné vzťahy medzi jednotlivými subjektami sú podmienkou 
pre zníženie rozsahu regulačného rámca tak, aby regulácia riešila iba 
oblasť monopolných činností a v opodstatnenom rozsahu aj energe-
tickú chudobu. V minulosti, v  dôsledku nekvalifikovaných, politicky 
motivovaných zásahov štátu, došlo k rozporuplným rozhodnutiam a 
zásahom do regulačnej politiky. Odstránením nestability regulačného 
prostredia sa tak prispeje k podpore podnikateľského prostredia, roz-
voja investícií a  celkovému rozvoju v tejto oblasti. 

Regulácia cien energií je na Slovensku výrazne spolitizovaná a preto 
je potrebné zamedziť politicky motivovaným a populistickým rozhod-

Energetická politika  
a regulačný rámec

3.2
nutiam v oblasti cenovej i vecnej regulácie tak, aby koncoví zákazní-
ci, najmä domácnosti a malé podniky nedoplácali na politiku Úradu 
pre reguláciu sieťových odvetví. Zároveň je však potrebné zachovať 
ochranu zraniteľných odberateľov tak, ako je to zabezpečené v eu-
rópskej legislatíve, s dôrazom na odstraňovanie energetickej chudoby.
Považujeme preto za dôležité prispieť k skutočnej liberalizácii odvet-
via energetiky postupnou dereguláciou v oblastiach, kde vzhľadom na 
dostatočnú konkurenciu nie je opodstatnená. 
• Zasadíme sa o urýchlenú prípravu nového legislatívneho rámca 

odvetvia energetiky a  to najmä zákona o  energetike a  zákona 
o  regulácii, s  dôrazom na implementáciu európskych pravidiel 
a odporúčaní, vrátane usmernení pre integritu a transparentnosť 
veľkoobchodného i vnútorného trhu s energiami. 

• Posilníme a podporíme hlbšiu cezhraničnú spoluprácu so su-
sednými krajinami a  budeme sa snažiť vytvoriť širší regulačný 
priestor prostredníctvom pravidelnej výmeny informácií o  vzá-
jomných dohôd.

• V rámci legislatívy implementujeme pravidlá a rámec pre zavá-
dzanie nových moderných riešení (elektro-mobilita, elektrické ba-
térie, virtuálne zdroje a pod.)

• Odstránime závislosť regulačného úradu od zásahov štátu a vply-
vu spoločností podnikajúcich v oblasti energetiky, tak aby to vy-
tvorilo vyvážené, stabilné a  predvídateľné prostredie s rovnaký-
mi a spravodlivými podmienkami pre všetkých účastníkov trhu 
s energiami.

• Budeme podporovať dereguláciu jednotlivých zložiek ceny ener-
gií, kde vzhľadom ku dostatočnej konkurencii už ich regulácia 
nemá zmysel a naopak často je v neprospech koncových zákazní-
kov. Budeme preto presadzovať kompletnú dereguláciu „komodit-
nej“ (obchodnej) časti ceny energií. 

• Prijmeme opatrenia na zjednodušenie prístupu aj menších sub-
jektov na energetický trh, pomocou odstránenia množstva byro-
kratických bariér, čo zvýši konkurenciu a vyvolá tlak na zníženie 
cien.

ENERGETICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA A ZDROJE ENERGIE 
Z hľadiska bezpečného zásobovania trhu a celkovej energetickej bez-
pečnosti je nevyhnutné realizovať opatrenia na zabezpečenie dosta-
točnej úrovne infraštruktúry, vrátane pokračovania v diverzifikácií 
jednotlivých zdrojov energie, ako aj energetických trás a prepojení.

Aj s prihliadnutím na rast počtu menej stabilných obnoviteľných zdro-
jov energie, zabezpečenie stability elektrickej sústavy nadobúda čo-
raz väčší význam a prioritu. Jedným z možných riešení je umožnenie 
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zapojenia sa do podporných služieb aj malých zdrojov energií, prípad-
ne priamo väčších spotrebiteľov a technológií na uskladnenie energie 
do štruktúry poskytovania podporných služieb. 

Počas prechodu z výroby energie z uhlia a tuhých palív na čisté a ob-
noviteľné zdroje energie, vidíme ako vhodný zdroj energie zemný 
plyn, ktorý má podstatne menej negatívnych dopadov (napr. z hľadis-
ka emisie pevných častíc) ako tuhé palivá a na ktorého využívanie má 
Slovenská republika výborné predpoklady, vzhľadom na vynikajúcu 
úroveň vybudovanej infraštruktúry.
• Jednou z  priorít, bude využívanie domácich zdrojov energie a 

najmä zvýšenie podielu využívania obnoviteľných zdrojov. 
• V rámci diverzifikácie prepravných trás, podporíme realizáciu se-

vero-južného plynovodného prepojenia, ako aj posilnenie elek-
trických vedení zo susednými štátmi.

• Budeme presadzovať vytváranie moderných konceptov, zavádza-
nie nových netradičných riešení, podporujúcich bezpečnosť a fle-
xibilitu prenosovej sústavy, ako sú „agregátor flexibility elektri-
ny“, dynamické tarify, a pod. 

• Budeme presadzovať postupné ukončenie neekologickej a neeko-
nomickej výroby energie z uhlia a tuhých palív a postupné zruše-
nie všetkých dotácií na tieto spôsoby výroby energie. Spolu s tým 
pripravíme opatrenia na transformáciu a podporu dotknutých re-
giónov (najmä Horná Nitra)

• Pri postupnom ukončovaní výroby energie z uhlia a  tuhých pa-
lív a v rámci dlhodobého prechodu na úplne čisté a obnoviteľné 
zdroje energie, budeme podporovať ich náhradu zemný plynom.

ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI A ENERGETICKÁ UDRŽA-
TEĽNOSŤ
Našou prioritou musí byť kontinuálna podpora realizácie opatrení na 
zvyšovanie energetickej efektívnosti a neustále znižovanie spotreby 
energie. 

Zároveň, v rámci dosahovania cieľov EÚ v oblasti energetiky a klímy 
pre rok 2030, musí dochádzať k zvyšovaniu podielu čistej energie, 
podpore a zavádzaniu inovatívnych technológií na využívanie čistej 
a účinnejšej energie a odstraňovaniu negatívnych vplyvov na životné 
prostredie. 
• Prijmeme opatrenia zamerané na podporu a motiváciu v dosaho-

vaní úspor energií – masovejšie zavádzanie tepelných čerpadiel, 
slnečné ohrevy, podpora inštalácie strešných solárnych elektrárni, 
technológii na uskladnenie energií, dynamických taríf k motivácii 
odberateľov, atď.

• Podporíme nové riešenia smerujúce k odstraňovaniu negatívnych 
vplyvov na životné prostredie a to na strane výroby, ale aj spot-
reby energií. 

• Pripravíme cielené programy, vrátane využívania EU fondov 
a  iných podporných fondov, na výmenu kotlov na tuhé palivá 
v domácnostiach a náhradu zdrojov s menšou účinnosťou efektív-
nejšími a ekologickejšími.

• Budeme podporovať vytvorenie systému daňových a iných úľav 
pre spoločnosti ochotné investovať do efektívnejších a čistejších 
energetických technológií

• Zavedieme jasné a  transparentné pravidlá podporujúce lokálne 
zdroje a samovýrobu elektriny v mieste jej spotreby, akumuláciu 
energie, využívanie inteligentných meracích systémov, umožňu-
júcich agregáciu výrobných kapacít a cenovú motiváciu odbera-
teľov.

• Podporíme inovatívne projekty a  startupy v  oblasti výskumu 
a  rozvoja pokrokových technológií, zameraných na využívanie 
nízko uhlíkových a účinných energetických technológií ako aj na 
využívanie čistej a účinnejšej energie.

• Zasadíme sa o zjednodušenie procesov a rozvoj distribučnej in-
fraštruktúry potrebnej pre realizáciu postupnej decentralizácie 
odvetvia energetiky.

PODPORA OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE
Z dlhodobého pohľadu , aj vzhľadom ku klimatickým zmenám a zá-
väzkom Slovenska a  EU, je našim cieľom neustále zvyšovať podiel 
obnoviteľných zdrojov energie.

Bude preto potrebné rozpracovať celkový strategický koncept podpo-
ry obnoviteľných zdrojov, vrátane daňových úľav a možných inves-
tičných a iných dotácií, s motiváciou vzniku nových lokálnych zdro-
jov tak, aby to malo čo najmenší negatívny dopad na koncové ceny 
energií.

Nevyhnutnou podmienkou pre ďalší rozvoj obnoviteľných zdro-
jov energie je zmena doterajšieho systému podpory, ktorý viedol 
k dnešnému stavu neprimerane vysokých výkupných cien elektriny 
z OZE. Tie v konečnom dôsledku musia zaplatiť koneční spotrebitelia. 
Budeme iniciovať takú formu systému podpory OZE, ktorý výkupné 
ceny priblíži čo najviac trhovým cenám a minimalizuje tak dopad na 
koncové ceny energií pre obyvateľov.
• Podporíme iniciatívy pri transformácii odvetvia na tzv. čistú 

energetiku, so zvyšujúcim sa podielom obnoviteľných zdrojov, 
významnou decentralizáciou lokálnych zdrojov a riadením sústav 
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pomocou dnes zavádzaných inteligentných meracích systémov, 
dynamických taríf a  rozvíjajúcich sa smart technológii.

• Zjednodušíme zložité a  zdĺhavé byrokratické procesy, vrátane 
systému prístupu do siete pre obnoviteľné zdroje energie, vrátane 
nastavenia jasných pravidiel ich regulácie a podpory.

• Zasadíme sa za ukončenie dnešného stavu, keď distribučné spo-
ločnosti nepripájajú malých/individuálnych výrobcov elektrickej 
energie do distribučnej siete a oni tak nemajú možnosť prebytko-
vú časť svojej produkcie voľne predať na trhu. Budeme iniciovať 
odstránenie povinnosti platiť distribučné poplatky za spotrebu 
energie, ktorú si spotrebiteľ sám vyrobil a v mieste spotreby bez 
využitia distribučnej sústavy aj spotreboval. 

• Budeme podporovať zavedenie konceptov, ktoré umožnia a pod-
poria spotrebu OZE predovšetkým na mieste kde sa vyrobia, tak 
aby dochádzalo k čo najmenšiemu zaťažovaniu prenosovej sústa-
vy a zvyšovaniu prenosovej tarify

• Budeme podporovať nové inovatívne koncepty uskladňovania 
energie a to vrátane skladovania obnoviteľných zdrojov energie 
v geologických štruktúrach či batériových riešeniach. 

• Podporíme využívanie geotermálnej energie.
• Zmeníme lokalizáciu solárnych elektrárni zo záberu pozemkov na 

strechy budov. Považujeme za nezodpovedné a neprijateľné vy-
užívať na výstavbu solárnych elektrární poľnohospodársku pôdu.

• Pre nové moderné technológie podporíme vedu a výskum a moti-
vačné prostredie pre nové investície.

• Budeme podporovať výrobu elektriny a tepla z biomasy, ale na-
stavíme prísnejšie podmienky a  kontrolné mechanizmy výroby 
biomasy z dreva. Využívať na výrobu biomasy kvalitné drevo zo 
stromov vyrúbaných pod zámienkou kalamitnej ťažby je neprija-
teľné. 

• Zasadíme sa za spracovanie a implementáciu legislatívneho opat-
renia, ktoré zvýhodní používanie elektromobilov na úkor automo-
bilov so spaľovacími motormi tam, kde sa výhody elektromobilov 
prejavujú pri aktuálnej technickej úrovni elektromobilov najviac, 
t.j. v mestskej prevádzke. Ide najmä o zasielateľské a doručovateľ-
ské spoločnosti, komunálne služby a čiastočne tiež úrady štátnej 
správy a samosprávy.

• Podporíme výstavbu dobíjacích staníc a  ostatnej infraštruktúry 
pre prevádzku elektromobilov a zasadí sa za spracovanie doku-
mentu , ktorý by na základe nevyhnutných štúdií a analýz sfor-
muloval strategický program zavádzania elektromobility na Slo-
vensku. 

PODPORÍME NÁRAST VÝROBY ENERGIE Z ODPADOV
V  oblasti energetického zhodnotenia odpadov Slovensko výrazne za-
ostáva za väčšinou krajín EÚ. Energetické zhodnotenie komunálneho 
odpadu môže byť reálnou alternatívou spaľovania uhlia. Energetické 
zhodnotenie komunálneho odpadu je samozrejme podmienené využi-
tím overených moderných technológií, ktorých uplatnenie nezaťažuje 
okolie hlukom ani splodinami a ako ukazujú skúsenosti zo zahrani-
čia, umožňuje výstavbu týchto zariadení s ohľadom na minimalizáciu 
dopravných nákladov pri zvoze odpadu. Na Slovensku v súčasnosti 
energeticky využívame len cca 11% odpadu, ale zato cca 60% odpadu 
skládkujeme. Pre porovnanie: Rakúsko energeticky zhodnocuje 39% 
odpadu, Estónsko 44%, Belgicko a Holandsko po 43% , Nórsko, Fínsko 
cez 50%, priemer EÚ 27%. 

Zvyšovanie objemu energetického zhodnocovania odpadov tiež vý-
razne napomôže výraznej redukcii umiestňovania komunálneho odpa-
du na skládky (cieľom EÚ je, aby na skládkach nekončilo viac než 10% 
odpadu). Preto budeme presadzovať spracovanie legislatívnej normy, 
ktorá definuje podmienky a  pravidlá tzv. obehového hospodárstva. 
Zákon o obehovom hospodárstve zastreší, resp. v optimálnom prípa-
de nahradí doterajšie normy venované problematike odpadov a vy-
tvorí nevyhnutný predpoklad pre komplexné riešenie problematiky 
komunálneho odpadu zahrňujúce triedenie, recykláciu, prepracovanie 
odpadu a jeho energetické zhodnotenie.

Výstavba nového energetického zdroja na báze energetického zhod-
notenia komunálneho odpadu a prípadne biomasy v lokalite dnešnej 
elektrárne Nováky je jednou z možností zachovania zamestnanosti a 
zachovania energetického know-how na hornej Nitre po nevyhnut-
nom ukončení ťažby hnedého uhlia v tomto regióne.

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
Okrem obnoviteľných zdrojov na výrobu elektriny je efektívne vyu-
žívanie kombinácie výroby elektriny a tepla. Je potrebné zavádzanie 
nových moderných technológií pridružených k lokálnym zdrojom na 
výrobu elektriny s OZE.
Základné programové tézy v tejto oblasti:
• Budeme motivovať teplárne na zmeny palivovej základne s cie-

ľom znižovania produkcie emisií.
• Zavedieme rozsiahlejší program na podporu výroby tepla pria-

mym slnečným ohrevom, alebo výrobou elektriny obnoviteľným 
zdrojom s jej skladovaním a výrobou tepla tepelnými čerpadlami.

• Pri výstavbe a rekonštrukciách budov podporíme komplexné rie-
šenia zabezpečujúce vykurovanie, chladenie, rekuperáciu za po-
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moci nových technológii pre riadenie procesov efektívneho na-
kladania s energiami.

• Dôležitú časť znižovania uhlíkovej stopy predstavujú úspory spot-
rebovanej energie. Preto bude podporovať pri individuálnych za-
riadeniach aj pri zariadeniach centralizovaného vykurovania na-
hradzovanie zastaralých vykurovacích telies modernejšími, ktoré 
majú nižšiu spotrebu a vyššiu účinnosť, inštaláciu kogeneračných 
(združená výroba tepla a elektriny) a trigeneračných (elektrina+-
teplo+chlad) jednotiek a všade tam, kde je to opodstatnené tiež 
inštaláciu tepelných čerpadiel namiesto klasických vykurovacích 
kotlov. 

• Budeme presadzovať, aby bol zvrátený súčasný negatívny trend 
znižovania podielu vykurovania prostredníctvom centrálnych 
rozvodov tepla (väčšie vykurovacie jednotky majú vyššiu účin-
nosť a teda nižšiu produkciu emisií na jednotku výkonu ako malé 
zariadenia).

PÔSOBENIE ŠTÁTU V ENERGETIKE V RÁMCI VLASTNÍCKYCH VZŤAHOV
Slovenská republika je aktívna v oblasti energetiky nielen ako tvorca 
podnikateľského prostredia a prostredníctvom osobitného úradu ako 
nezávislý regulátor, ale aj priamo ako vlastník vybraných podnikateľ-
ských subjektov. 

Usporiadanie vlastníctva je v niektorých prípadoch v rozpore s trans-
parentnými pravidlami hospodárskej súťaže a riadenie štátnych spo-
ločností je neefektívne. 

Základné programové tézy v tejto oblasti:
• Budeme usilovať o usporiadanie štátneho vlastníctva v energeti-

ke tak, aby vplyv štátu bol významný u subjektov vykonávajúcich 
monopolné činnosti priamo a  nie prostredníctvom podnikateľ-
ských subjektov pôsobiacich v konkurenčnom prostredí.

• Považujeme spoločnosť SEPS, a.s., ktorá zodpovedá za technickú 
prevádzku elektrickej tranzitnej sústavy za strategický podnik dô-
ležitý pre energetickú bezpečnosť Slovenska a bude trvať na za-
chovaní tejto spoločnosti vo vlastníctve štátu .Prijmeme zásadné 
rozhodnutie v smerovaní štátnych teplárenských spoločností tak, 
aby novými investíciami prispeli k prechodu na nulovú produkciu 
emisií.

ENERGETICKÁ BEZPEČNOSŤ A SEBESTAČNOSŤ
S cieľom zvýšenia energetickej bezpečnosti podporíme dobudovanie 
cezhraničných vysokonapäťových prepojení medzi Slovenskom a Ma-
ďarskom, a tiež medzi Slovenskom a Rakúskom (s ktorým Slovensko 

dnes fakticky nemá priame tranzitné elektrické spojenie). 

Podporíme dobudovanie nových plynárenských trás, najmä medzi 
Slovenskom a Poľskom. Je strategickým záujmom Slovenska, aby na-
ďalej zostalo významnou tranzitnou krajinou nielen z hľadiska ekono-
mických záujmov, ale tiež z pohľadu energetickej bezpečnosti. Preto 
budeme presadzovať takú energetickú politiku, ktorá zachová posta-
venie Slovenska ako významnej tranzitnej krajiny pre dodávky zem-
ného plynu a ropy do Európy. 

 



Regionálny rozvoj a bytová výstavba 4



7170

R
eg

io
n
ál

n
y
 r

o
zv

o
j

4
.1

Slovenská republika má svoje územno-správne členenie - 8 krajov, 
79 okresov a 2 890 miest a obcí. Regióny sa rozvíjajú rozdielne. Je 
to zapríčinené transformáciou priemyslu, úrovňou vzdelania obyva-
teľov, dopravnou, infraštruktúrou a demografickým vývojom. Z toho 
vyplývajú regionálne rozdiely. Každá vláda sa snaží odstraňovať tieto 
rozdiely. Nesystémovým riešením je prideľovanie dotácie z  rezervy 
predsedu vlády resp. dotácie z  úradu vlády. Veľkou pomocou bude 
ešte niekoľko rokov možnosť čerpať fondy (štrukturálne, kohézne, ESF, 
EFRR). Pre udržanie obyvateľov v regiónoch, zamestnanosti, ekono-
mického a hospodárskeho rozvoja regiónov, bývania, kultúry atď. je 
potrebné pripraviť a realizovať Národnú stratégiu regionálneho roz-
voja SR v spolupráci so štatutárnymi zástupcami verejnej správy, sa-
mospráv, podnikateľmi. Stratégia má byť pripravená odborníkmi v re-
giónoch, ktorých sa týka. Pod pojmom regionálny rozvoj sa rozumie 
trvalo udržateľný hospodársky rast. Slúžiť na to majú aj projekty re-
gionálneho rozvoja pre jednotlivé regióny, resp. mikroregióny indivi-
duálne. Dôležité je aj motivovanie miest a obcí na prirodzené spájanie 
sa do aglomerácii. 

Regionálny rozvoj4.1 MÁME RIEŠENIA NA ZMENŠENIE REGIONÁLNYCH ROZDIELOV:
• Stabilizáciou rodín v  regiónoch a budovaním nájomného býva-

nia, vytváraním podporných schém pre tzv. štartovacie bývanie, 
prípadne podporou bývania pre seniorov. (pozn. viac v kapitole 
rodinná politika)

• Podporou dobudovania chýbajúcej infraštruktúry, ktorým sa 
zabezpečí rozvoj priemyslu, podnikania a zlepší kvalita života 
miestnych obyvateľov. Prioritou je budovanie vodovodov a kana-
lizácie pre obyvateľov v menej rozvinutých regiónoch a budova-
nie dopravnej infraštruktúry.

• Využijeme nástroje daňovo-odvodovej politiky pre rozvoj zaosta-
lých regiónov.

• Rozvojom a podporou regionálneho školstva v spolupráci s miest-
nymi zamestnávateľmi. Podpora duálneho vzdelávania, ako aj 
podpora vzniku nových odborov reflektujúcich na potreby trhu. ( 
pozn. viac v kapitole školstvo).

• Podporou miestnych podnikateľov, rodinných firiem a tvorby pra-
covných miest vychádzajúcu zo zručností, tradície a špecializácie 
regionálneho školstva. Podpora regionálnych špecifík, (viac v ka-
pitole Hospodárska politika).

• Rozvojom miest, ktoré sú prirodzenými centrami regiónov. Pod-
pora integrovaných riešení podporujúcich prirodzené centrá, tj. 
integrovaná doprava, spoločné aktivity v cestovnom ruchu, budo-
vanie integrovanej infraštruktúry a podpory mobility.

• Podporou cestovného ruchu a  gastronómie. Podporou regionál-
nych špecifík, ako aj rozvojom prihraničnej, medzinárodnej spolu-
práce. (viac v kapitole cestovný ruch)

• Podporou a ochranou regionálnych produktov a výrobkov. (viac v 
kapitole poľnohospodárstvo).

• Presadením systémového riešenia pozemkových úprav zo strany 
štátu.

• Presadíme doriešenie majetkovo-právneho vysporiadania miest-
nych komunikácií prostredníctvom príslušných inštitúcií. 

• Podporou realizácie programu LEADER, je to EU odskúšaný nástroj 
na komplexný rozvoj menej rozvinutých regiónov, čím podporuje 
rozvoj sociálnych a zdravotníckych služieb, podporuje malých a 
stredných podnikateľov. LEADER pozitívne podporuje zvýšenie 
zamenstnanosti, k inklúzií marginalizovaných skupín, k rozvoju 
inovácií, ale aj k mobilizácií lokálnych zdrojov. Pozitívne pomáha 
podmieňovať rozvoj vidieckej ekonomiky a vnáša nové možnosti 
riešení rozvoja daného územia, napr. výstavbou a rekonštrukciou 
miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov, záchytných 
parkovísk a autobusových zastávok. Umožňuje zlepšenie vzhľadu 
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obcí ako sú úpravy verejných priestranstiev, námestí a parkov. 
Taktiež umožňuje pri splnení podmienok realizáciu výstavby od-
vodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní. 
LEADER podporuje investície súvisiace s vytvorením, udržiavaním 
či obnovením turisticky zaujímavých objektov vrátane príslušnej 
infraštruktúry ako sú miestne kultúrne, historické, prírodné či iné 
objekty, zriadenie múzejných a galerijných zariadení, investície 
do rekreačnej infraštruktúry, budovanie a rekonštrukciu náučných 
chodníkov, cykloturisticých chodníkov a mnoho ďalších.

Záleží nám, aby regionálne rozdiely sa systematickými riešeniami mi-
nimalizovali.

Chceme, aby miestne a regionálne samosprávy mali dostatočné kom-
petencie v rozhodovaní o stratégii a pri výbere priorít pre daný re-
gión.

Podporíme nastavenie takej motivácie, aby ľudia mali dôvod zotrvať 
v rodnom regióne a participovať na jeho rozvoji.

.
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Dostupné bývanie pre každého
V súčasnosti je štátna bytová politika prioritne zameraná na posky-
tovanie finančnej podpory na zlepšenie technického stavu existujúce-
ho bytového fondu prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania 
(ŠFRB). Napriek tomu sú lokality, kde je akútny nedostatok cenovo 
dostupného bývania, hlavne z  dôvodu vysokého rastu cien nehnu-
teľností. Ani vysoká zadlženosť obyvateľstva nepomáha rozvoju spo-
ločnosti a sociálnej súdržnosti. V  spoločnosti stále existujú skupiny 
obyvateľstva, ktoré nie sú schopné zaobstarať si primerané bývanie 
z  vlastných prostriedkov. Nedostatok cenovo dostupného bývania, 
hlavne pre mladých ľudí do 35 rokov, robí zo základnej ľudskej potre-
by nedostupný luxus. 
• Presunieme prioritu štátnej bytovej politiky od podpory dopy-

tu, ktorú prenecháme hypotekárnym bankám a stavebným spo-
riteľniam, k podpore ponuky bývania a teda k podpore štátneho, 
verejného ale aj súkromného nájomného bývania v  lokalitách 
s vysokým dopytom po cenovo dostupnom bývaní. Našim cieľom 
bude v priebehu nasledujúci 10 rokov zvýšiť podiel nájomných 

Bytová a stavebná politika4.2
bytov na celkovom bytovom fonde, z terajších 6 % na 15 %.

• Transformujeme ŠFRB na štátny fond pre výstavbu štátnych ná-
jomných bytov s  regulovaným nájmom. Financovanie výstavby 
štátnych nájomných bytov môže byť zabezpečené napríklad z 
penzijných fondov alebo štátnych hypotekárnych listov.

• Do tejto výstavby legislatívne zapojíme aj samosprávu, ktorá do 
projektu výstavby nájomných bytov bude môcť vložiť svoje po-
zemky. 

• Z hľadiska energetickej náročnosti budeme podporovať obnovu a 
výstavbu nízkoenergeticky náročných budov na bývanie, so zá-
merom dosiahnutia synergického efektu v hospodárstve, ako aj 
zohľadňovať rôzne klimatické podmienky Slovenska pri užívaní 
nehnuteľnosti.

• Nepriamou podporou bude aj zohľadnenie úverovej zaťaženosti 
novej nehnuteľnosti, ako aj spoločenský prínos starostlivosti a vý-
chovy 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 viacgeneračného 
bývania a iných foriem využiteľnosti nehnuteľností v turisticky 
atraktívnych regiónoch.

• Zjednodušíme a zefektívnime podporu pre zdravotne hendikepo-
vaných občanov, aby bola reálne dostupná bez zbytočnej byro-
kracie, pri zabezpečení primeranej transparentnosti.

SPRAVODLIVÝ A VYMOŽITEĽNÝ STAVEBNÝ ZÁKON
• Pripravíme legislatívne nástroje na odstránenie nepovolených 

(čiernych) stavieb na náklady jej majiteľa. Dohľad nad dodržia-
vaním zákonnosti budú mať špecializované oddelenia stavebnej 
Polície. Pokuty v stavebnom povolení sa budú odvíjať od trhovej 
ceny nehnuteľností a regiónu v ktorom sa nachádza. 

• Zjednodušíme stavebné povolenia pre výstavbu prízemných ro-
dinných domov s rozlohou do 200 m2.

• Zabezpečíme systém priamej štátnej podpory obnovy nekomerč-
ného národného nehnuteľného fondu – historických budov.

• Pripravíme koncepciu národnej stratégie stavebníctva s analýzou 
vplyvu na HDP, zamestnanosť a stabilitu kapacít sektora, ako aj 
zvýšenie jeho konkurencieschopnosti doma a v zahraničí.

• Pripravíme a presadíme nový legislatívny rámec v oblasti územ-
ného plánovania a  stavebného konania (Stavebný zákon), ktorý 
zohľadní rozvoj územia a spoločné dobro jeho obyvateľov.



Vzdelanie je hodnota na celý život 5
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Vyvoláme celospoločenskú a odbornú diskusiu, do ktorej by sme zapo-
jili aj odborníkov zo zahraničia na vzdelávacie a školské systémy. Vý-
sledkom bude dohoda schválená naprieč politickým spektrom a bude 
základom pre prestavbu a  reformu školského systému, ktorú budú 
aplikovať a realizovať aj nasledujúce vlády v časovom horizonte 15 – 
20 rokov. Ministerstvo školstva SR malo v novodobej demokratickej 
histórii najväčšiu fluktuáciu ministrov spomedzi všetkých rezortných 
ministerstiev vlády SR. V krátkodobom a strednodobom horizonte sa 
budeme presadzovať o zmeny v nasledujúcich oblastiach. 

ORIENTÁCIA NA ŽIAKOV A PODPORA ICH ROZVOJA 
Podporujeme predĺženie doby primárneho vzdelávania na základných 
školách zo 4 na 5 rokov. Predĺžením doby primárneho vzdelávania 
na 5 rokov zabezpečíme predlženie doby väčšej miery individuálne-
ho prístupu zo strany učiteľa, ktorý je významnou črtou primárneho 
vzdelávania a prináša efektivitu a dostatočnú kvalitu (medzinárodné 
testovanie TIMSS žiakov 4. ročníka ZŠ). Spolu s  predĺžením primár-
neho vzdelávania na 5 rokov podporíme zvýšenie kapacít školských 

Regionálne školstvo5.1
klubov detí (ŠKD) tak, aby každé dieťa malo možnosť tráviť čas popo-
ludní športovými, tvorivými, umeleckými aktivitami a prípravou na 
ďalšie vyučovanie. Podporíme teda taký model vzdelávania, aby sa 
na popoludňajších aktivitách v ŠKD zúčastňovalo čo najviac detí z me-
nej podnetného prostredia a marginalizovaných skupín, čím podstatne 
zvýšime ich šance získať ďalšie vzdelanie a pripraviť sa na dostatočne 
kvalitný život. Podpora činnosti školských klubov by rozšírila ponu-
kovú činnosť pre žiakov, čo zabezpečíme zmenou financovania cez 
normatívne prostriedky. Prostriedky na prevádzku školských jedál-
ní a činnosť školských klubov detí by nešli do škôl prostredníctvom 
miest a obcí, ale stali by sa súčasťou normatívneho financovania. 

Podporujeme rozvoj kritického myslenia a zvýšenie miery matematic-
kej gramotnosti žiakov.

Podporíme výučbu matematiky, čím podporíme úspešnosť študentov 
pre prijatie na vysoké školy a taktiež pre dosahovanie zvýšenia kon-
kurencieschopnosti absolventov na trhu práce. 

Zabezpečíme v spolupráci s profesijnými a odbornými združeniami 
metodickú podporu vyučovania matematiky a úpravu jej obsahu, aby 
sme zabezpečili konkurencieschopnosť krajiny v európskom priestore. 

PODPORUJEME INDIVIDUÁLNE POTREBY ŽIAKOV
Postupným zvyšovaním podielu HDP na financovaní školstva zabez-
pečíme rozsiahlu podporu individuálnych potrieb žiakov v plnom roz-
sahu pre všetkých žiakov primárneho vzdelávania (asistenti učiteľa, 
osobní asistenti, školský psychológ, špeciálny a sociálny pedagóg). Vo 
vyšších stupňoch vzdelávania budeme podporovať zabezpečenia indi-
viduálnych potrieb žiakov v dostatočnom rozsahu, avšak neprevyšu-
júcom podporu pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania.

PODPORUJEME ROZVOJ NADANÝCH ŽIAKOV
V systéme školských súťaží zvýšime podporu žiakov ako aj učiteľov, 
resp. koordinátorov súťaží. Systém preplácania cestovného, občer-
stvenia, cien pre víťazov ako aj odmien porotcov a rozhodcov prehod-
notíme a zjednotíme pre celé Slovensko. Vytvoríme fond pre podporu 
mimoriadne nadaných žiakov a študentov. Finančné prostriedky urče-
né na vzdelávacie a kultúrne poukazy žiakov premietneme do norma-
tívov a tak zjednodušíme model financovania školstva Zabránime tak 
prepadnutiu finančných prostriedkov (žiak poukaz nechá doma), ktoré 
by škola mohla a mala využiť na mimoškolskú činnosť. Odstránime ad-
ministratívnu záťaž a finančné prostriedky dostanú tí žiaci a učitelia, 
ktorí sa reálne podieľajú na mimoškolskej činnosti žiakov. Nebudeme 
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podporovať iba tých, ktorí sa umiestnili v celoslovenskom finále, ale aj 
tých, ktorí sa umiestnia v okresnom, či krajskom kole. 

PODPORUJEME ZMENY V OBSAHU VZDELÁVANIA
Prostredníctvom ŠPÚ zabezpečíme, aby zmeny obsahu vzdelávania 
korešpondovali so zameraním testovania prostredníctvom NUCEMu. 
Zabezpečíme, aby organizácie, ktoré spravuje Ministerstvo školstva 
SR ( ŠPÚ, NUCEM, metodické centrá, štátna školská inšpekcia...) pri-
pravili nielen obsahovú zmenu vzdelávania (čo učiť) ale zabezpečili aj 
metodickú podporu (ako učiť). Pripravený obsah učiva, metódy a for-
my vzdelávania by mali reflektovať požiadavky na kľúčové kompe-
tencie žiaka, ktoré sú zároveň predmetom testovania medzinárodných 
meraní. V rámci zmeny financovania vysokého školstve, budeme pre-
sadzovať takú formu vzdelávania, ktorá bude súvisieť s kurikulárnymi 
reformami v regionálnom školstve. Je neprípustné, aby pedagogické 
fakulty pripravujúce budúcich učiteľov ignorovali reálne potreby regi-
onálneho školstva a „produkovali“ nepoužiteľných absolventov.

KVALITNÉ ŠKOLSTVO PODPORÍ REGIONÁLNY ROZVOJ A ZVÝŠI MIE-
RU UPLATNENIA ABSOLVENTOV ŠKÔL
Podporujeme efektívne využívanie výsledkov mkovaných meraní na 
Slovensku
Výsledok v certifikovaných meraniach Testovanie T5, Testovanie T9 
a Maturita budú vstupenkou pre prijatie na vyšší stupeň vzdelávania. 
Výsledok testovania bude slúžiť ako koeficient pre výsledné poradie 
uchádzačov o prijatie na 8ročné G, stredné školy, vysoké školy (tie, 
ktoré budú vyžadovať maturitu zo SJL, MAT, resp. cudzieho jazyka). 
Zabezpečíme, aby výsledky certifikovaných meraní boli činiteľom pre 
určenie pridanej hodnoty školy (možnosť využiť ako jeden z ukazova-
teľov pre hodnotenie kvality škôl pri zabezpečení testovania žiaka pri 
vstupe a výstupe zo školy). Zabezpečíme také podmienky pri Testo-
vaní T5 a T9 a Maturite, aby sa zvýšila miera objektivity a akceptácie 
ich výsledkov zo strany stredných a vysokých škôl. 

Podporujeme pravidelné certifikované merania spokojnosti učiteľov, 
žiakov a rodičov so školou a systémom vzdelávania.

Certifikovaným meraním postojov zainteresovaných zložiek raz za 4 
roky štát získa ďalší zdroj informácií o stave školstva, čím môže flexi-
bilne reagovať na zistený stav. 

Podporujeme realizáciu nových vzdelávacích prístupov.
Podporíme autonómiu škôl pri voľbe stratégii vzdelávania ako aj ino-
vatívne prístupy vo vzdelávaní. Podporíme, aby odborné školy sa 

prepájali s  výrobnými podnikmi a  motivovali študentov zamestnať 
sa. Umožníme školám kumuláciu príbuzných predmetov do 2-3 ho-
dinových blokov pre žiakov na nižšom sekundárnom vzdelávaní, aby 
počas jedného dňa nemali žiaci 6 predmetov. Podporíme vzdelávanie 
budúcich pedagógov takým spôsobom, aby dokázali vyučovať kon-
štruktivisticky, umožnili žiakom objavovať svet a nie vedeckú disciplí-
nu. Podporujeme vyučovanie integrovaných predmetov, ktoré by pri-
nieslo zníženie počtu predmetov na základných školách. 
Do obsahu vzdelávania zavedieme aj charakterové vzdelávanie za-
merané na budovanie charakterových vlastností dôležitých pre osob-
nú zrelosť žiaka i jeho sociálne cítenie.

PODPORUJEME ZMENU POLITIKY VYDÁVANIA UČEBNÍC
Podporíme zmenu vo financovaní systému vydávania a  distribúcie 
učebníc tak, aby školy rozhodovali samostatne o učebniciach a me-
todickej podpore vo vyučovaní na danej škole (zlepšenie konkurenč-
ného prostredia vydavateľstiev). Ministerstvo by bolo orgánom pre 
udeľovanie doložiek a licencií pre učebnice a metodickej podpory. Mi-
nisterstvo školstva zabezpeč, aby v každom predmete a ročníku bola 
na trhu aspoň jedna dostupná učebnica. Prostriedky MŠVVaŠ SR na 
vydávanie učebníc by boli premietnuté do normatívnych prostriedkov 
na žiaka. Vydávanie učebníc by bola podmienené plnou metodickou 
podporou pre žiakov a učiteľov – zbierky úloh, metodické príručky, 
mapy, online podpora....

SPOLOČENSKÝ STATUS UČITEĽA
Vytvoríme systém efektívnej a finančnej motivácie pre učiteľov. Kvali-
ta a rozsah zručností a úroveň kľúčových kompetencií pedagogických 
zamestnancov je nad priemerom vysokoškolsky vzdelaných ľudí na 
Slovensku (PIAAC testovanie) a  tomu by malo zodpovedať aj ich fi-
nančné ohodnotenie v porovnaní s ostatnými vysokoškolsky vzdela-
nými ľuďmi na Slovensku. Pripravíme podporné mechanizmy v oblasti 
sociálnej a pracovno – právnej, ktoré umožnia zastaviť odliv učiteľov 
zo škôl tak, aby učitelia neodchádzali do iných profesií a zotrvali na 
školách. Podporíme zvyšovanie efektivity práce učiteľa prostredníc-
tvom odbúrania administratívnej záťaže učiteľov a riaditeľov škôl. 

FINANCOVANIE ŠKÔL.
Podporujeme postupný nárast podielu HDP na financovaní školstva. 
Podporíme správne financovanie škôl bez rozdielu zriaďovateľov. 
Podporujeme zjednodušenie finančných tokov do škôl cez zriaďova-
teľov a to prostredníctvom financovania len z jedného ministerstva a 
to MŠVVaŠ SR. 
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Kresťanskí demokrati chcú presadzovať celospoločenskú úctu a uzna-
nie k pedagógom, vedcom, zamestnancom škôl, ale aj k  študentom. 
Úctu morálnu, spoločenskú i materiálnu. Úcta a uznanie priamo vy-
voláva pocit zodpovednosti učiteľa i študenta. Zodpovednosť za odo-
vzdanie kvalitných vedomostí a skúseností podporujúcich rozvoj štu-
denta, rozvoj kritického myslenia študenta ako i zapojiť sa do praxe, 
tvoriť hodnoty a byť motivovaný sa celoživotne vzdelávať. 
Kresťanskí demokrati vedia, , že VZDELANIE JE HODNOTA ako osobná 
tak i celospoločenská. Hodnota, ktorá má nenahraditeľný prínos pre 
budúcnosť Slovenska.
• Budeme presadzovať, aby sa Slovenská akreditačná agentúra pre 

vysoké školstvo stala akceptovanou v  Európe, s  riadnym člen-
stvom v ENQA a bola zapísaná do registra európskych akreditač-
ných inštitúcií EQAR. Zriadenie Slovenskej akreditačnej agentúry 
pre vysoké školstvo (ďalej len „agentúra“), bola zriadená k 1. no-
vembru 2018 zákonom č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kva-
lity vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplne-

Vysoké školy5.2
ní niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov. Zvýšenie 
kvality VŠ Slovenska podmieňuje jej dobudovanie, vypracovanie 
celoštátnych štandardov akreditácie, s garanciou kvality (QA qu-
ality assurance) nevyhnutne v súlade so štandardami, usmerne-
niami a odporúčaniami ENQA (European Assotiation for Quality 
Assurance in Higher Education) - Štandardy a usmernenia na za-
bezpečovanie kvality v Európskom priestore vysokoškolského 
vzdelávania (ESG) v autorstve a spolupráci s Európskoua asociá-
cioua na zabezpečovanie kvality v oblasti vysokoškolského vzde-
lávania (ENQA), Európskou študentskou úniou (ESU), Európskym 
združením univerzít (EUA), Európským združením pre inštitúcie 
vysokoškolského vzdelávania (EURASHE), Európskym registrom 
na zabezpečenie kvality vysokoškolského vzdelávania (EQAR) (cit. 
Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European 
Higher Education Area (ESG). (2015). Brussels, Belgium. ISBN 978-
80-89354-75-7). 

• Podporíme dlho očakávanú reformu modelu financovania vyso-
kých škôl na Slovensku. Budeme presadzovať financovanie aspoň 
na úrovni 1,2 % HDP pre rezort vysokých škôl, nezávisle od fi-
nancovania z európskych fondov. Budeme presadzovať zavedenie 
stabilnejšieho financovania vysokých škôl, ktoré zabezpečí stred-
nodobé plánovanie minimálne v rozsahu 3 rokov.

• Podporíme a budeme presadzovať systémové opatrenia na zlep-
šenie medzinárodného postavenia vysokých škôl a  vedeckový-
skumných inštitúcií s jednoznačným reflektovaním rankingov. To 
súčasne vytvorí predpoklad pre vyššiu úspešnosť týchto inštitúcií 
pri získavaní finančnej podpory v  rámci výskumných a  inova-
tívnych programov EU (Horizon Europe), či prestížnych združe-
ní ako napr. Liga európskych výskumných univerzít (LERU). Sme 
presvedčení, že racionálne združenie vysokých škôl a integrácia 
vedeckovýskumných kapacít by prispeli k tomu cieľu a budeme 
ich podporovať.

• Iniciujeme úpravu systému riadenia vo vysokom školstve so za-
meraním na zvýšenie jeho efektívnosti a kvality s vyžadovaním 
medzinárodnej kvality výstupov v hlavnej činnosti vysokých škôl. 

• Podporíme posilňovanie autonómie vysokých škôl (akademickú, 
štrukturálnu, finančnú, personálnu). 

• Podporíme transparentné diskutovanie legislatívnych návrhov 
zmien v dostatočnom predstihu.

• Podporíme rozumnú kategorizáciu vysokých škôl s  takým dife-
rencovaným finančným zabezpečením, ktoré zabezpečí kvalitné 
vzdelávanie v zmysle základného poslania vysokých škôl a me-
dzinárodnú konkurencieschopnosť výskumne zameraných univer-
zít pri jasnom preukázaní spôsobilosti takýto výskum uskutočňo-
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vať.
• Podporíme systematické zabezpečenie prístupu do externým bib-

liografických databáz (WOS, SCOPUS a pod.) formou štátnej pod-
pory tak, aby sa prístup k vedeckotechnickým informáciám syste-
maticky zlepšoval pre všetkých zainteresovaných.

• Posilníme priestor pre transparentné a stabilné prostredie pre sú-
ťažné financovanie, ktoré je nevyhnutným dynamickým nástro-
jom financovania tvorivých činností vysokých škôl a výskumných 
inštitúcií. Budeme podporovať postupné navyšovanie zdrojov do 
tohto prostredia. V  tejto súvislosti je nevyhnutné prijať Štátnu 
koncepciu vedy a výskumu ( s prioritou VVČ a VŠ). 

• Budeme presadzovať zlepšenie podmienok pre kvalitný výkon 
pedagogickej činnosti a súčasne budeme od vysokej školy systé-
movo požadovať, aby zabezpečila kvalitu vysokoškolských uči-
teľov v zmysle SK AA. Umožníme posilňovanie medzinárodného 
rozmeru pri obsadzovaní miest vysokoškolských učiteľov a vý-
skumných pracovníkov.

• Podporíme reformu externého štúdia tak, aby sa podmienky na 
jeho úspešné skončenie zhodovali s podmienkami na úspešné 
ukončenie denného štúdia a bolo v podmienkach porovnateľné s 
programami v EU regióne. 

• Vysoké školstvo dostupné pre všetkých občanov, ktorí oň prejavia 
záujem a preukážu predpoklady na jeho úspešné absolvovanie. 
Schválime akčný plán na vytvorenie univerzálneho a inkluzívne-
ho akademického prostredia a  podporíme jeho implementáciu. 
Vypracujeme reálny a  stabilný  systém financovania sociálnej 
podpory študentov. Po dôkladnej analýze súčasného nastavenia 
systému sociálnej podpory študentov vypracujeme reálny, stabil-
ný a spravodlivý systém financovania sociálnej podpory študen-
tov pri súčasnom dofinancovaní Fondu na podporu vzdelávania.

• Komplexne podporíme rozvoj doktorandského štúdia ako účinné-
ho nástroja na rozvoj ľudských zdrojov.  V doktorandskom štúdiu 
je potrebné vytvoriť také podmienky, aby bolo možné vyžadovať 
medzinárodne porovnateľnú kvalitu. 

• V rámci dotácií zo štátneho rozpočtu na vysoké školstvo sa bude 
primeraným spôsobom posilňovať motivačné finančné nástroje 
na podporu vysokých škôl dosahujúcich špičkové výsledky vo vý-
skume a vývoji. Reálne, najmä legislatívne a finančne podporovať 
a zabezpečovať internacionalizáciu v oblasti výskumu a vývoja, 
tj. síce postupne ale jednoznačne je potrebné v podpore zreálniť 
finančné relácie (aktuálny stav) v rámci ERA. 

• Zabezpečíme, aby vysoké školy flexibilne reagovali na aktuálne 
a očakávané potreby spoločenskej a hospodárskej praxe v súvis-
losti s  dynamickým rastom automatizácie, robotizácie, moder-

nizácie a  zavádzania nových informačných technológií. Ponuka 
absolventov škôl by mala byť v súlade s aktuálnymi potrebami 
národného hospodárstva. Zavedenie systému mapovania uplatne-
nia absolventov vyžaduje uvážlivý, kvalifikovaný prístup nielen 
v registrácii, ale i v aplikácii v akejkoľvek praxi. 

• Podporíme legislatívne zmeny v systéme celoživotného vzdelá-
vania. Iniciujeme vytvorenie vzdelávacieho priestoru s  cieľom 
zvyšovania osobnej spôsobilosti ľudí počas celého produktívneho 
veku.
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Našim cieľom je podpora a rozvoj športu a športovania, ktoré zlepšia 
kvalitu života občanov a prispejú k aktívnemu životnému štýlu. Chce-
me prispieť k zvýšeniu spoločenského významu športu po inštitucio-
nálnej i finančnej stránke. 

Máme záujem podporovať a rozvíjať rekreačný šport, ktorý vytvorí 
širšiu ponuku športovania tak pre jednotlivca, ako aj skupiny. Výstav-
ba cyklotrás v krajských a okresných mestách, cyklotrás spájajúcich 
regióny, mestá a obce sú najvhodnejšou formou ako podporiť rekre-
ačný šport a zážitkový turizmus. Ekonomicky a administratívne pod-
poríme iniciatívy samospráv pre zlepšenie stavu rekreačného športu 
na Slovensku. 

Šport na Slovensku je dlhodobo finančne poddimenzovaný. V spolu-
práci so zainteresovanými subjektmi (samospráva, športové organi-
zácie) budeme iniciovať vytvorenie efektívneho a  transparentného 
systému na zabezpečenia dostatočného objemu investičných pro-
striedkov z  verejných zdrojov, na obnovu, modernizáciu a  rozvoj 

Podpora športu5.3
športovej infraštruktúry (lokálnej, regionálnej i celonárodnej). Okrem 
investícii do infraštruktúry sa chceme zamerať na zvýšenie finanč-
ných zdrojov na samotný chod športových organizácii. 

Vzťah k športu budujeme od malička. Budeme podporovať ďalší roz-
voj športu na školách, pokračovaním rekonštrukcii športovej infraš-
truktúry na školách a obnovou a modernizáciou športového materi-
álno-technického vybavenia (pre atletiku, gymnastiku, posilňovanie 
a ďalšie cvičiská a športové náradia v rámci osnov telesnej výchovy). 
Okrem získania športových návykov, chceme zacieliť na vyhľadáva-
nie nových talentov, ich tréningový proces a ďalšiu profesionalizáciu. 
Podporíme budovanie športových centier pre talentované deti a mlá-
dež.



Doprava, pošta, telekomunikácie  
a rozvoj cestovného ruchu6
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MODERNÁ A DOBRÉ FUNGUJÚCA DOPRAVA
Dopravná infraštruktúra je významným faktorom hospodárskeho 
rozvoja jednotlivých regiónov. Výstavba cestnej a železničnej infraš-
truktúry bude preto aj naďalej patriť medzi priority našej doprav-
nej politiky. Zároveň chceme primerane podporovať rozvoj všetkých 
spôsobov dopravy, vrátane leteckej a vodnej. Budeme tiež usilovať o 
ďalšiu liberalizáciu autobusovej a železničnej dopravy s cieľom zlep-
šiť dopravnú obslužnosť jednotlivých regiónov, zvýšiť kvalitu služieb 
a vytvoriť podmienky pre spravodlivé ceny. V nasledujúcom období 
chceme dať vyššiu prioritu rozvoju železničnej dopravy. Považujeme 
ju za kľúčovú z hľadiska prístupu, rýchlosti, efektivity a priaznivého 
dopadu na životné prostredie. Cieľom našej dopravnej politiky je za-
bezpečiť pre ľudí kvalitnú dopravu za primerané ceny.

CESTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

DIAĽNICE A RÝCHLOSTNÉ CESTY
Všetky predchádzajúce vlády sľubovali dokončiť diaľnicu D1 z Brati-

Doprava6.1
slavy do Košíc, ktorá ale ani v súčasnosti dokončená nie je. Výstavba 
tejto diaľnice pri Žiline (s tunelom Višňové) je pozastavená a pri Ru-
žomberku je v omeškaní niekoľko rokov, pričom tieto úseky už mali 
byť dokončené. Posledný úsek D1, ktorý ešte nie je vo výstavbe (Tura-
ny - Hubová), nemá ani len územné rozhodnutie. Vyriešenie tejto krí-
zovej dopravnej situácie na našej „chrbtovej“ diaľnici D1 bude naša 
priorita. Toto je potrebné riešiť nasadením krízového manažmentu, 
ktorý bude riadiť a vyhodnocovať priamo ministerstvo dopravy.
• Urýchlime prípravu a výstavbu na zvyšných úsekoch diaľnice 

D3, rýchlostnej ceste R4 s obchvatom Prešova, R2 s obchvatom 
Zvolena a R3 na Orave. Výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest je 
potrebné prispôsobiť intenzite dopravy, medzinárodným cestným 
koridorom a rozvoju zaostalých regiónov.

• Budeme dôsledne kontrolovať výstavbu PPP projektu bratislav-
ského obchvatu R7 a D4, hlavne jeho dopady na životné prostre-
die.

• Všetky pripravované úseky diaľnic a rýchlostných ciest prehodno-
tíme systémom „Hodnota za peniaze.“

• Pripravíme a realizujeme kvalitnú a transparentnú súťaž na no-
vého prevádzkovateľa mýtneho systému. Výsledkom budú nižšie 
náklady na prevádzku tohto systému, ktoré prinesú viac peňazí 
pre výstavbu a opravy diaľnic a ciest.

• Archeologický prieskum pri výstavbe diaľnic a ciest budeme súťa-
žiť samostatne, nie tak ako je tomu doteraz, keď je archeologický 
prieskum vysúťažený spolu so stavebnými prácami. Zabránime 
tak neoprávneným navyšovaniam celkovej ceny stavebného die-
la.

• Legislatíva k verejnému obstarávaniu si vyžaduje zmeny. Je po-
trebné zjednodušiť proces verejného obstarávania pri maximál-
nom zachovaní transparentnosti pri nakladaní s  verejnými fi-
nanciami a zabrániť tak špekulatívnym ovplyvňovaniam tendrov 
a ich neúmerným predlžovaniam. 

• Posilníme vplyv referencií zhotovoviteľa zavedením tzv. čiernej 
listiny nekvalitných zhotoviteľov, poctivo neplatiacich subdodáv-
ky resp. zamestnancov.

CESTY 1. TRIEDY
Na Slovensku sa 60 % cestnej dopravy realizuje na cestách 1.triedy. 
Tieto cesty a mosty sú v mnohých regiónoch, hlavne kde chýbajú diaľ-
nice, vo veľmi zlom až havarijnom stave.
• Navýšime o 100 % celkové prostriedky do opráv a rekonštrukcií 

týchto ciest a mostov v havarijnom stave z EU fondov, zo štát-
neho rozpočte ale aj z výberu mýta. Celá čiastka, ktorú zaplatia 
dopravcovia za mýto na cestách 1.triedy, musí byť investovaná do 
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opráv a rekonštrukcií týchto ciest.
• Pre zvýšenie efektivity výstavby a údržby diaľnic a ciest 1. triedy 

zlúčime Národnú diaľničnú spoločnosť (NDS) a Slovenskú správu 
ciest (SSC). 

• Podporíme intenzívnejšie meranie hmotnosti prepravovaných to-
varov nákladnými vozidlami, hlavne v blízkosti hraničných pre-
chodoch.

• Pre zvýšenie bezpečnosti a zrýchlenia dopravy výrazne zvýšime 
investície do prípravy a budovania ochvatov miest a obcí s vylú-
čením tranzitnej dopravy z prieťahov miest a obcí.

• Pripravíme legislatívu na vysporiadanie pozemkov pod cestnými 
komunikáciami I., II. a III. triedy formou zámeny cez SPF.

OSOBNÁ DOPRAVA
• Budeme presadzovať zavedenie 90 % zľavy (výkony vo verejnom 

záujme) v autobusovej doprave pre deti a študentov z rodín po-
berajúcich dávku v hmotnej núdzi a dôchodcov s nízkym dôchod-
kom.

• Podporíme VUC, ktoré sa zapoja do projektu funkčnej integrova-
nej dopravy tým, že majetkové podiely v SAD, ktoré dnes vlastní 
štát (v rozsahu 30% až 44 %), prevedieme na samosprávne kraje.

• Poplatky za prihlásenie všetkých nových osobných motorových 
vozidiel vrátime jednotne na sumu 33 eur.

• Presadíme, aby ECV (evidentné číslo vozidlo) sa nemuselo meniť 
pri prepise vozidla z okresu do okresu. Nový majiteľ vozidla by už 
neplatil za nové ECV.

• Pred udelením pokuty za neplatnú TK a EK budú dopravné úrady 
povinné zaslať majiteľovi takého vozidla upozornenie na tento 
stav. Ak takýto majiteľ vozidla vykoná TK alebo EK do 30-tich dní, 
tak mu táto pokuta bude anulovaná. 

• Zabezpečíme vymáhanie pokút aj od zahraničných majiteľov vo-
zidiel za chýbajúce elektronické diaľničné známky.

• Budeme podporovať a  navýšime prostriedky do výstavby cyk-
lochodníkov.

ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA
Podpora rozvoja nákladnej aj osobnej železničnej dopravy je dôleži-
tou prioritou pre odľahčenie preťaženej cestnej infraštruktúry, ako aj 
pre zlepšenie životného prostredia. Dnešný stav železničnej infraš-
truktúry, kvalita poskytovaných služieb v osobnej aj nákladnej pre-
prave na Slovensku nezodpovedá požiadavkám 21. storočia. Vlaky sú 
pomalé, dennodenne meškajú, služby sú nekvalitné a ceny za prepra-
vu osôb a tovarov vysoké. Z týchto dôvodov ľudia v osobnej doprave 
radšej preferujú motorové vozidlá a podnikatelia na prevoz tovarov 

kamióny. 

OSOBNÁ ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA
• Zvýšime kvalitu prepravy a služieb, ktorá bude zvyšovať atrak-

tivitu železničnej dopravy pre cestujúcich. Toto dosiahneme aj li-
beralizáciou prevádzky na vybraných železničných tratiach (ako 
na trati Bratislava – Komárno, ktorú od roku 2012 prevádzkuje 
súkromný prepravca, ktorý zvýšil počet prepravovaných osôb 
zvýšením kvality služieb). 

• Zabezpečíme začatie súťaží a následnej prevádzky aj na ďalších 
železničných tratiach, ktoré zabezpečia konkurenciu v železničnej 
prevádzke, zvýšenie kvality služieb a počtu cestujúcich, ako aj 
úspory vo finančnej dotácií týchto tratí zo štátneho rozpočtu.

• Zriadime Národné dopravné centrum ako dopravnú autoritu na 
integráciu verejnej osobnej dopravy.

• Vykonáme dôslednú ekonomickú analýzu bezplatnej železničnej 
dopravy pre vybrané skupiny cestujúcich. Až na jej základe prij-
meme politické rozhodnutie o jej ponechaní, alebo úprave pravi-
diel, hlavne s dopadom na sociálne postavenie obyvateľov Slo-
venska.

• Navýšime intenzitu prevádzky vlakov na tých tratiach, kde si to 
frekvencia cestujúcich vyžaduje.

• Umožníme samosprávnym krajom, aby si mohli objednávať regio-
nálnu osobnú dopravu v rámci krajov, ale aj medzi nimi.

• Zvýšime kvalitu železničných vozňov nákupom nových moder-
ných vozidiel rovnomerne pre všetky regióny Slovenska s využi-
tím EU fondov. Tieto prostriedky ale musia byť použité efektívne – 
kvalitným verejným obstarávaním. V prípade nedostatku nových 
železničných vozidiel, zvážime aj prenájom vozidiel a rušňom, pri 
zachovaní ekonomickej efektivity a návratnosti takého prenájmu.

NÁKLADNÁ ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA A PREVÁDZKA TRATÍ
• Zvýšime finančné prostriedky potrebné na investície do opráv a 

modernizácií železničných tratí, s cieľom zmenšiť výskyt porúch 
na tratiach a následných meškaní vlakov.

• Budeme intenzívne a efektívne využívať prostriedky z EU fondov 
na rekonštrukcie tratí s cieľom zvýšenia rýchlosti na týchto tra-
tiach.

• Maximálne realizujeme pripravené projekty elektrifikácie že-
lezničných tratí, ktoré prispievajú k ekologickej doprave.

• Vybudujeme chýbajúce záchytné parkoviská v  kľúčových že-
lezničných uzloch (Kysak, Vrútky, Leopoldov, Zvolen ...).

• Vrátime sa k systematickej príprave a realizácií novej železničnej 
stanice Bratislava - Filiálka na Trnavskom mýte. Zároveň budeme 
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pokračovať v obnove Hlavnej železničnej stanice v Bratislave.
• Budeme rekonštruovať a opravovať budovy železničných staníc.
• Zvýšime intenzitu prepravy na trasách Bratislava – Dunajská Stre-

da, Nitra – Leopoldov zdvojkoľajnením týchto železničných tratí.
• Dobudujeme bezpečné železničné priecestia so závorami na všet-

kých cestách 1.tiedy (23 priecestí).
• Zvýšime efektivitu prevádzky spoločností Cargo Slovakia a.s. 

a Železníc Slovenskej republiky – zlepšením riadenia a transpa-
rentným verejným obstarávaním. Následne budeme hľadať pre 
ďalší rozvoj a modernizáciu spoločnosti Cargo Slovakia strategic-
kého partnera, ktorý zabezpečí jej vyššie prepravné možnosti.

• Nebudeme pripravovať širokorozchodnú železničnú trať, ale zmo-
dernizujeme a zvýšime efektivitu prekladísk v Čiernej nad Tisou 
a v Maťovciach.

• Prispôsobíme cenu za dostupnosť železničnej siete s cieľom do-
stať maximum nákladnej dopravy z ciest na železnicu.

• Navrhujeme využiť európsku legislatívu, ktorá umožňuje prenajať 
prevádzku malej infraštruktúry- trate súkromnému dopravcovi, 
ktorý za rovnakých podmienok ako má štátny manažér bude pre-
vádzkovať trať a takto efektívne by zabezpečoval trať aj dopravu 
na trati.

• Zvýšime efektivitu riadenia manažéra infraštruktúry - Železníc 
Slovenskej republiky, tým, že posilníme krízový tím o odborníkov 
a dôraz v odmeňovaní bude na prevádzkových zamestnancoch.

• Budeme podporovať vybudovanie terminálov kombinovanej do-
pravy. 
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Slovenskú poštu pretvoríme na modernú logistickú spoločnosť, schop-
nú poskytovať inovatívne služby s využitím nových elektronických 
technológií. Našim cieľom je zachovať tradíciu ako poskytovateľa poš-
tových a ďalších služieb pre občanov, podnikateľov a štát v každom 
kúte Slovenska.
• Chceme dlhodobo a udržateľne zvyšovať spokojnosť zamestnan-

cov a zákazníkov. Našou prioritou je vytvoriť podmienky na udr-
žanie sociálneho zmieru na pošte. Zabezpečíme adekvátne mzdy 
pre pracovníkov, ktorí zabezpečujú priamy kontakt s občanmi. 

• Spokojnosť zákazníkov chceme zvýšiť zefektívnením a skvalitne-
ním existujúcich a zavedením nových elektronických služieb s vy-
užitím mobilnej platformy.

• V našom záujme je vytvoriť na pošte modernú logistickú a spra-
covateľskú sieť, zoptimalizovať a zefektívniť pobočkovú sieť s po-
žiadavkami poštového trhu.

• Pošta má byť spoľahlivý partner štátu, a preto budeme pokračo-
vať v rozvoji partnerstva pošty so štátom v oblasti e-Governmen-
tu, rozšírením existujúcich služieb a hľadaním nových príležitostí. 

Pošta a telekomunikácie6.2
• Prehodnotíme budúcnosť a efektívnosť pôsobenia pošty na ko-

merčných súkromných aktivitách, predovšetkým v oblasti finanč-
ných a telekomunikačných služieb.

• Pripravíme podmienky pre 5G mobilnej siete s tým, že aplikácia 
bude až po pozitívnych skúsenostiach z vyspelých krajín Európy.
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Slovensko má obrovský potenciál v oblasti rozvoja cestovného ruchu, 
ktorý by pozitívne ovplyvnil i regionálny rozvoj. Odvetvie cestovného 
ruchu tvoria viac ako 90% malé a stredné podniky, ktoré ale čelia stá-
le vysokej miere administratívnej záťaže, nedostatku kvalifikovaných 
ľudí, zvyšujúcej sa ceny práce, ktorá tvorí podstatnú časť nákladov 
v službách. 

Cestovný ruch je úzko spätý s existenciou a  využívaním prírodné-
ho, kultúrneho a historického bohatstva. Podniky cestovného ruchu 
si uvedomujú dôležitosť ochrany a zachovania tohto bohatstva aj pre 
ďalšie generácie a vnímajú svoje možnosti k dosahovaniu tohto cieľa 
zodpovedným prístupom. Preto je potrebné vytvárať podmienky pre 
podporu zodpovedného a udržateľného podnikania

Cestovný ruch výrazne ovplyvňujú nové trendy a výzvy, ktoré so se-
bou prinášajú potrebu reakcie a adaptácie odvetvia na nové podmien-
ky. Digitalizácia v tejto oblasti umožnila masívne rozširovanie nových 
foriem poskytovania profesionálnych služieb, predovšetkým prudko 

Cestovný ruch6.3
sa rozvíjajúceho fenoménu zdieľanej ekonomiky. Ten je bez akéhokoľ-
vek regulačného rámca, čím na trhu znevýhodňuje príliš regulované 
podniky cestovného ruchu. Digitalizácia a jej prienik do každodenné-
ho života podnikateľov a spotrebiteľov spôsobuje trvalý nárast domi-
nantného postavenia online platforiem, od ktorých sa stávajú závislí 
mnohí ubytovatelia. 

Kresťanským demokratom záleží, aby podmienky pre rozvoj cestov-
ného ruchu boli rovnocenné pre všetky subjekty, preto podporíme: 
• Regulačný rámec pre zdieľanú ekonomiku. Digitalizácia zohráva 

stále významnejšiu úlohu predovšetkým v  odvetví cestovného 
ruchu. Vplyv online platforiem na rozhodovanie spotrebiteľov sa 
výrazne zvýšil a zároveň umožnil rozvoj nových foriem posky-
tovania služieb, akými sú služby zdieľanej ekonomiky. Absencia 
základnej definície pre zdieľanú ekonomiku a  jej regulačného 
rámca v slovenskej legislatíve spôsobuje rozdielne podmienky na 
rovnakom trhu. Výrazný nárast profesionálnych ponúk dodávate-
ľov zdieľanej ekonomiky, predovšetkým v ubytovacích, stravova-
cích ale aj sprievodcovských službách, bez akejkoľvek regulácie, 
prináša so sebou negatívne dopady na cestovný ruch a znižuje 
ochranu a bezpečnosť turistov. Je preto potrebné stanoviť základ-
ný regulačný rámec pre profesionálne poskytované služby v tzv. 
zdieľanej ekonomike. 

• Znižovanie administratívnej záťaže a lepšia regulácia pre podni-
kateľov je naďalej kľúčovou aktivitou a podmienkou pre ďalší roz-
voj cestovného ruchu. Pre zvýšenie konkurencieschopnosti podni-
kov je dôležité, aby sa európska legislatíva preberala do národnej 
legislatívy iba v nevyhnutnom rozsahu. Pri tvorbe národnej legis-
latívy je potrebné namiesto vytvárania nových regulácií podpo-
rovať dobrovoľné iniciatívy odvetvia v oblasti ochrany zdravia, 
bezpečnosti potravín, ochrany životného prostredia a zavádzanie 
samoregulačných opatrení, ktoré podľa skúsenosti z iných európ-
skych krajín majú rovnako pozitívny vplyv aj na zvýšenie bezpeč-
nosti a ochranu spotrebiteľa. 

• Inovácie v  odbornom vzdelávaní a  zamestnávaní. Podporíme 
priestor pre vytváranie nových pracovných príležitosti kvôli 
rastúcemu dopytu spotrebiteľov. Prijmeme opatrenia a zvýšime 
flexibilitu zákonníka práce, ktorý bude zohľadňovať špecifiká 
tohto odvetvia, aby nevznikali prekážky pri zamestnávaní práve 
mladých ľudí a zamestnancov počas sezónnych prác. Podporíme 
pokračovanie v reforme odborného vzdelávania, zavádzanie ino-
vatívnych foriem odbornej prípravy v úzkej spolupráci so zamest-
návateľmi a nastaviť výkony stredných odborných škôl na zákla-
de potrieb trhu práce. 
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• Upravíme legislatívu v prospech rodinných firiem - poskytovate-
ľov služieb cestovného ruchu s ročným obratom do 15.000 eur. 
Chceme, aby títo poskytovatelia služieb boli oslobodení od plate-
nia dane z príjmu, nemuseli viesť komplikované účtovníctvo, ale 
podnikali na základe ročnej licencie za podmienky, že si budú pl-
niť štatistickú oznamovaciu povinnosť a zároveň odvádzať miest-
ne dane a poplatky. Zavedením legislatívy pre rodinné podnikanie 
podporíme zamestnanosť v menej rozvinutých regiónoch.

• Znížená 10% DPH musí platiť na celkové služby spojené s cestov-
ným ruchom, teda nie len na ubytovanie, ale aj na stravovanie a 
iné služby spojené s ubytovaním. Cieľom je zjednodušiť daňový 
proces v tejto oblasti, a dáva priestor na ďalšiu modernizáciu a 
nové investície do segmentu ubytovacích služieb.

• Zavedieme legislatívu, ktorá formálne upraví podmienky pre zís-
kanie štatútu kúpeľného mesta a tým aj oprávnenie na špecific-
kú podporu investícií a služieb. Zároveň chceme novelizovať aj 
existujúcu legislatívu týkajúcu sa investičnej pomoci pri využití 
termálnych a minerálnych prameňov s cieľom pritiahnuť nové in-
vestície do tohto dôležitého segmentu hospodárstva. 

• Zavedieme 100 € poukážky pre dôchodcov na rekondičné pobyty 
naviazané na prenocovanie, aby sme podporili slovenský liečebný 
turizmus.

• Navrhujeme opätovne zriadiť Národnú agentúru pre cestovný 
ruch ako akciovú spoločnosť. Akcionármi zo zákona bude štát pro-
stredníctvom ministerstva a všetky oblastné organizácie cestov-
ného ruchu. Cieľom národnej agentúry bude medzinárodná propa-
gácia Slovenska ako atraktívnej turistickej destinácie, prieskumy 
trhov, vyhodnocovanie potrieb,  pripravovanie návrhov nástrojov 
politiky štátu pre cestovný ruch a vyhodnocovanie legislatívnych 
dopadov na podnikateľov v cestovnom ruchu. Národná agentúra 
pre cestovný ruch by mala spadať priamo pod Úrad vlády z dô-
vodu, že cestovný ruch je prierezové odvetvie, ktoré cez legisla-
tívu riadia viaceré rezorty, napr. hospodárstvo, financie, zdravot-
níctvo, poľnohospodárstvo, vnútro. Chýba koordinácia, ktorú by, 
v prípade, že by to patrilo pod Úrad vlády mohla riešiť Rada vlády 
pre cestovný ruch.

• Budeme presadzovať vyššiu finančnú participáciu štátu s cieľom 
zabezpečiť strategické riadenie tohto prierezového odvetvia, po-
silniť manažment CR prostredníctvom organizácií CR a prezentá-
ciu krajiny pre domáci a zahraničný CR. Spravodlivú časť zdrojov 
z podielu CR na HDP vrátime do podpory rozvoja CR. Tým budeme 
motivovať ďalšie subjekty na rozvoji cestovného ruchu v jednot-
livých regiónoch.

Iniciatívne sa budeme podieľať na podpore a propagácií Slovenska ako 
destinácie pre dovolenku. Považujeme za nevyhnutné, aby sa politika 
riadenia cestovného ruchu inštitucionalizovala. Cieľom je efektívnej-
šie využívanie finančných zdrojov, navrhovanie a vyhodnocovanie 
nástrojov a politiky štátu pre rozvoj odvetvia cestovného ruchu. Účin-
nú a efektívnu propagáciu a prezentáciu Slovenska a jeho regiónov je 
možné dosiahnuť len systémovým nastavením financovania, pričom 
tieto aktivity by mali byť vykonávané samostatnou organizáciou za 
účasti odborníkov odvetvia, nie len orgánmi štátnej správy. 
Zasadíme sa o zlepšenie podnikateľského prostredia v oblasti cestov-
ného ruchu tak, aby sme boli minimálne na úrovni okolitých krajín, a 
tak zvýšili konkurencieschopnosť celého odvetvia.



Bezpečnosť a dôveryhodnoť súdnictva, 
prokuratúry a protikorupčné opatrenia7
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POMÁHAŤ A CHRÁNIŤ
Chceme, aby Slovensko bolo bezpečnou krajinou pre všetkých, ktorí 
tu žijú.

Chceme, aby občania mali dôveru v políciu, cítili ochranu a súčinnosť, 
až vtedy úloha „Pomáhať a chrániť“ bude naplnená..
 
Podporíme systémové zmeny, ktoré zvýšia dôveryhodnosť štátnej 
správy v oblasti bezpečnosti:
• Zabezpečíme vznik samostatnej Generálnej inšpekcie bezpečnost-

ných zborov SR ako orgánu štátnej správy so svojou vlastnou per-
sonálnou a  ekonomickou samostatnosťou, na  čele ktorého bude 
stáť generálny riaditeľ menovaný vládou SR po vypočutí v branno 
-bezpečnostnom výbore NR SR. 

• Zameriame sa na optimalizáciu počtu policajných miest na všet-
kých stupňoch, doplníme personálne zabezpečenie základných 
útvarov poriadkovej a dopravnej polície a útvary kriminálnej po-
lície. Posilníme vybrané útvary kriminálnej polície presunom po-

Bezpečnosť7.1
licajtov do priameho výkonu služby, hlavne v lokalitách so zvý-
šenou kriminalitou, aby boli policajti viac videní a  zvyšovali 
bezpečnosť občanov. 

• Vytvoríme podmienky na stabilizovanie personálneho stavu po-
licajtov jasnými, transparentnými motivačnými kariérnymi pra-
vidlami

• Okamžite a rázne prijmeme personálne opatrenia na očistenie po-
lície od jednotlivcov, u ktorých sú dôvodné podozrenia zo zneuží-
vania postavenia a služobného zaradenia

• Zrušíme jednotný štatistický systém hodnotenia výsledkov, kto-
rými polícia hodnotí samu seba. Aktívne zapojíme občanov, aby 
sa spolupodieľali na navrhovaní priorít výkonu služby s zohľad-
nením regionálnych rozdielov a špecifík.

• Zavedieme systém ochrany policajtov pri objasňovaní trestnej 
činnosti proti zásahom a ovplyvňovaniu nadriadenými

ZABEZPEČÍME ZEFEKTÍVNENIE OBLASTI VÝKONU SLUŽBY
Poriadková a dopravná polícia si musí neodkladne začať plniť úlohy 
predovšetkým tam, kde sú zadefinované priority bezpečnosti, nie tam 
a nie na prípadoch kde sa jednoduchšie vylepšujú štatistiky.
 
Zavedieme navýšenie počtu hodín odbornej prípravy policajtov naj-
mä v priamom výkone služby so zameraním na komunikačné schop-
nosti, zvládanie krízových situácii a taktickú prípravu
 
Prijmeme opatrenia na zatraktívnenie policajnej práce aj   pre civil-
ných   odborníkov na riešenie nových rýchlo nastupujúcich foriem 
sofistikovanej trestnej činnosti (ekonomická kriminalita, kriminalita v 
kyberpriestore).

Zabezpečíme posilnenie oblasti prevencie kriminality - najmä vo vzťa-
hu k najzraniteľnejším skupinám ako sú deti, seniori, sociálne znevý-
hodnené skupiny občanov.

Našim cieľom je dosiahnuť efektívnou prevenciou nižšiu kriminalitu 
na Slovensku. 

Navrhujeme na ochranu občanov Slovenska a vytvorenie profesionál-
nej štátnej správy tieto opatrenia: 

Zabezpečíme, aby „kontroly vozidiel a osôb“ pri cestných kontrolách 
boli presne cielené podľa vývoja bezpečnostnej situácie v obci alebo 
časti regiónu. Nebudeme od  policajtov vyžadovať plnenie žiadnych 
smerných čísiel výberu pokút, zároveň ale budeme nekompromisne 
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postupovať voči cestným pirátom. 

Budeme podporovať špecializované útvary polície pri  odhaľovaní 
a dôslednom vyšetrovaní korupcie, najmä ich doplňovaním kvalitný-
mi špecialistami.
 
Presadíme povinnosť riaditeľa príslušného základného útvaru polície 
zúčastňovať sa rokovaní obecného zastupiteľstva v prípade jeho po-
zvania na takéto rokovanie. 

Sprísnime a  zobjektivizujeme výberový proces nových uchádzačov 
do Policajného zboru s cieľom, aby sa policajtom stal len ten najlepší 
a nie ten s najlepšími známosťami. 

Budeme podporovať dôslednú ochranu schengenských hraníc s  cie-
ľom zamedzovania nelegálnej migrácie, prevádzačstvu a pašeráctvu. 
Zotrváme na prísnom dodržiavaní azylovej politiky. 
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Napriek kauzám, ktoré vrhajú zlé svetlo na justíciu, veríme, že väčšina 
sudcov si ctí svoje postavenie a nezávislosť – v tomto smere by sme 
trvali na tom, aby samotní sudcovia, prostredníctvom svojej samo-
správy a stavovských organizácii nastavili jasné pravidlá na dodržia-
vanie Etického kódexu. 

Preto navrhujeme:
• Podporíme zavedenie nezávislého inštitútu s kompetenciou kedy 

má Súdna rada právo zasiahnuť proti sudcovi – napr. preložiť na 
iné miesto, pozastaviť výkon funkcie a iné – a to aj v čase, keď 
osoba nemá vznesené obvinenie, resp. nie je podaný návrh na 
disciplinárne stíhanie a to za situácie, že ide o otázku verejného 
záujmu a ohrozenia dôveryhodnosti justície

• Nastaviť procesné predpisy tak, aby sa zvýšila rýchlosť súdnych 
konaní, pokračovať v elektronizácii justície, stabilizovať justičný 
personál čo zvýši dôveryhodnosť justície.

• Pre justíciu vo vnútri je potrebné nastaviť čitateľné pravidlá  
a upraviť jasný kariérny postup v rámci justície na súdy vyššie-

Dôveryhodnosť súdnictva7.2
ho stupňa, vrátane stáži, keďže tieto sú riadené predsedami Kraj-
ských súdov, (určujú zloženie výberových komisií), ktorí sú vybe-
raní politickou mocou – ministrami spravodlivosti a sú to práve 
oni, ktorí rozhodujú o stážach sudcov na súdoch vyššieho stupňa 
– ide o nastavenie jasných kritéria pri zohľadnení kvality a vý-
konnosti rozhodovania.  

• Navrhujeme, aby výberové konania na súdy vyššieho stupňa 
mohlo prebehnúť po stanovení minimálnej praxe na súde nižšie-
ho stupňa, aby sa zamedzilo „zrýchlenemu“ kariérnemu postupu. 
Zároveň navrhujeme pri týchto výberových konaniach obmedziť 
právomoc predsedu súdu a posilniť právomoci kolégii krajských 
súdov a Najvyššieho súdu. 

• Navrhujeme nastaviť čitateľné pravidlá pre výberové konania 
predsedov súdov,  určovanie zloženia výberových komisií. Výbe-
rové konania je potrebné zvýšiť transparentnosť, najmä pri výbe-
rových konaniach na pozície predsedov Krajských súdov

• Navrhneme systém relevantnosti vzdelávanie sudcov prostred-
níctvom Justičnej Akadémie, zmodernizujeme a  zaktuálnime 
vzdelávací proces.

• Zabezpečíme rovnomerné zaťaženie sudcov a transparentný spô-
sob určovania počtu sudcov na jednotlivých súdov a v tomto sme-
re pokračovať v  reformách spojených s procesno-organizačným 
auditom  Ministerstva spravodlivosti nadväzujúcim na Správu 
k stavu justície vypracovanej Európskou komisiou CEPEJ 

• Budeme dôsledne dbať na špecializáciu na všetkých stupňoch sú-
dov vo všetkých agendách, mimoriadne v rodinnoprávnej agende. 
V nej podporovať nové prístupy k rozhodovaniu súdov o malo-
letých deťoch – už zavádzaná tkzv.Cochemská prax, a špecifické 
vzdelávanie sudcov vybavujúcich túto agendu.

Upravíme disciplinárne konania sudcov tak, že keď bude vznesené 
obvinenie voči sudcovi, voči ktorému sa vedie aj pre ten istý skutok 
disciplinárne konanie, bude disciplinárne konanie prerušené zo záko-
na, do ukončenia trestného konania. Týmto sa zamedzí tomu, aby pre 
skutok, ktorý je trestným činom, bol sudca postihnutý len disciplinár-
ne.
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Prokuratúra má kľúčovú úlohu pri ochrane spravodlivosti nášho štátu, 
preto je obzvlášť dôležité jej venovať významnú pozornosť. Prokura-
túra na Slovensku po kauzách, ktoré odznievajú v ostatnom období 
nutne potrebuje implementovať účinné a systematické procesné zme-
ny. Preto našou prioritou je podporiť očistenie súčasného stavu pro-
kuratúry. 

Zavedieme:
• Transparentnosť a čitateľné pravidlá pre výberové konania pred-

staviteľov prokuratúry vrátane verejného vypočutia
• Navrhneme a predložíme zmenu v systéme prideľovania agendy 

prokurátorom tak, aby bola zvýšená transparentnosť prideľova-
nia.

• Navrhneme, aby vznikla povinnosť generálnemu prokurátorovi 
a špeciálnemu prokurátorovi minimálne jeden krát ročne odpre-
zentovať odpočet činnosti relevantných výsledkov ich práce, aby 
bolo jednoznačne preukázateľné ich opodstatnenosti vo funkci-
ách. 

Dôveryhodnosť prokuratúry7.3
• Podporíme takú legislatívnu úpravu, aby generálny prokurátor 

nemal právo ovplyvňovať činnosť podriadených prokurátorov.
• Podporíme, aby do Rada prokuratúry bolo možné prijať odbor-

níkov mimo Úradu Prokuratúry, čím sa zvýši jej dôveryhodnosť. 
• Zaistíme zvýšenie zodpovednosti prokurátorov za agendu, kde 

majú dozor, čím sa zvýši kvalita a efektivita výkonnosti práce.

Len účinnými opatreniami v súdnictve a v prokuratúre dokážeme vrá-
tiť dôveryhodnosť štátu občanom Slovenska.
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Budeme chrániť princípy transparentnosti a verejnej kontroly použí-
vania 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. 

Budeme presadzovať zvýšenie transparentnosti verejného obstará-
vania aj pri zákazkách s  nízkymi hodnotami a zároveň zachováme 
administratívnu nenáročnosť obstarávania pri týchto zákazkách. Ve-
rejné obstarávanie musí byť navyše atraktívne aj pre každého kto sa 
rozhodne čerpať prostriedky z európskych peňazí. Preto budeme pre-
sadzovať prípustné legislatívne riešenia zamerané na zvýšenie práv-
nej istoty prijímateľov prostriedkov z fondov EÚ, ktorí v dobrej viere 
zrealizujú verejné obstarávanie v súlade s podmienkami schválenými 
príslušným orgánmi. 

Budeme presadzovať zavedenie efektívnych prostriedkov smerujú-
cich k včasnému ukončeniu zmlúv uzavretých v rozpore so zákonom 

Transparentné verejné obstarávania  
a protikorupčné opatrenia

7.4
o verejnom obstarávaní. 

Budeme podporovať proces elektronizácie verejného obstarávania 
tak, aby išlo o proces, ktorý bude jednoduchý a široko dostupný pre 
všetkých verejných obstarávateľov 

Sprísnime postihy za korupciu a ekonomické trestné činy a podvody. 
Znemožníme firmám a  osobám, ktoré spáchajú ekonomické trestné 
činy, založiť nové firmy a pokračovať v podnikaní pod inou identitou. 
Podporíme efektívne fungovanie nezávislého Úradu na ochranu ozna-
movateľov protispoločenskej činnosti. 

Zavedieme účinný zákon o preukazovaní pôvodu majetku.
Vylepšíme, sprehľadníme a  zefektívnime existujúci systém kontro-
ly majetkových priznaní, pretože obohacovanie sa jedných na úkor 
druhých je pretrvávajúcim problémom. 

Zriadime špeciálny daňový úrad pre firmy, ktoré realizujú veľké štátne 
zákazky. Nefunkčné informačné technológie nebudú uhradené (platby 
za IT dodávky pre verejnú správu budú kompletne uhradené až pri 
plnej funkčnosti dodaného systému).

Budeme sprísňovať postihy voči všetkým, ktorí používajú nekalé ob-
chodné praktiky.



Zdravé lesy, poľnohospodárstvo 
a ochrana prírody8
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Koncepčne a dlhodobo, navrhujeme v rámci riešení zásadných rozpo-
rov zámerov environmentálnej a  lesníckej politiky spoločný postup 
„pod jednou strechou“ – jedným ústredným orgánom štátnej správy. 
Budeme presadzovať budovanie takej štruktúry chránených území, 
ktorá v kvalite, kvantite a stupni intenzity ochrany umožní rozvoj 
vidieka, turizmu a aj udržateľné hospodárenie vlastníkov lesných 
pozemkov a poľnohospodárskej pôdy v územiach s nižším stupňom 
ochrany. Zároveň neohrozí chránené druhy a chránené biotopy, rov-
nako tiež neohrozí vitalitu a zdravotný stav lesov. Koncepčne podpo-
rujeme zvýšenie úrovne ochrany prírody aj v národných parkoch, kde 
je nevyhnutné podporiť projekty na revitalizáciu národných parkov, 
inštitucionálnu zmenu ich riadenia a zároveň podporuje prijatie kon-
cepčných strategických opatrení, ktoré zabezpečia regeneráciu lesov 
pre budúce generácie. 

Našou prioritou je budovanie vyváženého ekosystému na Slovensku. 
Sme za zachovanie „štátnej“ lesnej pôdy a lesných porastov na nej 
rastúcich v majetku štátu. Zavedieme nový spravodlivý systém pre 

Lesníctvo8.1
určenie dane z nehnuteľností - dane z lesných pozemkov tak, že zá-
kladom tejto dane bude cena lesného pozemku, určená pevnou hod-
notou pre jednotlivé katastrálne územia podľa „cenovej mapy lesných 
pozemkov“. Zavedieme novú formu decentralizovanej organizačnej 
štruktúry v spravovaní štátnych lesov, ktorá zohľadní lokálne požia-
davky obyvateľov regiónov, hospodárnosť a efektívnosť využívania 
potenciálu vidieka, zabezpečí produkčnú schopnosť lesov, sprísni ob-
chod s drevom a zároveň zabráni privatizácii a účelovému rozpredá-
vaniu majetku štátu v lesnom hospodárstve v ktorej bude dominovať 
subsidiárny princíp „lokálneho dozoru a správy“.

Chceme Slovensko, ktoré bude podporovať komplexné využívanie 
potenciálu lesov s dôrazom na jeho využitie v prospech „domácich“ 
obyvateľov lesnatých regiónov. 

Vo všetkých lesoch musí byť kontrola vykonávaná aj nezávisle od 
vedenia ministerstva pôdohospodárstva, vedenia organizácií štátnych 
lesov i predstaviteľov lesov neštátnych. 

Prihliadať pri vyhlasovaní chránených území (vrátane bezzásahových 
zón) na vlastníctvo, je neprípustné a náhrada za obmedzenie užívania 
lesa z titulu ochrany územia je automatická a samozrejmá. Akékoľvek 
úpravy hraníc, vyhlasovanie nových, alebo rušenie už vyhlásených 
chránených území na lesnom pôdnom fonde sa musí vykonať na zák-
lade zhody stálej medzirezortnej komisie - tímu odborníkov z oblasti 
lesníctva a ochrany prírody. Takýto odborne a morálne zdatný tím je 
predobrazom nevyhnutnosti zodpovednej správy prírodného dedič-
stva. 

Lesy SR štátny podnik sa musí stať uznávaným reprezentantom slo-
venského lesníctva a má byť pre ostatné lesné subjekty prirodzeným 
rešpektovaným vzorom. 
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Poľnohospodárstvo má pre Slovensko veľký význam a preto patrí táto 
téma medzi naše priority. Výsledkom po realizácií našich programo-
vých návrhov očakávame posilnenie regiónov a vytváranie priestoru 
pre zväčšenie a skvalitnenie domácej produkcie poľnohospodárskych 
produktov. Je nevyhnutné zabezpečiť obyvateľom Slovenska dosta-
tok kvalitných, bezpečných, čerstvých a cenovo dostupných potravín 
z domácej produkcie, ktoré sekundárne zabezpečia zvýšenie potravi-
novej sebestačnosti Slovenska. 

KDH podporí také programy rozvoja agrosektora, ktoré zabezpečia 
modernizáciu jednotlivých oblastí. Týmto krokom podporíme jednot-
livé regióny Slovenska, znížime negatívne vplyvy poľnohospodárstva 
na životné prostredie, zlepšíme podmienky chovu hospodárskych 
zvierat a  zároveň podporíme dosiahnutie konkurencie schopnosti 
nášho poľnohospodárstva v  celoeurópskom meradle. Uvedomujeme 
si, že poľnohospodár a farmár je spolutvorcom životného prostredia, 
a preto podporujeme aktivity smerujúce k vyššej efektívnosti.

Poľnohospodárstvo8.2
Významnou požiadavkou spotrebiteľa je prvok čerstvosti. KDH pod-
poruje také aktivity našich farmárov, ktoré zabezpečia spracovanie 
miestnych produktov a ich realizáciou na domácom trhu.

Pre úspešný rozvoj nášho poľnohospodárstva podporíme legislatívne 
opatrenia na transparentné, efektívne a spravodlivé rozdelenie dotá-
cií z EÚ, opatrenia na zvýšenie vyjednávacej sily poľnohospodárov 
voči obchodným reťazcom, opatrenia zamerané na riešenie regionál-
nych rozdielov.

KDH podporí aj programy na  zapojenia mladej generácie do podnika-
nia v agrosektore na zníženie vysokej vekovej úrovne ľudí pracujúcich 
v  poľnohospodárstve. V  legislatívnej oblasti pripravíme registráciu 
nájomných zmlúv na pôdu do katastra nehnuteľností a riešenie roz-
drobenosti pozemkov sceľovaním.

Podporíme zvýšenie potravinovej sebestačnosti SR a  zlepšenie po-
stavenia poľnohospodárskych a potravinárskych výrobcov v potravi-
novom dodávateľskom reťazci nasledovnými opatreniami:
• podporou rastu konkurencieschopnosti a efektívnosti potravinár-

skeho priemyslu, jeho obnova a  modernizácia s  cieľom zabez-
pečenia potravinovej sebestačnosti a  medzinárodnej konkuren-
cieschopnosti

• dlhodobými koncepčnými riešeniami odbytu slovenských poľno-
hospodárskych a potravinárskych výrobkov na domácom trhu 

• vytváraním priaznivých legislatívnych podmienok smerujúcich k 
podpore a motivácii domácich výrobcov na zvyšovanie ich dlho-
dobej vertikálnej i horizontálnej organizovanosti,

• zvýšením transparentnosti fungovania potravinového dodáva-
teľského reťazca (zavedenie trhovej transparentnosti formou do-
stupnosti relevantných trhových informácií, zavedenie pozície 
ombudsmana pre dodávateľsko-odberateľské vzťahy)

• podporou spracovania, finalizácie a priameho predaja regionál-
nych produktov a potravín malými výrobcami, vrátane marketin-
gu

• podporou vytvárania krátkych regionálnych dodávateľských re-
ťazcov a propagáciou regionálnych potravín,

• rozvojom nového odbytového kanála v  rámci inštitucionálneho 
verejného stravovania, znovuzavedenie Národného potravinové-
ho katalógu

• koncepčnými riešeniami propagácie domácich potravinárskych 
výrobkov vrátane systému jej financovania (Národný program 
Značka kvality SK, Politika kvality EÚ)
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Ziniciujeme a  predložíme nasledovné opatrenia pre zabezpečenie 
bezpečnosti a  kvality potravín tak, že zvýšime efektivitu výkonu 
a organizácie úradnej kontroly za účelom garancie bezpečných a kva-
litných potravín a ochrany spotrebiteľa, vytvorenie jednej inštitúcie 
úradného dozoru na kontrolu potravín. Zefektívnime medzirezortnú 
koordináciu bezpečnosti potravinového reťazca. Budeme bojovať pro-
ti potravinovým podvodom a falšovaniu potravín

Zavedieme spravodlivosť do slovenského poľnohospodárstva tak, že 
dorovnáme podporu pre poľnohospodárov na priemer krajín V4. Za-
vedieme stropy na priame platby a podporíme sekundárnu výrobu. 
Slovenský poľnohospodár nemôže byť ukrátený a v konkurenčnej ne-
výhode oproti svojim kolegom z Poľska, Česka, Maďarska, či iných 
krajín Európskej únie. Nastavíme a zrýchlime proces pozemkových 
úprav pre celú krajinu. V  pôdohospodárskej platobnej agentúre za-
bezpečíme prepojenie katastra nehnuteľností pre prideľovanie platieb 
a rešpektovanie vlastníckych práv. Zásadne zrýchlime riešenia spor-
ných prípadov a sprehľadníme rozhodovacie procesy. Podstatne zlep-
šíme spoluprácu s európskymi inštitúciami. 

Navrhneme, aby pôda v Slovenskom pozemkovom fonde bola spra-
vovaná transparentne, spravodlivo a efektívne s dôrazom na rozvoj 
vidieka a zvyšovanie pridanej hodnoty vytváranej pôdy.

Máme záujem podporiť vedu a výskum ako nevyhnutný predpoklad 
formovania udržateľného rozvoja, zvyšovania konkurencieschopnosti 
a inovatívneho prístupu v rezorte pôdohospodárstva

Podporíme intenzívnu osvetu pri znižovaní potravinového odpadu.
Podporíme rozvoj platformy pre predchádzanie potravinovému odpa-
du a podporíme neziskové organizácie pre zabezpečenie povinného 
darovania potravín po DMT.

Nastavíme proexportnú politiku tak, aby bol dôsledný dozor nad do-
hodami EÚ o voľnom obchode.

Navrhneme reforma a obnovenie poradenstva v rezorte pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka ako dôležitého nástroja na úspešnú imple-
mentáciu politík a prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe, pre 
uľahčenie práce farmárom a poľnohospodárskym podnikom.
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Už celé generácie ľudí svojim konaním prinášajú svetu environmen-
tálne záťaže, ktoré znehodnocujú kvalitu nášho života. Súčasným 
konzumným spôsob života spôsobujeme znečisťovania prírodných 
zdrojov, ničenie biodiverzity, znečisťovanie ovzdušia i vody. Človek 
využíva a zároveň znehodnocuje zdroje prírody, ktorá bez našej po-
moci nie je schopná obnovy. Je najvyšší čas na zamyslenie sa a zme-
nu návykov správania sa voči nášmu prostrediu, pretože nemôžeme 
budúcim generáciám našich detí zanechať odkaz v podobe klimatic-
kých zmien, zdeštruovaného životného prostredia či znehodnotenej 
pôdy – každý z nás však musí začať práve u seba. 

Aktívnu starostlivosť o životné prostredie v protiklade k pasívnemu 
ignorovaniu jeho stavu, považujeme v súčasnom svete za principiálnu 
morálnu povinnosť každého človeka žijúceho na Zemi. Devastáciu ži-
votného prostredia považujeme za neakceptovateľné zlo. My chceme 
chrániť život a jeho podmienky. Máme záujem tvár krajiny aj aktív-
ne tvoriť tak, aby bol optimálne využívaný potenciál krajiny v súlade 
s jeho limitmi udržateľnosti a s dôrazom na zachovanie biologickej a 

Ochrana životného prostredia8.3
krajinnej diverzity – budeme sa usilovať o realizáciu programu „Zdra-
vá krajina“ – projektov územného systému ekologickej stability. V zá-
ujme ochrany životného prostredia principiálne nepodporíme rizikové 
projekty ohrozujúce životné prostredie. 

KLIMATICKÉ ZMENY
Chceme Slovensko, kde bude prioritou ochrana ovzdušia, redukcia 
emisií znečisťujúcich látok a skleníkových plynov, znižovanie uhlíko-
vej stopy a  postupný prechod na bezuhlíkovú ekonomiku, podpora 
obnoviteľných zdrojov, ochrana a posilnenie prirodzených záchytov 
skleníkových plynov (teda lesov, ktoré na Slovensku pokrývajú viac 
ako 41 % plochy z celého jeho územia), adaptácia na na nepriazni-
vé dôsledky zmeny klímy , (zabezpečenie realizácie opatrení, ktoré 
zmiernia dôsledky zmeny klímy a  umožnia prispôsobenia sa, napr. 
protipovodňovými opatreniami, opatreniami, ktoré zmiernia horúča-
vy a dôsledky častých období sucha.

Slovensko sa v turbulentných podmienkach zmenou klímy vystavuje 
rizikám, ktoré súvisia s našou závislosťou na dovoze energetických 
zdrojov pri súčasnej energetickej chudobe časti obyvateľov Sloven-
ska, kedy si nielen najchudobnejšie rodiny nemôžu z ekonomických 
dôvodov dovoliť mať v domácnosti požadovaný tepelný komfort, čo 
sa prejavuje na vyššej chorobnosti a prináša so sebou ďalšie zdravot-
né a ekonomické riziká. Okrem toho tieto domácnosti spaľujú nevhod-
né palivá, často odpad, čím sa zvyšujú emisie znečisťujúcich látok.

Podporíme realizáciu projektov na pomoc tým skupinám obyvateľ-
stva, ktoré sú energetickou chudobou postihnuté. Je nevyhnutné 
domácnostiam zabezpečiť sociálne a materiálne nevyhnutnú úroveň 
energetických služieb tak, aby ľudia s nižším príjmom nemuseli platiť 
za energiu viac ako obyvatelia, ktorí sú na tom ekonomicky lepšie. 
Podporíme vznik sociálnych podnikov, ktoré umožnia obyvateľom 
v energetickej chudobe získať vhodné palivo za ceny prijateľné pre 
túto skupinu obyvateľov. Takto vynaložené finančné zdroje vyčlenené 
na riešenie energetickej chudoby sa následne prejavia na znížených 
nákladoch na zdravotníctvo a zlepšenej kvalite ovzdušia. Podporíme 
projekty kvalitnejšieho bývania s nižšou energetickou spotrebou, aby 
viac z príjmu ľudí zostalo na zdravie, kvalitnú stravu, vzdelávanie ale 
aj na oddych.

Našim cieľom je aj podpora výstavby a obnovy budov, ktoré sú vy-
soko energeticky efektívne, adaptované na zmenu klímy a udržateľné 
z hľadiska kvality použitých materiálov a kvality vnútorného pros-
tredia. Budovy majú obrovské rezervy v úsporách energie a taktiež 
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v možnosti znižovania emisií skleníkových plynov a  ich výstavba a 
obnova budov význam pre energetickú efektívnosť a zvyšovanie po-
dielu obnoviteľných zdrojov energie Pri nových budovách je cieľom 
zabezpečenie výstavby budov s takmer nulovou potrebou energie a 
pri obnove budov ide o zabezpečenie obnovy v tempe 3 % budov 
ročne z hľadiska zachovania ich životnosti pri súčasnom raste podielu 
budov obnovených v energetických triedach A0 a A1. 

Podporíme čo najskorší útlm ťažby uhlia a jeho nahradenie obnovi-
teľnými zdrojmi. Vypracujeme stratégiu pre revitalizáciu dotknutých 
území a regiónov, aby rodiny v nich žijúce neniesli na sebe ťarchu 
prechodu na udržateľnejší spôsob výroby energie a zabezpečíme ob-
novu budov s rastúcim podielom energeticky efektívnych budov (viac 
v časti Environmentálne záťaže).

Podporíme projekty obnoviteľných zdrojov energie, predstavujúce 
budovanie lokálnej energetiky, ktoré sú zamerané na udržateľnosť 
a  lokálnu sebestačnosť. Slovensko potrebuje udržateľné energetic-
ké systémy, nakoľko naša energetika je závislá na dovoze surovín 
a energetických nosičov zo zahraničia, najmä z Ruska (zemný plyn, 
ropa, urán). Podpora obnoviteľných zdrojov energie pre Slovensko 
je plne ekonomicky konkurencieschopným projektom umožňujúcim 
nahradenie fosílnych palív. Zabezpečíme čo najrýchlejší prechod na 
nízkouhlíkovú výrobu energie, ktorej základom je výrazne vyššie vy-
užívanie obnoviteľných zdrojov energie a využívanie doposiaľ nevy-
užitého potenciálu obnoviteľných zdrojov vetra a slnka (veterné a fo-
tovoltaické elektrárne). 

Podporíme aj nárast výroby energie z odpadov. V snahe o energetic-
ké využitie odpadov SR značne zaostáva za svojim potenciálom i za 
možnosťami, ktoré napríklad využíva Rakúsko a iné európske krajiny, 
pretože SR nedosahuje tejto oblasti ani priemer Európskej Únie. Ener-
getické využitie odpadu môže čiastočne nahradiť výpadok výroby 
elektrickej energie z uhoľných elektrární a navyše pri použití moder-
ných technológií zneškodňovania odpadu nezaťažuje životné prostre-
die. Pozitívnym benefitom je navyše aj úbytok skládok komunálneho 
odpadu a tým zníženie environmentálnych záťaží v životnom prostre-
dí.

Nepoškodzovanie, prípadne priaznivý vplyv na životné prostredie sa 
v posledných desaťročiach stali dôležitým atribútom pri vývoji a ino-
vovaní technológii. Slovensko je v situácii, že  prinajmenšom v oblasti 
energetiky a dopravy sú dnes environmentálne riešenia, ktorých vyu-
žitie zabezpečuje aj lepšie ekonomické parametre oproti alternatívam 

nepriaznivým pre životné prostredie. 

Podporujeme nové nastavenie legislatívneho a regulačného prostre-
dia v oblastiach, kde je potrebné implementovať zásadné zmeny - naj-
mä v energetike s dopadom na oblasť dopravy, v spojitosti s rozvojom 
elektro-mobility. Budeme presadzovať kvalitatívne zlepšenia legisla-
tívnych opatrení, ktoré zvýhodnia používanie elektromobilov na úkor 
automobilov so spaľovacími motormi tam, kde sa výhody elektromo-
bilov prejavujú pri aktuálnej technickej úrovni elektromobilov najviac, 
t.j. v mestskej prevádzke. Ide najmä o zasielateľské a doručovateľské 
spoločnosti, taxislužby, komunálne služby a tiež úrady štátnej správy 
a samosprávy. 

Na podporu elektromobility podporíme výstavbu dobíjacích staníc 
pre prevádzku elektromobilov a zasadí sa za spracovanie dokumentu , 
ktorý by na základe nevyhnutných štúdií a analýz sformuloval strate-
gický program zavádzania elektromobility na Slovensku. Nevyhnutné 
však bude realizovať aj opatrenia v oblasti trhu s elektrickou energiou 
na Slovensku v záujme zvýšenia transparentnosti podnikania priro-
dzených monopolov (napr. vo forme zvýšeniu transparentnosti vý-
počtu regulovaných cien, sprístupnenia energetickej siete, skrátenie 
lehôt pripojenia do energetickej siete), v oblasti podpory lepšej dis-
tribúcie zdrojov energie zjednodušením legislatívy (rozdelenie ener-
getického trhu, možnosť budovať a  prevádzkovať malé energetické 
zdroje s minimálnymi obmedzeniami, možnosť budovania batérií na 
energiu u spotrebiteľa bez distribučných poplatkov) a v oblasti pod-
pory budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá (povin-
né budovanie nabíjacích staníc na parkoviskách, špeciálna distribučná 
tarifa pre domácnosti s elektromobilmi a pre miesta pripojenia nabí-
jacej infraštruktúry).

Štát ako významný spotrebiteľ statkov a služieb by mal byť príkladom 
a motivátorom pre podnikateľov. Preto pripravíme legislatívne návr-
hy, aby štátom vlastnené a riadené inštitúcie a podniky začali výlučne 
kupovať automobily na elektrický prípadne hybridný pohon..

OCHRANA VÔD
Budeme podporovať ochranu vody a vodných zdrojov s osobitným 
zreteľom na ochranu vodných zdrojov Žitného ostrova, jej využívania, 
ako aj maximalizáciu čistenia odpadových vôd.

V súvislosti s čoraz častejšími prejavmi extrémov počasia, silnými 
zrážkami ktoré spôsobujú vznik prívalových povodňových vĺn i ob-
dobiami sucha a vysokých horúčav v dôsledku nesprávneho spôsobu 
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hospodárenia v lesoch a chybného spôsobu obrábania poľnohospo-
dárskej pôdy, ale aj nevhodným vodným režimom v intravilánoch 
obcí a miest, navrhujeme v nevyhnutnej miere budovanie meliorač-
ných systémov, prostredníctvom kompetentných profesionálnych or-
ganizácií, hospodáriacich na lesných pozemkoch a poľnohospodárskej 
pôde a prostredníctvom obcí a miest. 

Navrhujeme dôslednú výstavbu prvkov protipovodňovej ochrany 
v miestach, kde je to nevyhnutné a súčasne podporujeme vo väčšej 
miere využívať prvky prirodzenej ochrany akými sú lesy, prírodné 
ekosystémy a tiež biotopy v ich pôvodnej štruktúre a druhovom zlo-
žení. V  rámci procesu boja proti povodniam podporíme programy 
na zabránenie procesom degradácie pôdy zhutnením (bližšie v časti 
Ochrana pôdneho fondu).

Budeme sa usilovať o  realizáciu nášho programu „Dažďová voda 
zadarmo“ na zabezpečenie zachytávania a  následného využívania 
zrážkových vôd v domácnostiach, rodinných domoch, záhradách, ob-
ciach a mestách. Súbežne spustíme na dobrovoľnej báze samospráv 
program „Rybník do každej obce“, ktorý bude zdrojom miestnej za-
mestnanosti, protipovodňovým opatrením, ale aj rezervoárom vody v 
prípade požiarov, sucha, či príspevkom k atraktivite obce i jej mikro-
klímy, významným krajinotvorným prvkom. 

V  legislatívnej oblasti spustíme program na reguláciu hospodárenia 
s vodou v mestách a obciach, ktorý bude zameraný na zlepšenie lo-
kálnej klímy, spočívajúci v opatreniach na zvýšenie rozsahu a kvality 
mestskej zelene, vo zvýšení používania vodopriespustných plôch na 
parkoviskách a verejných priestranstvách, v budovaní dažďových zá-
hrad, fontán, a zelených striech budov.

V  oblasti ochrany vôd budeme presadzovať dôsledné ukončenie 
programu odkanalizovania obcí na Slovensku a dobudovanie zodpo-
vedajúcich čistiarní odpadových vôd.

Budeme presadzovať medzinárodnú environmentálnu zodpovednosť 
v rámci organizácií, ktorých je Slovenská republika členom, ale rov-
nako aj zdôrazňovať hodnotu našej krajiny v európskom priestore, 
, krajiny s vysokou lesnatosťou a budeme sa usilovať profitovať na 
výhodách z toho vyplývajúcich.

OCHRANA PÔDNEHO FONDU:
Prioritizácia poľnohospodárstva na Slovensku musí smerovať k rastu 
domácej produkcie s prihliadnutím na dodržiavanie kvalitatívnych a 
bezpečnostných parametrov potravín v symbióze s prostredím, kto-
ré poľnohospodári využívajú pre tvorbu svojich produktov. Je nevy-
hnutné, aby poľnohospodárstvo reflektovalo šetrné zaobchádzanie so 
životným prostredím najmä s pôdou a vodou. 

Podporíme tvorbu schém finančnej podpory riešenia problémov 
v poľnohospodárstve v oblasti pôdnej erózie, nadmernej chemizácie, 
zhutňovania pôdy, acidifikácie pôdy, a nevhodnej rekultivácie. S od-
borníkmi pripravíme národný program boja proti degradácii pôdy, 
aby pôda nestrácala svoju produkčnú schopnosť a  taktiež, aby bola 
odolná voči erózii a záplavám. V rámci programu prijmeme opatrenia 
na znižovanie odolnosti pôdy proti zhutneniu z dôvodu nesprávneho 
hospodárenia poľnohospodárom, či už z dôvodu nevhodného spôsobu 
obhospodarovania, nedodržiavania vyvážených osevných postupov, 
používaním nevhodných hnojív a pod.

V oblasti poľnohospodárstva pripravíme podporné schémy financo-
vania projektov ktoré umožnia environmentálne využívať existujúci 
pôdny fond, zabránia stratám z dôvodu erózií využívaním vhodných 
osevných postupov, umožnia používať prostriedky na zvyšovanie 
kvality pôdy (vrstevnicové obrábanie, sejba po vrstevnici, a pod), vy-
užitie protieróznych pásov (najmä na miestach kde sa erózia už vy-
skytuje), sceľovanie pozemkov do homogénnych poľnohospodárskych 
pozemkov a umožnia sadbu pôdoochranárskych remízok na svahoch, 
zalesňovanie výmoľov a využívanie vetrolamov na poliach v rovina-
tých oblastiach.

V  oblasti využívania pôdneho fondu upravíme, zmodernizujeme a 
zelektronizujeme systém prideľovania dotácií poľnohospodárom, aby 
nedochádzalo ku korupčným praktikám pri prideľovaní dotácií. Bude-
me presadzovať zvýšenie využívania lokálnych potravín slovenských 
poľnohospodárov pri zachovaní ich kvality a bezpečnosti. Tiež posil-
ní vyjednávaciu silu poľnohospodárov pri rokovaniach s obchodnými 
reťazcami (spoločnosťami?). Prispôsobíme účel využitia priamych pla-
tieb poľnohospodárom na zabezpečenie podpory farmárskeho hospo-
dárenia, ekologizácie poľnohospodárstva, zvýšenie humánnosti chovu 
dobytka, hydiny a iných hospodárskych zvierat vrátanie ich transpor-
tu a spracovávania.

V oblasti rozvoja vidieka zjednodušíme pravidlá predaja poľnohospo-
dárskych prebytkov (predaj z dvora), podporíme lokálnu zamestna-
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nosť v agrosektore a pripravíme plány rozvoja vidieka s ohľadom na 
podporu mladých začínajúcich farmárov a pestovateľov ekologických 
produktov.

Zavedieme právny inštitút „environmentálny pôdny fond“, ktorý do-
plní inštitúty poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov. Envi-
ronmentálny pôdny fond bude predstavovať chránenú krajinu, ktorá 
zabezpečuje ekologickú stabilitu územia Slovenska, so špecifickým 
právnym režimom hospodárenia a starostlivosti o ekosystémy. Envi-
ronmentálny pôdny fond bude pozostávať najmä z chránených území, 
brehových porastov, ochranných veterných lesných pásov a zeleňou 
vo voľnej krajine. To si bude vyžadovať aj aktualizáciu siete chráne-
ných území na Slovensku, ktorá bude založená na odbornej a kritickej 
revízii zameranej na dosiahnutie prísnej a dôslednej ochrany toho, čo 
je skutočne cenné. Chceme, aby environmentálny pôdny fond – envi-
ronmentálna pôda, bola oslobodená od dane z nehnuteľností – dane 
z pozemkov. 

V  legislatívnej oblasti pripravíme návrhy na zamedzenie znehodno-
covania pôdneho fondu najmä z dôvodu neúmerného zaberania pôdy 
priemyselnými stavbami a  taktiež pripravíme úpravy v oblasti sta-
vebných noriem a požiadaviek týkajúcich sa využívania ekologickej-
ších materiálov a stavebných prvkov (napr. využívanie vodopriepust-
ného betónu, vegetačné tvárnice).

OCHRANA OVZDUŠIA
Vzduch je jedinečný, nedokážeme bez neho žiť. Svojim prístupom 
však človek častokrát ovzdušia znečisťuje (napr. priemyselnou pro-
dukciou, požiarmi). Znečistenie ovzdušia, najmä jemnými prachový-
mi časticami, je podľa údajov Európskej environmentálnej agentúry 
príčinou úmrtia približne 400 tisíc ľudí v Európe, z toho asi 4 tisíc na 
Slovensku.. Slovensko patrí medzi štáty EÚ, kde koncentrácie jemných 
prachových častíc (PM10 a PM2,5) na mnohých monitorovacích stani-
ciach prekračujú povolené limitné hodnoty.. Cestná doprava, energe-
tika, lokálne kúreniská, priemysel a poľnohospodárstvo sú hlavnými 
zdrojmi látok znečisťujúcich ovzdušie. 

Jedným zo záväzkov kresťanských demokratov je budovanie spoloč-
nosti, ktorá umožní našim obyvateľom dôstojný a kvalitný život, aby 
sme budúcim generáciám zanechali odkaz v podobe slušnej demokra-
tickej spoločnosti, v ktorej aj environmentálne pravidlá sú integrálnou 
súčasťou života človeka.

V mnohých mestách občania požadujú čistejšie ovzdušie pre seba a 
svoje deti, pretože sa každý deň stretávajú so značne znečisteným 
ovzduším, ktoré znehodnocuje kvalitu ich žitia. Preto podporíme 
koncept postupného budovania klimaticky neutrálneho európskeho 
kontinentu a   podporí zvýšenie počtu monitorovacích staníc kvali-
ty ovzdušia, zvýšenie informovanosti obyvateľov o kvalite ovzdušia. 
Tiež podporí využívanie inovatívnych, moderných technológií zame-
raných na zníženie emisií znečisťujúch látok vo všetkých oblastiach 
života, najmä podporí orientáciu krajiny na ekologickejšie formy do-
pravy (elektrická a hybridná mobilita), podporí legislatívu na sprís-
nenie emisií z  energetických a  priemyselných zariadení (účinnejšie 
energetické zariadenie, zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov 
v energetike, uplatnením najlepšie dostupných techník pre existujú-
ce spaľovacie zariadenia). Preto budeme pri spaľovacích zariadeniach 
pre domácnosti podporovať nahradzovanie zastaralých vykurovacích 
telies modernejšími, ktoré majú nižšiu spotrebu, vyššiu účinnosť a niž-
šie emisie znečisťujúch látok. Za tým účelom navrhne úpravu dotačnej 
schémy výmeny kotlov na pevné palivo (uhlie, drevo) za moderné 
enviromentálne kotly pri súčasnom budovaní účelnej infraštruktúry 
(podpora plynofikácie obcí). Budeme podporovať inštaláciu kogene-
račných (združená výroba tepla a elektriny) a trigeneračných (elektri-
na+teplo+chlad) jednotiek a všade tam, kde je to opodstatnené, tiež 
inštaláciu tepelných čerpadiel namiesto klasických vykurovacích kot-
lov. 
Podporujeme zastavenie spaľovania uhlia na energetické účely. 

ENVIRONMENTÁLNE ZÁŤAŽE
Slovensko patrí ku krajinám s  významnými ekologickými záťažami, 
ktoré historicky vznikali ako dôsledok priemyselnej výroby a ťažby 
uhlia. Vnímame potrebu riešenia týchto problémov a preto bude pod-
porovať urýchlenie realizácie Štátnych programov sanácie environ-
mentálnych záťaží. Podporíme realizáciu opatrení na sanáciu najri-
zikovejších lokalít na Slovensku (napr. skládka bývalého CHZJD vo 
MČ Bratislava – Vrakuňa, areál bývalého š.p. Istrochem, lokality na 
východe Slovenska znehodnotené činnosťou podniku Chemko Stráž-
ske a iné). 

Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať čo najrýchlejšiemu od-
chodu od uhlia a súvisiacim revitalizačným projektom, aby regióny 
touto zmenou netrpeli. Podporujeme ukončenie štátnej podpory ťažby 
hnedého uhlia na Hornej Nitre, pretože aj obyvatelia tohto regiónu 
konečne musia mať zdravšie životné prostredie. V  tejto súvislosti 
zabezpečíme transformáciu regiónu Hornej Nitry v spolupráci s EÚ 
v projektoch „život po uhlí“. Budeme dbať, aby vyčlenené zdroje na 
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transformáciu boli efektívne využité a  aby zabezpečili vyriešenie 
environmentálnych problémov regiónu. V tejto súvislosti podporíme 
stratégiu transformácie regiónu formou podpory budovania infraš-
truktúry rýchlostných ciest a ich prepojenie s inými regiónmi tak, aby 
došlo k otvoreniu regiónu a k využitiu jeho nového potenciálu v raste 
zamestnanosti vznikom malých a stredných podnikov, prípadne mož-
nosťou zamestnanosti v okolitých regiónoch Nitry.
 
CIRKULÁRNA EKONOMIKA
Plne podporujeme výhľadovú nevyhnutnosť postupnej zmeny lineár-
nej ekonomiky na cirkulárnu v celom jej reťazci od výroby, cez distri-
búciu, spotrebu a užívanie, opätovné použitie a opravu výrobkov až 
po opätovné použitie komponentov a materiálov. Podporujeme udr-
žateľnosť rozvoja Slovenska tak, aby medzi prírodou a spoločnosťou 
fungovala vzťahová symbióza, kde všetky materiálové a produktové 
prvky sa po ich použití stanú zdrojmi pre nové produkty a  služby, 
ktoré môže spoločnosť využiť. Primárne sa tým zabezpečí zlepšenie 
životného cyklu produktov a minimalizovanie spotreby energie na jej 
výrobu.

Prechod k obehovejšiemu hospodárstvu prináša občanom veľké prí-
ležitosti. Je to významná súčasť úsilia o transformáciu hospodárstva 
Slovenska a jeho nasmerovanie na udržateľnejšie formy. Prechod 
k  obehovému hospodárstvu je výzvou, ktorej úspešná realizácia 
umožňuje spoločnostiam dosahovať významné ekonomické zisky a 
stať sa konkurencieschopnejšími. Prináša dôležité úspory energie a 
prínosy pre životné prostredie. Vytvára miestne pracovné miesta a 
príležitosti na sociálnu integráciu. Je úzko prepojený s kľúčovými pri-
oritami v oblasti zamestnanosti a rastu, investícií, sociálnej agendy a 
priemyselných inovácií.

Podporujeme programy na zvýšenie efektivity obehového hospodár-
stva ako nástroja udržateľného rozvoja v oblasti trvalo udržateľných 
modelov spotreby a výroby. 

Podporíme programy štátu zamerané na zlepšenie podmienok obeho-
vej ekonomiky a to v oblastiach:
• Ekodizajnu, formou projektovania a vývoja výrobkov poskytu-

júcich vyššiu možnosť opráv recyklácie produktu a opätovného 
použitia jeho komponentov a materiálov, prostredníctvom budo-
vania tzv. inteligentného dizajnu výrobkov s dôrazom na úspory 
energie a zdrojov,

• Využitia odpadu z potravín, podporou boja proti plytvaniu, tvor-
bou programov v oblasti predchádzania plytvaniu potravinami, 

prípravou podmienok na uľahčenie darcovstva potravín (znížením 
prekážok pre darcov a príjemcov potravín) a používanie bývalých 
potravín ako krmív (t.j. využiť potenciál výživy bývalých potravín 
v prospech výživy zvierat), 

• Zeleného verejného obstarávania, ktoré je významným nástrojom 
na motiváciu subjektov pri prechode na obehové hospodárstvo 
a  to vo forme podpory zeleného verejného obstarávania najmä 
v oblastiach stavebníctva a dopravy (napr. využívanie recyklácie 
stavebných materiálov na výstavbu ciest a budov, elektromobilita 
vo verejnej správe),

• Systémového zberu odpadu, formou neustálej podpory aktivít 
zameraných na znižovanie produkcie odpadu (napr. baliaci ma-
teriál v obchodoch), podporou osvety, vzdelávania a motivova-
nia občanov k  triedeniu odpadov, podporou separácie odpadu 
a znevýhodňovaním neseparovania, zvýšenia miery participácie 
miest a obcí na separácií a motivovaním obyvateľstva na triedení 
komunálneho odpadu a následnej možnosti jeho druhotného vy-
užitia,

• Opätovného využitia vody, najmä na zlepšenie a zvýšenie zav-
lažovania vodou v poľnohospodárstve a zmiernenia tlaku na prí-
rodné zdroje, na recykláciu živín nahradzujúc priemyselné hno-
jívá. (viac v časti Ochrana vôd). 



Verejná správa 9
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Chceme zrekonštruovať verejnú politiku tak, aby bola postavená na 
troch pilieroch – spravodlivosti, solidarity a subsidiarity.

Chceme posilniť priestor pre participáciu občanov na otvorenom vlád-
nutí prostredníctvom poradného hlasu v rámci Rady vlády a prísluš-
ných výborov. V týchto orgánoch nesmú chýbať zástupcovia verejné-
ho podnikateľského a neziskového sektora, atd.

Rady vlády a  výbory majú pre výkon verejnej moci poradný hlas. 
Sú zložené so zástupcov verejného, podnikateľského a neziskového 
sektora.

Rodina je základnou bunkou spoločnosti, kde život začína, ale aj končí. 
Rodinná politika ide prieč všetkými rezortami. Veľký vplyv na rodinu 
a  jednotlivcov má hospodársky a sociálny rozvoj, ktorý ovplyvňuje 
demografická kríza. Preto je potrebné inicializovať poradná orgán vlá-
dy Radu vlády SR pre rodinnú politiku a demografiu.

Rekonštrukcia verejnej politiky9.1
Pre vyváženosť výborov poradného orgánu Rady vlády SR pre ľud-
ské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť vytvoriť Výbor pre 
náboženskú slobodu z dôvodu rastúcich útokov na náboženskú slobo-
du, prenasledovanie veriacich a politickými rozhodnutiami zasahova-
nie do ich životného štýlu.

Osobitnú pozornosť je potrebné venovať násiliu v spoločnosti a biznis 
s  ľudským životom, ktorý je skutočne rafinovaný. Prevratné objavy 
v oblasti biotechnológií na jednej strane otvárajú netušené možnos-
ti pokroku. No zdá sa, že aj riziká sú čoraz väčšie. Tento fenomén 
technológie a jej radikálny rozvoj (nazývaný aj „posthumanizmus“ a 
„transhumanizmus“) si nevyhnutne vyžaduje nové nároky na etiku a 
na ochranu ľudského života, ľudskej dôstojnosti, ktorý by participa-
tívne riešil a navrhoval Výbor na ochranu ľudského života a ľudskej 
dôstojnostipri Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny 
a rodovú rovnosť.
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ČO JE POTREBNÉ UROBIŤ?
• Dokončiť reformu verejnej správy.
• Dokončiť prechod kompetencií na samosprávu a pokračovať v de-

centralizácii.
• Vytvoriť podmienky pre rozvoj regiónov.
• Podporiť dobrovoľné zlúčenie „malých“ obcí, čím sa dosiahne zvý-

šenie ekonomického, personálneho, odborného potenciálu obcí.
• Stabilné financovanie miest a obcí, tzv. daňovým mixom. 

Reforma verejnej správy prebieha v SR od roku 1990. Úlohou decen-
tralizácie je posilnenie postavenia územnej samosprávy, zjednoduše-
nie vzťahu občan-štát a prenesenie kompetencií zo štátu na územnú 
samosprávu. Reforma nebola do dnešného dňa dokončená.

Naše opatrenia umožnia dokončenie reformy a zvýšenie efektivity 
fungovania samosprávy, preto navrhujeme:
• Zavedenie ôsmych volebných obvodov pre voľby do NR SR, ktoré 

budú zohľadňovať územnosprávne členenie Slovenska, čo bude 

Verejná správa9.2
znamenať priblíženie sa zvolených poslancov k občanom z prís-
lušných regiónov.

• Podporíme rozhodovanie na úrovni miest a obcí. Chceme, aby sa 
o živote ľudí v obciach a mestách nerozhodovalo len v Bratislave. 
Chceme pokračovať v decentralizácií a prenose ďalších kompeten-
cí na obce a mestá aj s finančným krytím.

• Pripravíme a navrhneme nový stavebný zákon. Dlhé čakacie leho-
ty na schválenie výstavby rodinného domu musia byť minulosťou.

• Mestá a  obce musia dôsledne využívať kompetencie v  oblasti 
miestnych daní, prijímania Všeobecne záväzných nariadení a vy-
možiteľnosti ich dodržiavania.

• Reguláciu hazardu dáme plne do kompetencie miest a obcí.
• Podporíme legislatívne zmeny, ktoré pomôžu zjednodušiť a zop-

timalizovať procesy postupy v samospráve tak, aby klienti vedeli 
ako postupovať v jednotlivých konaniach

• Podporíme využívanie informačných systémov a databáz v hori-
zontálnej štruktúre mesto/obec – mesto/obec a vertikálnej štruk-
túre štát – verejná správa.
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Do centra záujmu štátu, jeho orgánov a verejných inštitúcií musí byť 
znovu postavený človek (reálne, nielen deklaratórne). Preto zavedie-
me štátom realizované pravidelné širokospektrálne sociologické skú-
manie miery spokojnosti občanov, komplexne aj pre každú jednotlivú 
oblasť verejnej politiky. Podľa ich zistení nastavíme verejné politiky 
štátu s cieľom zvyšovania miery spokojnosti občanov. 

Žijeme v spoločnosti, ktorá nad prípustnú mieru reguluje spoločenské 
vzťahy (zákony, usmernenia, výnimky, limity a pod). Dochádza tak k 
neustálym zmenám systému, pričom jedna regulácia nahrádza druhú 
reguláciu. Občan sa ocitá v špirále regulácií a stráca dôveru v systém. 
Navyše snaha o dodržiavanie pravidiel stojí občana neúmerne veľa 
energie a síl. 

Budeme presadzovať zjednodušenie a sprehľadnenie súčasného sys
tému štátu. Zavedieme pravidlo, ktorým nová regulácia bude musieť 
odstrániť už viaceré (aspoň 2) existujúce regulácie, inak nebude môcť 
byť zavedená. 

Zlepšenie kvality služieb štátu9.3
Budeme preto presadzovať otvorené výberové konania pre vysokých 
funkcionárov štátu a manažérske pozície v podnikoch s účasťou štá-
tu, s cieľom nominovania do čelných pozícií najschopnejších ľudí. Sú-
časne presadíme povinné vytváranie komplexných (CBA: cost-benefit 
analysis) analýz celospoločenských prínosov a nákladov pre všetky 
navrhované zmeny a opatrenia realizované kľúčovými ľuďmi ovplyv-
ňujúcimi služby štátu, a to naprieč celým verejným sektorom. 

Eliminujeme súčasné príčiny nekvalitného a neefektívneho poskyto-
vania služieb štátu, ktorými sú:
• (vedomé) aktivity rôznych osôb a subjektov s cieľom dosahovania 

vlastného prospechu na úkor štátu a občanov, 
• nekompetentné spravovanie štátu predstaviteľmi politiky a ve-

rejnej správy. 

Prijmeme pravidlo, ktoré neumožní osobe pri jej odvolaní z určitej ve-
rejnej funkcie z dôvodov jej zlyhania, vrátiť sa do inej verejnej funk-
cie, aspoň po dobou päť rokov. Ak bude takáto osoba odsúdená v sú-
vislosti s výkonom svojej funkcie, nebude môcť vykonávať akúkoľvek 
prácu pre štát už nikdy. Zrušíme zlaté padáky a zavedieme jednotné 
podmienky odmeňovania pre manažérske funkcie u všetkých subjek-
tov štátu, vrátane štátnych podnikov a zástupcov štátu v súkromných 
spoločnostiach. 

NAŠE CIELE 
• zjednodušenie služieb štátu = jednoduchý štíhly štát 
• zlepšenie kvality služieb štátu = proklientský štát 
• úspora finančných prostriedkov daňových poplatníkov = efektív-

ny výkonný štát 

ROVNICA SPOKOJNOSTI 
jednoduchý štíhly štát + proklientský štát + efektívny výkonný štát = 
spokojný občan 

JEDNODUCHÝ ŠTÍHLY ŠTÁT 
V prvom rade vykonáme audit (ne)potrebnosti štátnych orgánov a in-
štitúcií z hľadiska posúdenia spoločenského osohu pre občanov, ako aj 
posúdenia nákladov koľko to občanov stojí. Štátny orgán a verejná in-
štitúcia bude musieť preukázať, že prináša viac spoločenského osohu 
ako spoločenských nákladov. Ak to nedokáže preukázať na uspokoji-
vej úrovni, vyhodnotíme opodstatnenosť jej existencie. Systém štát-
nych orgánov a ich štruktúra v porovnaní s inými vyspelými krajinami 
je prebujnelá. 
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V mnohých prípadoch rôzne úrady a inštitúcie vznikali z dôvodu ob-
sadenia politickými nominantmi, bez potreby kvalitatívneho prínosu 
pre občana. Preto sme za racionalizáciu štruktúry orgánov a inštitúcií 
štátu. 

Budeme presadzovať zoptimalizovanie systému štátnej správy. Ak 
politický partneri príde s  návrhom vytvorenia nového ministerstva 
alebo úradu, presadíme pravidlo, ktorým novovznikajúci úrad bude 
musieť nahradiť už niektorý z existujúcich úradov a súčasne bude mu-
sieť prísť k úspore verejných zdrojov. V opačnom prípade zriadenie 
nového úradu nepodporíme. 

Osobitnú pozornosť chceme venovať vzdelávaniu, výskumu a inováci-
ám. Sme za zlúčenie Protimonopolného úradu s regulačnými úradmi v 
rámci možností vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov.

V rámci procesov výkonu verejnej správy zrealizujeme ich integráciu 
a optimalizáciu, najmä čo sa týka zmeny kompetencií a presunu agen-
dy niektorých orgánov a inštitúcií štátu s cieľom debyrokratizovať a 
deregulovať systém, vrátane vykonania zmien v poplatkovej štruktúre 
štátu. Dnešný rozsiahly a preregulovaný systém podrobíme legislatív-
nemu auditu s ponechaním len tých právnych aktov, ktoré sú celospo-
ločensky potrebné. 

Chceme zjednotiť poplatkové povinnosti občanov voči štátu, a to spre-
hľadnením a zjednotením systému výberu všetkých úhrad voči štátu 
(daní, poplatkov, odvodov, zdravotných, koncesií a i.). 
Ďalším nevyhnutným krokom pre zlepšenie systému riadenia kvality 
bude zvýšenie úrovne manažérskeho controllingu a zlepšenie vnútor-
ného kontrolného systému štátnych orgánov a inštitúcií. 

PROKLIENTSKÝ ŠTÁT 
Občan v komunikácii so štátnymi úradmi a jeho zamestnancami nará-
ža najmä na neprístupnosť služieb štátu, časovú zdĺhavosť a opakova-
nú zaťaženosť (duplicitu) pri vybavovaní svojej agendy. Preto budeme 
presadzovať minimalizáciu časového rozsahu občana s úradmi a to 
zvýšením miery elektronizácie služieb štátu a s tým úzko súvisiacou 
potrebou zvýšenia zdieľania informácií medzi jednotlivými úradmi a 
inštitúciami štátu – tzv. prepojenosť systémov štátu. 

Súčasne zabezpečíme vzdelávanie (osvetu) pre občanov za účelom 
zvýšenia počtu využívania elektronických služieb štátu aj za cenu 
rôznych benefitov. 

Budeme dôsledne trvať na vyvodzovaní zodpovednosti za nefunkč-
nosť elektronických systémov štátu, preto už nebude možné prená-
šať zodpovednosť na ťarchu občanov. Odstránime pomalé a zdĺhavé 
konania aj prostredníctvom skrátenia niektorých lehôt a zavedieme 
zásadu, že štátny orgán sa nebude môcť zbavovať veci, bez toho, aby 
došlo k prezumovaniu jeho názoru v merite veci. 

V rámci deregulácie v určitých konaniach štátu presunieme (dôkaz-
né) bremeno zo strany občanov na štát. Občan tak nebudem musieť 
preukazovať niečo, čím už štát disponuje. Navyše štát bude v týchto 
prípadoch vyžadovať od občana len jeho súhlas, pričom doklady a 
preukázanie dôkaznej situácie za občana zaobstará štát. Pre lepšiu 
informovanosť občanov o ich povinnostiach a zákonných lehotách za-
vedieme systém notifikácií zo strany štátu formou štátnej aplikácie. 
Občan tak bude mať prehľad o svojich povinnostiach a najdôležitej-
ších úkonoch vyžadovaných štátom. 

Zabezpečíme finančnú dostupnosť služieb štátu úpravou niektorých 
poplatkov za konania štátu. Budeme navrhovať jeden základný po-
platok v spoločensky únosnej výške pre každé jedno konanie s mož-
nosťou voľby vyšších úhrad pre urýchlené konania alebo špeciálne 
(striktne odôvodnené) konania. Týmto sprehľadníme systém množstva 
poplatkov pri rozličných konaniach a ich rozdielnej výšky. 

Budeme dbať na odborný vyškolený aparát, ktorý je jedným z pred-
pokladov pre spokojnosť občana v styku so štátom. Investície do 
vzdelávania a zlepšovania odborných kvalít štátnych zamestnancov 
sa musia odzrkadliť v kvalite poskytovaných služieb na každej úrovni 
(aj tej najnižšej). Zavedieme dotazníkový systém spätného hodnotenia 
poskytovaných služieb, v záujme zlepšovania kvality poskytovaných 
služieb. 

EFEKTÍVNY VÝKONNÝ ŠTÁT 
Chceme vytvoriť efektívny výkonný štát. Miera efektivity pri reali-
zovaní agendy štátu nezáleží len na množstve zamestnancov štátu. 
Teda zvýšením počtu zamestnancov štátu pre určitú oblasť nezname-
ná zlepšenie kvality služieb štátu, spravidla len zvýšenie verejných 
výdavkov. Niektoré krajiny dosahujú lepšie výsledky pri nižšom počte 
zamestnancov štátu v určitých oblastiach ako máme my. 

Vykonáme personálny audit štátneho aparátu a nastavíme systemi-
záciu verejného sektora podľa skutočných potrieb jednotlivých ve-
rejných segmentov. Zastávame politiku menšieho počtu kvalitných 
zamestnancov, ale lepšie ohodnotených (min. na úrovni súkromného 
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sektora). Adekvátne ohodnotený zamestnanec štátu dosahuje lepšie 
výkony. Častokrát verejný sektor obstaráva veci, ktoré by vôbec ne-
potreboval alebo ich potrebuje v inom rozsahu a kvalite. 

Zameriame sa na efektívnosť a účelnosť vynakladania verejných pro-
striedkov.

Zavedieme povinnosť v celom verejnom sektore predkladať správu 
Ministerstvu financií SR s odôvodnením efektívnosti a účelnosti pou-
žitia verejných prostriedkov na nákup tovarov a služieb (verejné ob-
starávanie) nad určitú sumu. 

Budeme dbať na to, aby pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných 
prác, verejní obstarávatelia prioritne realizovali zákazky  “in-house” 
a zákazky horizontálnej spolupráce (teda zákazky realizované samot-
nými verejnými obstarávateľmi) s cieľom zabezpečenia výhod úspory 
nákladov súvisiacich s obstaraním a skrátením času, ktorý je potrebný 
na zadanie zákaziek na zabezpečenie tovarov, služieb a stavebných 
prác. V prípade externých zákaziek podporíme pravidlá na zvýšenie 
počtu uchádzačov v procese verejného obstarávania a pravidlá na 
skrátenie dĺžky trvania procesov obstarávania, pri dodržiavaní zák-
ladných princípov nediskriminácie, transparentnosti, rovnakého zaob-
chádzania, hospodárnosti a efektívnosti procesov verejného obstará-
vania. Pri niektorých vybraných druhoch služieb (právne, poradenské 
a konzultačné služby) stanovíme jednotné pravidlá a podmienky na 
externé získavanie týchto druhov služieb pre verejných obstaráva-
teľov a stanovíme metodiku a spôsob odmeňovania za poskytnuté 
právne, poradenské a konzultačné služby tak, aby platili pre všetkých 
verejných obstarávateľov.

Sme presvedčení, že takto vieme ušetriť desiatky až stovky miliónov 
eur. 
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Verejné služby (služby vo verejnom záujme) – to sú hlavne oblasti 
školstva, vedy, výskumu, detí a mládeže, športu, zdravotníctva, kultú-
ry, sociálnej sféry a verejnej dopravy. Štát reguluje a financuje tieto 
služby z verejných prostriedkov cez transfery, dotácie alebo cez ve-
rejné poistenie. Právna forma poskytovateľov týchto služieb je rôzna. 
Sú z  verejného, z  neziskového alebo z  podnikateľského prostredia. 
Hospodárenie týchto subjektov s rozličnými právnymi formami je 
rôzne.

Problém spočíva v  tom, že služby sú zamerané na poskytovateľov, 
teda na organizácie, ktoré služby poskytujú, nie na klienta - občana, 
ktorému je služba určená.
• Poskytovatelia sociálnych služieb sa rozdeľujú na verejných a na 

neverejných poskytovateľov. Zákon o sociálnych službách obme-
dzuje neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v ich finanč-
nej stabilite, nedáva rovnakú príležitosť napriek zvýšenej verej-
nej kontrole a povinnostiam, ktoré vyplývajú zo zákona. Finančné 
riadenie verejných poskytovateľov, ktorými sú hlavne rozpočtové 

Služby vo verejnom záujme9.4
organizácie je úplne závislé na zriaďovateľovi – samospráve pod-
ľa schváleného rozpočtu a jeho úpravách v priebehu roka. Soci-
álne služby sú úplne centralizované cez samosprávu, až na malé 
výnimky cez MPSVaR SR. Neverejný poskytovateľ môže dostať 
dotácie na svoju činnosť z verejných prostriedkov, ale ak vytvorí 
zisk zo svojej služby (príspevky od klienta + dotácie – náklady 
na sociálnu službu), musí vrátiť časť dotácie, ktorá prevyšuje ná-
klady. Všetky prostriedky z  činnosti musí použiť na prevádzku, 
nemôže ani časť financií od klientov použiť na rozvoj organizácie.

• Zdravotné poisťovne a značná časť zdravotníckych zariadení sú 
podnikateľské subjekty, ktoré sú financované hlavne z verejné-
ho poistenia, z ktorého môžu vytvárať zisky. Základný problém 
zdravotníctva je práve v tom, že zdravotné poisťovne, obchodné 
spoločnosti, legálne príliš veľa financií smerujú do sprivatizova-
ného zdravotníctva, ktoré vykazujú zisky. Veľmi málo ostáva pre 
neziskový sektor, ktorý naopak produkuje straty. Takže peniaze 
v tomto rezorte sa stali cieľom, nie prostriedkom. Ochrana života 
a ľudskej dôstojnosti je tu najviac ohrozená. Človek sa stáva ná-
strojom biznisu. 

• Školy, školské zariadenia majú v  rezorte školstva normatívne 
financovanie originálnych a  prenesených kompetencií, čo je re-
latívne vyvážené. Súkromné a cirkevné školy a školské zariade-
nia nemajú ukotvenú právnu formu. Legislatíva upravujúca ich 
kompetenčný rámec fungovania a financovania rieši iba výchov-
no-vzdelávací proces, právnu subjektivitu a hospodárenie ako ne-
ziskové organizácie. Ďalšou témou politiky v oblasti školstva je 
pripravenosť absolventov na trh práce. Je potrebné prehodnotiť 
liberalizáciu pri výbere povolania a reflektovať demografickú krí-
zu pri regulácií počtov žiakov na študijných odboroch.

• Verejná osobná doprava je dôležitá pre zmierňovanie dopadov 
dopravných zápch, nehôd a negatívnych ekologických dopadov 
individuálnej automobilovej dopravy. Na jej rozšírenie je potrebná 
nielen realizácia zmien v organizovaní, financovaní a prevádzke 
verejnej osobnej dopravy, ale aj nadväzná dopravná infraštruktú-
ra a infraštruktúra. Pre plnenie národnej stratégie pre integrované 
dopravné systémy so zapojením železnice, medzimestskej auto-
busovej dopravy a pre mestskú dráhovú dopravu, ktorou je elek-
tričková a trolejbusová doprava je nutné zmeniť spôsob financo-
vania – vlaky zadarmo, v plnom rozsahu financovaná zo štátneho 
rozpočtu a osobná preprava v regiónoch financovaná z rozpočtu 
samospráv zaručuje prepravcom primeraný zisk na úrovni 3 % 
z ekonomicky oprávnených nákladov. 
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Garantom zabezpečenia služieb vo verejnom záujme pre občanov je 
štát. Veľmi dôležitým faktorom v poskytovaní verejných služieb sú 
ľudia. Oni priamo vykonávajú služby občanom. Je alarmujúci nedo-
statok ľudí, hlavne tam, kde je nedostatok finančných prostriedkov. 
Najviac sa to dotýka rezortu sociálnych služieb z dôvodu zlého nasta-
venia financovania. Veľkým ohrozením je nezáujem a nepripravenosť 
mladých ľudí pracovať v neziskovom sektore, ktorý sa týka verejných 
služieb.

Preto je nutné 
• legislatívne ukotviť služby vo verejnom záujme, ktoré súvisia 

s hospodárskou činnosťou právnických osôb,
• zamerať sa na dostupnosť a kvalitu verejnej služby, nie na posky-

tovateľa, ktorého zriaďovateľ/zakladateľ môže byť subjekt verej-
nej správy alebo zo súkromného sektora, 

• transformovať rozpočtové organizácie, ktoré poskytujú verejné 
služby na rozpočtové organizácie alebo neziskové organizácie 
poskytujúce všeobecne prospešné služby,

• v zákone o sociálnych službách odstrániť členenie verejných a ne-
verejných poskytovateľov,

• legislatívne ukotviť právnu formu súkromných a cirkevných škôl 
a školských zariadení, 

• revidovať arbitrárnu cenotvorbu uzavretých obchodných zmlúv 
zdravotných poisťovní s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti 
a zvýšiť alokačnú efektívnosť systému financovania v zdravotníc-
tve,

• zaviesť rovnakú metodiku výpočtu finančného príspevku („nor-
matívu“) pre poskytovateľov verejných služieb na základe ana-
lýzy ekonomicky oprávnených nákladov z pohľadu nákladovosti 
služby s využitím ekonomických nástrojov manažérskeho účtov-
níctva, 

• pre poskytovateľov služieb vo verejnom záujme zaviesť rovnaké 
pravidlá pri vytváraní primeraných ziskov, ktoré by mali byť po-
užité na rozvoj poskytovanej služby,

• zaviesť a kontrolovať štandardy kvality s dopadom na prijímateľa 
služby, bez ohľadu na zriaďovateľa a právnu formu poskytovate-
ľa,

• motivovať ľudí pracovať v neziskovom sektore.



Slovensko v medzinárodnom  
spoločenstve10
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Tak ako domáca aj naša zahraničná politika je postavená na základ-
ných hodnotách a princípoch - ochrana ľudskej dôstojnosti a indivi-
duálnej slobody a na rešpektovaní medzinárodných zmlúv. Budeme 
dôsledne presadzovať, aby vláda medzinárodného práva bola silnej-
šia ako „vláda sily“.

Chceme, aby Slovensko bolo jednak verné týmto hodnotám a zároveň 
spoľahlivým partnerom v medzinárodnom spoločenstve pri riešení 
čoraz väčších globálnych výziev, ktorým čelí dnešný svet. 

Budeme podporovať a prehlbovať našu orientáciu na Západ a atlantic-
kú spoluprácu. Budeme sa snažiť zvrátiť politiku súčasnej vlády,  ktorá 
sa často stáva dvojtvárnou, keďže sa nie dôsledne riadila touto dekla-
rovanou orientáciou alebo vyššie uvedeným hodnotovými princípmi. 

Budeme podporovať principiálny postoj voči všetkým krajinám, ktoré 
nerešpektujú ľudské práva zakotvené v medzinárodných zmluvách a 
snažiť sa umenšovať naše politické a ekonomické prepojenie s taký-

Zahraničná a európska politika postavené  
na hodnotách a princípoch

10.1
mito režimami a tak neparticipovať na zle, ktoré predstavujú. Budeme 
sa zasadzovať, aby tomu princípu bola podriadená aj činnosť našej 
diplomatickej služby.

Z toho dôvodu považujeme  za nevyhnutné aby Slovenská republika 
mala ucelenú personálnu politiku v rámci slovenskej diplomacie. Za 
týmto účelom podľa nás treba maximálne sprehľadniť výberové kona-
nia pre vyslania diplomatov (vrátane veľvyslancov) i na riadiace posty 
v ústredí a dôsledne rešpektovať štandardné procesy, resp. eliminovať 
politické vplyvy a vplyv iných záujmových skupín pri personálnych 
rozhodnutiach.
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Zachovanie kultúrnej identity Európy je základnou podmienkou ucho-
vania jej existencie. Pod kultúrnou identitou Európy chápeme konti-
nuitu a  rozvíjanie dedičstva národných identít, ktoré sú výsledkom 
spolupôsobenia odkazu gréckej filozofie, rímskeho práva a hodnoto-
vého systému, založeného na kresťansko-židovských princípoch. Z 
dlhodobého hľadiska to, čo rozhodne o vývoji a formách spolužitia 
s islamom, bude práve autentická sila kresťanskej kultúrnej identity 
Európy.

Ako v zahraničnej tak aj v rámci interných politík EÚ nám v prvom 
rade ide o ochranu ľudskej dôstojnosti a slobody v jej podstate. V tom-
to zmysle sa budeme snažiť o konštruktívne riešenie momentálnych 
interných a externých výziev EÚ. Podstatu týchto riešení vidíme v 
striktnom dodržiavaní princípu subsidiarity a v napĺňaní zvrchova-
nosti členských štátov v kultúrno-etických otázkach. Budeme presa-
dzovať, aby sa aj v externej činnosti EÚ rešpektoval princíp subsidia-
rity.

SR ako stabilný a konštruktívny  
partner EÚ

10.2
Chceme, aby Slovenská republika bola konštruktívnym a spoľahlivým 
partnerom pri obnove vnútornej dôvery a akcieschopnosti EÚ, oso-
bitne v oblasti bezpečnosti, migrácie, finančnej stability a hospodár-
skeho rastu. Naše priority v jednotlivých politikách EÚ sú zahrnuté do 
expertných kapitol tohto programu. 

Popri celkovej vnútornej stabilizácii EÚ, budeme podporovať pokračo-
vanie zodpovednej a otvorenej politiky rozširovania. Súčasťou spoloč-
nej Európy sa po splnení podmienok pre členstvo majú stáť aj ďalšie 
krajiny Západného Balkánu alebo Východného partnerstva. Rozširo-
vanie EÚ smerom k Turecku musí byť zastavené.

EUROFONDY A KORUPCIA
Členstvo v EÚ nám umožňuje dlhodobo využívať prostriedky, ktorého 
zdrojom sú daňoví poplatníci členských štátov. Máme preto morálnu 
povinnosť tieto prostriedky, ktoré čerpáme prostredníctvom eurofon-
dov, využívať efektívne a transparentne. Chceme prispieť k tomu, aby 
si Slovenská republika lvedela epšie definovať svoje strategické ciele 
pre jednotlivé programy fondov a tiež pre Viacročný finančný rámec 
EÚ. Zabezpečíme tak to, aby sa eurofondy využívali efektívnejšie a 
bližšie k potrebám obyvateľstva. Budeme sa snažiť o to, aby sa zjed-
nodušili byrokratické procesy pri čerpaní fondov a eliminovala sa ko-
rupcia. Pravidlá pre výberové konania a samotné čerpanie, tak ako 
ich nastavili naše orgány, nesmierne zaťažujú uchádzačov o granty 
a v konečnom dôsledku bránia tomu, aby sme naplno využili dobrá, 
ktoré EÚ ponúka. Navrhujeme skríning týchto pravidiel a ich násled-
nú úpravu. V rámci tohto procesu navrhujeme zohľadniť skúsenosti 
krajín, ktoré sú v čerpaní úspešnejšie (napríklad Poľsko) a zobrať do 
úvahy návrhy riešení od subjektov, ktoré dlhodobo s eurofondami 
pracujú. Celý tento reformný proces musí prebehnúť transparentne 
a umožniť aktívnu participáciu občanov prostredníctvom verejných 
diskusií online aj off-line. Okrem toho treba zabezpečiť ochranu tých, 
ktorí budú ochotní pomôcť odkryť korupčné praktiky v rámci preroz-
deľovania eurofondov, aby ich nové pravidlá čo v najvyššej miere 
eliminovali. Samozrejme, uvedomujeme si, že pre úplné zabránenie 
korupcie nestačí len zmena pravidiel, ale je nevyhnutná aj zmena kul-
túry. Budeme sa súbežne zasadzovať za oboje.

VZŤAHY SO SUSEDMI A STRATEGICKÉ PARTNERSTVÁ
Chcema Slovensko, ktoré bude mať nadštandardné a priateľské vzťa-
hy so svojimi susedmi. Budeme rozvíjať všetky pozitívne projekty, 
vrátane projektov cezhraničnej spolupráce so všetkými piatimi našimi 
priamymi susedmi s cieľom zlepšiť cezhraničnú spoluprácu, kultúrnu 
výmenu, ale i obohatiť a zlepšiť životné podmienky a priamy prístup 
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slovenských občanov k podnikateľským a pracovným príležitostiam 
v pohraničných regiónoch, osobitne v regiónoch s vysokou mierou 
nezamestnanosti.

Vyšehradskú spoluprácu podporujeme nie ako alternatívu, ale ako 
dôležitý doplnok pre spoluprácu v rámci EÚ. Budeme sa snažiť napo-
môcť tomu, aby krajiny V4 a poprípade V4+ (napríklad aj Slovinsko, 
Rakúsko a Chorvátsko) prichádzali s pozitívnou agendou do EÚ. Čes-
ko-slovenská vzájomnosť má všestranný prínos a význam pre obe 
krajiny. Podporíme intenzívnejšiu spoluprácu s Poľskom, osobitne v 
dopravnom spojení a v rozvoji cestovného ruchu. Podporíme pro-
jekty, ktoré prispejú k odbúravaniu predsudkov, ktoré zaťažujú naše 
vzájomné vzťahy s Maďarskom. Podporíme iniciatívu, aby sa paralel-
né texty o spoločnej histórii stali doplnkom vyučovacieho procesu v 
oboch krajinách. Budeme podporovať dialóg na každej úrovni – vlád-
nej i mimovládnej, kultúrnej či občianskej; budeme podporovať kon-
krétnu spoluprácu medzi slovenskými a maďarskými regiónmi, cirkva-
mi, mimovládnymi organizáciami a univerzitami.

V rámci širšej Európy podporujeme široký dialóg a spoluprácu s Ne-
meckom ako významnou krajinou EÚ a našim kľúčovým strategickým 
a hospodárskym partnerom. Budeme sa tiež snažiť o dobré vzťahy 
s Veľkou Britániou. Británia bola vždy partnerom strednej Európy a 
priateľský vzťah s touto krajinou považujeme za každých okolností za 
prospešný. Budeme naďalej rozvíjať spoluprácu aj s Francúzskom v 
rámci spoločného Akčného plánu strategického partnerstva.

Stabilita, integrita a rozvoj Ukrajiny je v záujme Slovenska. Odmieta-
me porušovanie medzinárodného práva a jej územnej celistvosti voči 
Ukrajine zo strany Ruska. Podporujema proces pridruženia Ukrajiny 
k EÚ. 

Boli by sme radi, keby sa raz Ruská federácia stala strategickým 
partnerom nielen Slovenskej republiky ale celej Európskej únie. V sú-
časnosti však Rusko hrubo porušuje medzinárodné právo napríklad 
anexiou Krymu, okupáciou častí východnej Ukrajiny, alebo zasahova-
ním do územnej celistvosti Gruzínska a Moldavska. S poľutovaním sle-
dujeme aj stupňujúce sa porušovanie ľudských práv vlastných obča-
nov, zmenšujúci sa priestor pre politické práva a nárast náboženského 
prenasledovania namiereného aj proti predstaviteľom kresťanských 
cirkví. V našej politike sa budeme usilovať o vytváranie potenciálu 
pre pozitívne zmeny v Rusku, a zároveň, aspoň dočasne, o znižovanie 
energetickej a akejkoľvek ekonomickej závislosti Slovenska od Ruska 
a takej ekonomickej spolupráce, z ktorej dokazateľne profitujú pred-

stavitelia súčasného ruského režimu. Pokiaľ budú pretrvávať právne 
dôvody, budeme podporovať predlžovanie sankcií uvalených EÚ voči 
Ruskej federácií. 

V rámci transatlantickej spolupráce budeme upevňovať a rozvíjať 
naše vzťahy so Spojenými štátmi americkými vo všetkých oblastiach 
doterajšej spolupráce. Uvedomujeme si, že USA ako náš najsilnejší 
geopolitický partner má najvýznamnejší vplyv na charakter a vývoj 
medzinárodného spoločenstva. Naše vzťahy s USA a ďalšími geopoli-
tickými partnermi preto musia byť silné ale i principiálne a také, aby 
umožňovali kritiku, ak si to situácia vyžaduje. Zároveň musia vychá-
dzať z overených hodnôt na ktorých staviame každú politiku a pod-
porovať spravodlivosť, vládu zákona, ochranu ľudskej dôstojnosti a 
individuálnej slobody a všeobecný mier. 

ĽUDSKÉ PRÁVA A ZÁKLADNÉ SLOBODY
Budeme presadzovať dodržiavanie prirodzených ľudských práv. Chce-
me Slovensko, ktoré bude napomáhať tomu, aby každý človek na tej-
to zemi sa mohol slobodne rozhodovať a konať. Budeme sa snažiť o 
to, aby zahraničná politika SR poskytovala pomoc politickým väzňom 
alebo väzňom svedomia v nedemokratických krajinách, disidentom a 
zoskupeniam, ktoré čelia represáliám zo strany režimov. Budeme sa o 
to snažiť osobitne tam, kde máme skúsenosti a vzťahy, ako napríklad 
na Kube alebo v Bielorusku. 

NÁBOŽENSKÁ SLOBODA
Náboženská sloboda je indikátorom dodržiavania aj ostatných základ-
ných ľudských práv a slobôd. Zasadíme sa o dôsledné dodržiavanie 
ochrany nábožensky prenasledovaných osôb, najmä kresťanov a bu-
deme presadzovať efektívne formy pomoci:
• Vytvorenie postu osobitného predstaviteľa SR pre náboženskú 

slobodu vo svete na úrovni splnomocnenca vlády. 
• Vytvorenie grantovej schémy na podporu prenasledovaným pre 

náboženské presvedčenie alebo vieru 
• Budeme klásť dôraz na tému slobody náboženstva alebo viery v 

rámci bilaterálnych vzťahov a na multilaterálnych fórach
• Vytvorenie národného štipendijného programu na podporu pre-

nasledovaných pre náboženské presvedčenie
• Budeme iniciovať Národný deň spomienky na prenasledovaných 

pre vieru alebo presvedčenie 

ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCA A SPRAVODLIVÝ MEDZINÁRODNÝ OB-
CHOD
Efektívna rozvojová pomoc a spravodlivý medzinárodný obchod, za-
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ložený na obojstrannej výhodnosti tvoria základné piliere konštruk-
tívnej medzinárodnej interakcie, ktorá podporuje všeobecné dobro, 
globálny mier, prosperitu a ochranu ľudskej dôstojnosti a zároveň eli-
minuje dôvody pre novodobé výzvy ku ktorým patrí napríklad nekon-
trolovaná migrácia, terorizmus a kybernetická bezpečnosť. Budeme 
presadzovať, aby obchodné vzťahy SR a EÚ boli založené na princí-
poch spravodlivého obchodu a viedli k obojstrannému ekonomickému 
profitu. Súčasne naša politika bude dbať o to, aby ekonomický profit 
nekončil v rukách predstaviteľov totalitných režimov a radikálnych 
skupín. Budeme tiež presadzovať, aby naše medzinárodné ekonomic-
ké aktivity boli geopoliticky vyvážené, a tak v konečnom dôsledku 
neoslabovali záujmy SR a demokratického sveta. 

Napriek tomu, že Slovenská republika realizuje rozvojovú spoluprácu 
od roku 2003 a od roku 2013 sa stala členom Výboru OECD pre rozvo-
jovú pomoc, ktorý združuje najvýznamnejších donorov sveta, rozpo-
čet a vnútorné kapacity SR dlhodobo stagnujú. Budeme presadzovať 
napĺňanie záväzku navyšovania rozpočtu oficiálnej rozvojovej pomoci 
na úroveň 0,33% HND v roku 2030, ku ktorému sa SR ako členská 
krajina EU zaviazala.

V rámci podpory efektívnych a transparentných nástrojov rozvojo-
vej spolupráce sa zasadíme predovšetkým za zvýšenie bilaterálnych 
programov rozvojovej spolupráce zameraných na znižovanie extrém-
nej chudoby, prevencie a odstraňovania negatívnych dopadov zme-
ny klímy, prevencie a riešenia konfliktov a vytváranie podmienok na 
dôstojný život v rozvojových krajinách. Keďže si uvedomujeme limi-
ty slovenskej rozvojovej pomoci, ako malého štátu, preferujeme skôr 
zameranie na menej krajín a úzko špecifikované ciele. Efektivita na-
šej rozvojovej pomoci sa môže znásobiť aj prostredníctvom odbornej 
prípravy. Posilníme tvorbu pozícii špecializovaných rozvojových dip-
lomatov v rámci nášho diplomatického zboru. Podporíme programy 
informovania verejnosti a programy globálneho a rozvojového vzde-
lávania ako súčasť programov ku aktívnemu občianstvu najmä pre 
cieľovú skupinu detí a mladých ľudí. Budeme podporovať krátkodobé 
aj dlhodobé programy dobrovoľníckej služby v rozvojových krajinách. 

STAROSTLIVOSŤ O KRAJANOV V ZAHRANIČÍ 
Naši občania žijúci v zahraničí a tiež generácie našich krajanov po-
trebujú podmienky pre udržaie živého vzťahu k domovine, zachova-
nie svojej národnej identity, stabilizovanie a zlepšenie úrovne jazyka. 
Budeme preto podporovať krajanské vzdelávanie, školstvo, médiá, 
kultúru a ďalšie sú- visiace oblasti. Budeme presadzovať obnovenie 
činnosti Komisie pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri Zahraničnom 

výbore NR SR. Budeme vytvárať rámcové podmienky pre účasť zá-
stupcov slovenského zahraničia na rokovaniach výborov NR SR a prá-
ci exekutívy ktorá sa bude zaoberať problematikou slovenskej menši-
ny v zahraničí. Pristúpime k zásadnej novelizácii Zákona o Slovákoch 
žijúcich v zahraničí, ktorý vykazuje viacero vážnych nedostatkov a 
prizveme ku aktívnej konzultácii o obsahu tejto novely zástupcov Slo-
vákov v zahraničí. 

BEZPEČNÝ GLOBÁLNY SVET, BEZPEČNÉ SLOVENSKO
Bezpečnosť nášho každodenného života je kľúčová pre našu celkovú 
prosperitu. Aktuálne svetové bezpečnostné prostredie je však ťažko 
predvídateľné a výrazne premenlivé s výzvami a hrozbami zo všet-
kých strategických smerov, od štátnych aj neštátnych subjektov, do-
mácich i zahraničných, cez ich vojenské sily, teroristické, kybernetické 
a hybridné útoky ale i priamou politickou angažovanosťou v štáte. 
Ruské útočné, hlavne hybridné, aktivity v tomto smere na dosiahnutie 
politických cieľov podkopávajú Euroatlantickú bezpečnosť a medziná-
rodný poriadok. Nestabilita a pokračujúca kríza na Blízkom východe a 
v Severnej Afrike prispievajú k šíreniu terorizmu. Taktiež prispievajú 
k neregulovanej migrácii a obchodovaniu s ľuďmi. Šírenie zbraní hro-
madného ničenia a pokročilé raketové technológie tiež prispievajú k 
ohrozovaniu bezpečnosti krajín. Uvedené prostredie má priamy vplyv 
na bezpečnosť Slovenskej republiky. 

Budeme presadzovať takú politiku, ktorá bude sledovať mierové rie-
šenie medzinárodných konfliktov, ale hlavne sa bude snažiť konflik-
ty eliminovať odstránením ich potenciálnych zdrojov ešte v zárodku. 
Ďalej je pre nás prioritné strategické zacielenie na novodobé hrozby, 
ktoré podmínovávajú dôveru medzi krajinami, ale i dôveru v samot-
né demokratické zriadenie. Ako odozvu na nárast konfliktných zón a 
terorizmu sa podľa nás treba predovšetkým zamerať na zastavenie 
prísunu zbraní a finančných tokov (napr. aj zamedzením predaja alebo 
nákupu ropy). Popri použití silových prostriedkov a iných moderných 
metód na zabezpečenie ochrany nevinných, bude podľa nás pre boj s 
medzinárodným terorizmom a dlhodobé spolužitie kultúr a etník roz-
hodujúci postoj umiernených moslimských vodcov, aby sa eliminoval 
militantný fanatizmus a fundamentalizmus.

Ďalej vidíme ako strategické zamerať sa na elimináciu novodobých 
výziev a hrozieb bezpečnosti, akými je narastajúca nekontrolovaná 
migrácia, politický extrémizmus, terorizmus a hybridné hrozby. Z toho 
dôvodu podporíme uvedenie do praxe Koncepcie boja proti hybrid-
ným hrozbám tak, aby sa vytvorili zložky kybernetickej bezpečnosti 
so zameraním na ochranu funkčnosti základných zložiek štátu. Zároveň 
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podporíme zložky na boj proti šíreniu dezinformácií, a extrémizmu na 
internete ktoré budú aktívne participovať na európskych štruktúrach 
zriadených za rovnakým účelom. Zasadíme sa o to, aby sa vytvori-
la všestranná spolupráca medzi štátnymi zložkami a mimovládnym a 
občianskym sektorom na boj proti dezinformáciám a kybernetickým 
hrozbám zemeraným priamo na funčnosť štátu a jeho demokratický 
základ, alebo na boj proti propagande v prospech krajnej politickej 
pravice, či ľavice a extrémizmu. Podporíme Národné bezpečnostné a 
analytické centrum s cieľom vytvoriť fungujúci koordinačný mecha-
nizmus v boji proti všetkým formám terorizmu. 

K ochrane bezpečnosti našej krajiny a jej občanov musí patriť aj boj 
proti krajne vyhroteným, demokratickému systému nepriateľným, 
ideológiám, ktoré či už priamo, alebo v určitom časovom horizonte 
deštruktívne pôsobia na existujúci demokratický systém a jeho zá-
kladné atribúty. Preto podporíme tvorbu novej koncepcie boja proti 
radikalizácií a extrémizmu, ktorá bude vychádzať z Koncepcia boja 
proti extrémizmu na roky 2015 – 2019 a zároveň zohľadní doterajšie 
získané skúsenosti s ambíciou urobiť koncepciu účinnejšou a efektív-
nejšou.  

V rámci zvýšenia energetickej bezpečnosti štátu ale i celej EÚ, podpo-
rujeme spoločné úsilie  na zastavenie projektu Nord Stream 2.

MIGRÁCIA
Masívna ilegálna migrácia je jednou z najvážnejších súčasných výziev 
pre Európu. Európa má morálnu povinnosť pomôcť tým, ktorí sú pre-
nasledovaní a biedni, alebo utekajú pred vojnovým konfliktom. Musí 
súčasne dobre rozlišovať, kto má a kto nemá nárok na túto pomoc. Tí, 
ktorých prijme, musia rešpektovať základné právne a kultúrne normy 
našej spoločnosti.

Sme presvedčení, že zvládnutie problému utečencov si vyžaduje krát-
kodobé i dlhodobé opatrenia, najmä:
• pomoc trpiacim ľudom - čo najbližšie k ich domovu, najmä cez 

riešenie konfliktov a programy rozvojovej spolupráce
• kontrolu schengenskej hranice a eliminovanie nelegálneho prevá-

dzačstva v rámci spoločnej ochrany hraníc
• eliminovanie príčin nelegálnej migrácie ktorými sú napríklad voj-

nové konflikty, ale i dôsledky politických či klimatických zmien, 
ktoré spôsobujú prudké sociálne zmeny a krízy 

• spravodlivý medzinárodný obchod založený na vzájomnej vý-
hodnosti,

• komplexné riešenie problému migrácie v spolupráci všetkých 

členských štátov Únie.

EÚ môže naďalej fungovať len ak sa jednotlivé krajiny správajú voči 
sebe s rešpektom a solidárne v záujme zachovania spoločného dobra. 
Preto sa zasadíme o to, aby Slovenská republika bola konštruktív-
nym partnerom EÚ pri hľadaní riešení a tvorbe efektívnej spoločnej 
migračnej politiky. To napomôže aj k rýchlejšiemu nájdeniu štrukturál-
neho riešenia riadenia migračných tokov, ktoré by nebolo postavené 
na „pohotovostných logikách“. 

OBRANNÁ POLITIKA
Spôsobilosť brániť vlasť je základným poslaním štátu. Budeme preto 
rozvíjať jednak schopnosť občanov čeliť a vzdorovať hrozbám súčas-
ného svetra, a zároveň cieľavedome budovať vlastné sily ako aj spoje-
necké vzťahy, ktoré zabezpečia obranyschopnosť a odolnosť Sloven-
skej republiky voči všetkému, čo by ju mohlo ohroziť.

SEVEROATLATICKÁ ALIANCIA (NATO)
Bezpečnosť Slovenskej republiky chránia jej vlastné ozbrojené sily 
v kombinácii so spojeneckými zárukami vyplývajúcimi z členstva v 
Severoatlantickej aliancii, ktorá v oblasti bezpečnosti a obrany nemá 
v súčasnosti relevantnú alternatívu. Budeme presadzovať, aby SR svo-
jimi postojmi ovplyvňovala rozhodnutia NATO tak, aby aliancia svoji-
mi aktivitami bola vo svete vnímaná ako obranca mieru, demokratic-
kých hodnôt a spravodlivých požiadaviek. Podporujeme konzultácie 
a kooperáciu členských štátov Aliancie ohľadne bezpečnosti a obrany 
s cieľom riešenia problémov, budovania dôvery a prevencie konflik-
tov. NATO je obrannou alianciou a jej najväčšou zodpovednosťou je 
ochrana a obrana spoločného teritória a populácie proti útoku. Bude-
me presadzovať opatrenia na zvyšovanie funkčnosti aliancie a obra-
nyschopnosti jej členských štátov. Preto budeme presadzovať postup-
né zvyšovanie nákladov na obranu, aby ich výška najneskôr v roku 
2024 dosiahla úroveň 2,0 % HDP, k čomu sa SR zaviazala. Investície 
do modernizácie obrany budú minimálne na úrovni 20 % obranných 
výdavkov. Zároveň budeme presadzovať, aby sa vytvoril mechaniz-
mus na zabezpečenie, resp. kontrolu efektívnosti vynakladania týchto 
prostriedkov. Zvýšime transparentnosť a posilníme mechanizmy pre 
kontrolu pri nákupoch techniky a prostriedkov tak, aby jednak nedo-
chádzalo ku korupcii, ale aj aby vyzbrojovanie a prezbrojovanie nevy-
tváralo neželané geopolitické závislosti. 

Budeme tiež podporovať projekt Európskej obrannej únie, ktorej 
poslaním bude garantovať bezpečnosť členských štátov Európskej 
únie predovšetkým v tých oblastiach, ktoré nespadajú do mechaniz-
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mu NATO a takým spôsobom, aby sa vylúčila duplicita a skôr podpori-
la ekonomická efektívita obrany členských štátov EÚ. 

Považujeme za dôležité zlaďovanie obranného plánovania medzi EÚ 
a harmonizáciu ich aktivít s OSN a OBSE a to hlavne kvôli efektivite 
a zamedzeniu duplicity. Budeme sa tiež snažiť vysielať viac expertov 
priamo do medzinárodných štruktúr NATO a jej agentúr, aby sme čo 
najviac ovplyvňovali vývoj v tejto medzinárodnej organizácii. 

V obrannej politike budeme ďalej presadzovať tieto opatrenia: Bude-
me sa zasadzovať, aby SR mala aktuálnu, dlhodobú a záväznú koncep-
ciu bezpečnostnej a obrannej politiky, ktoré budú reflektovať rýchlo 
sa meniace bezpečnostné prostredie a záujmy Slovenskej republiky. 
Vzhľadom na Bezpečnostnú stratégiu Slovenskej republiky podporu-
jeme prijatie novej Koncepcie bezpečnostného systému a novelizáciu 
právneho poriadku v príslušných oblastiach. V rámci obrannej a bez-
pečnostnej politiky podporujeme spoluprácu s expertami z vládneho 
aj mimovládneho sektora a širokú spoločenskú diskusiu o obrane a 
bezpečnosti Slovenskej republiky hlavne so zameraním na nové hyb-
ridné hrozby. V nadväznosti na schválenú Koncepciu boja proti hyb-
ridným hrozbám podporujeme výraznejšie zapojenie sa Slovenskej 
republiky do boja proti týmto novým výzvam a to ako v rámci NATO 
aj EÚ. 

OZBROJENÉ SILY SR
Podporíme efektívny rozvoj, skvalitňovanie bojového potenciálu, 
operačnej pripravenosti a  akcieschopnosti ozbrojených síl Sloven-
skej republiky. Pri prípadných zmenách v organizácii ozbrojených síl 
Slovenskej republiky a v počte či rozmiestnení vojenských základní 
budeme dbať o čo najlepšiu interoperabilitu s ozbrojenými silami spo-
jencov v NATO. Zároveň budeme dbať o to, aby štát mal kontrolu nad 
všetkými dobrovoľnými zbormi a skupinami, ktoré sú podobné vojen-
ským útvarom. Ani dobrovoľné zbory s deklarovaným cieľom elimino-
vať nevojenské hrozby sa nesmú vymknúť zodpovednosti štátu. 

Pre zachovanie dôveryhodnosti, kredibility a zodpovednosti Sloven-
skej republiky a  ozbrojených síl Slovenskej republiky voči NATO a 
EÚ budú kapacity a spôsobilosti ozbrojených síl Slovenskej republiky 
rozvíjané tak, aby umožňovali plniť medzinárodné záväzky Slovenskej 
republiky voči týmto organizáciám bez obmedzení v interoperabilite.
V rámci implementácie Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 
EÚ budú ozbrojené sily Slovenskej republiky predovšetkým schop-
né posilniť úsilie v poskytovaní príspevkov do Bojových skupín EÚ 
(European Union Battle-Group) a  spolupracovať so zahraničnými 

ozbrojenými silami v rámci združovania, zdieľania a vytvárania vo-
jenských kapacít a spôsobilostí v súlade so zmluvným rámcom EÚ.

Ozbrojené sily Slovenskej republiky musia spĺnať predpoklady zapojiť 
sa do operácií mimo územia Slovenskej republiky pod vedením Orga-
nizácie spojených národov (ďalej len „OSN“), NATO, EÚ a Organizácie 
pre spoluprácu a bezpečnosť v Európe (ďalej len „OBSE“), na podporu 
mieru, bezpečnosti a stability alebo na účely poskytnutia humanitár-
nej pomoci.

Kapacity a spôsobilosti ozbrojených síl Slovenskej republiky sa budú 
využívať aj v rámci bilaterálnej a multilaterálnej vojenskej spolupráce 
s inými štátmi vrátane príspevkov ozbrojených síl Slovenskej repub-
liky do regionálnych iniciatív s dôrazom na spoluprácu s krajinami 
Vyšehradskej štvorky.

Ozbrojené sily Slovenskej republiky budú pripravené, v nadväznosti 
na príslušné rozhodnutia v súlade s právnym poriadkom Slovenskej 
republiky, poskytnúť kapacity a spôsobilosti aj pri nevojenských ohro-
zeniach vrátane pripravenosti na obranu v kybernetickom priestore. 
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Pokladáme občiansku spoločnosť za jeden z najpodstatnejších pilierov 
demokracie. Ukázalo sa to pri viacerých zlomových momentoch našej 
novodobej histórie, kedy sa nedala spochybniť opodstatnenosť a sila 
jej hlasu pri zmenách v spoločnosti. V kritických momentoch nastavu-
je zrkadlo nositeľom moci a požaduje etické a morálne spravovanie 
verejných vecí. Plní však nezastupiteľné miesto aj pri poskytovaní slu-
žieb verejnosti v rozličných oblastiach, v ktorých štát postráda efekti-
vitu alebo dostupnosť týchto služieb. 

Neziskový sektor má zároveň veľký potenciál pre tvorbu pracovných 
miest. Treba však vytvoriť podmienky na jeho inštitucionálnu stabili-
tu, aby tento systém mohol jednak absorbovať a zároveň pripravovať 
kvalifikované pracovné sily pre trh práce.

Preto chceme budovať a podporovať partnerstvo medzi občianskou 
spoločnosťou a  štátom. Občan a  občianske organizácie musia mať 
možnosť vstupovať do základných procesov, v ktorých sa tvoria ve-
rejne politiky. 
Je pre nás kľúčové zefektívniť partnerstvo verejného a neziskového 
sektora, hlavne pri poskytovaní služieb vo verejnom záujme, a to jed-
nak legislatívnou reformou a efektívnym, transparentným a spravod-
livým  systému financovania. Sme presvedčení, že ak sa nastaví dobre 
systém, tretí sektor môže občanom ponúknuť oveľa viac.

Chceme ďalej podporovať dialóg medzi vládou a občianskym sekto-
rom, či už posilnením súčasných nástrojov v podobe Rady vlády pre 
MNO a Splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti, alebo no-
vými kompetenciami na úrovni podpredsedu vlády, ktorý by mohol 
efektívnejšie viesť dialóg zo zástupcami tretieho sektoru. 

Chceme taktiež zachovať jeden z  kľúčových nástrojov transparent-
nosti pri tvorbe verejných politík – zákon o slobodnom prístupe k in-
formáciám. Jeho prípadná novelizácia nesmie obmedziť právomoci 
jednotlivých aktérov v procese zisťovania informácií. Naopak, chce-
me rozšíriť povinnosť štátu, aby poskytnuté informácie boli v ľahko 
spracovateľnom formáte, ktorý umožní efektívnu kontrolu narábania 
s verejnými financiami.

Občania sebe11
Za ďalšiu dôležitú legislatívnu zmenu považujeme diskusiu o petíci-
ách, v rámci ktorej by bolo potrebné znížiť kvórum na 50.000 plat-
ných podpisov. Taktiež chceme posilniť účasť verejnosti na rozhodo-
vaní pri rozličných typoch konaní v rámci správneho poriadku. 

V rámci financovania občianskej spoločnosti chceme zachovať a posil-
niť súčasný mechanizmus 2% asignácie dane a rozšíriť rozsah účelov 
tak, aby zahŕňal aj ochranu právneho štátu, dobrú správu vecí verej-
ných a potláčanie korupcie. 

Za kľúčové pokladáme otvorenie diskusie zo zástupcami tretieho sek-
tora o nových formách financovania občianskej spoločnosti, ktoré by 
zjednodušili a odstránili byrokratické prekážky a podporili posilnenie 
kapacít organizácií občianskej spoločnosti na Slovensku. Chceme pod-
poriť zavedenie Charitatívnej lotérie a rozšírenie inštitútu Charitatív-
nej reklamy. 

Navrhneme vytvorenie nového mechanizmu nadrezortnej finančnej 
podpory, ktorý bude spravovaný priamo aktérmi MNO (grantovými 
nadáciami) vybranými vo verejnej súťaži. 

Na základe dlhoročnej diskusie medzi verejnými a neverejnými po-
skytovateľmi verejnoprospešných služieb presadíme zrovnoprávne-
nie finančných alokácií za jednotlivé úkony tak, aby boli orientované 
na klienta. Inými slovami, štátny príspevok má byť poňatý ako príspe-
vok klientovi a nie poskytovateľovi. To v konečnom dôsledku zaručí 
jeho rovnakú výšku bezohľadu na poskytovateľa a tak vnesie do celé-
ho systému spravodlivosť. 

Upravíme rozpočtové pravidlá verejnej správy, aby bolo možné 
viacročné financovanie projektov a  upravíme pravidlá na poskyto-
vanie európskych štrukturálnych a investičných fondov tak, aby sa 
zvýšili možnosti financovania aktivít občianskej spoločnosti. Zvýše-
ním transparentnosti pravidiel chceme zároveň prispieť k eliminácií 
možností využívať financie pre tretí sektor na korupčné praktiky. 
Podľa správy Univerzity John Hopkins dobrovoľníctvo môže prispieť 
až 5% do hrubého domáceho produktu (HDP). Napriek uvedeným sna-
hám, aktivitám, úspechom a sociálnemu významu dobrovoľníctva je 
dobrovoľnícka práca stále spoločnosťou a jej inštitúciami nedocenená. 
Nemáme k dispozícii dostatok konkrétnych nástrojov na vykazovanie 
hodnoty dobrovoľníckej práce. Pre rozvoj spoločnosti a  ekonomiky 
je nevyhnutné vytvoriť systémové nástroje na uznávanie a validáciu 
dobrovoľníckej práce vo všetkých sektorov. Preto chceme aktualizo-
vať súčasnú legislatívu tak, aby boli posilnené základné princípy dob-
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rovoľníctva, hlavne mechanizmus priamej štátnej podpory pre dlho-
dobé dobrovoľnícke programy a podporu ich infraštuktúry v rôznych 
oblastiach. 

Neformálnym vzdelávaním a prácou s mládežou k lepšej spoločnosti
Okrem všeobecného dobra pre spoločnosť, dobrovoľnícka služba a iné 
formy angažovania sa v občianskom sektore vykonávaná mladými 
ľuďmi ale nie len mladými, poskytuje možnosť nadstavbového mimo-
školského vzdelania, vrátane získania pracovných návykov, zručnos-
tí a kompetencií pre osobnostný a profesionálny rast. Navyše takáto 
forma angažovanosti zvýši motiváciu o preberanie osobnej zodpo-
vednosti za vývoj spoločnosti. Prieskumy dlhodobo ukazujú, že ľudia, 
ktorí sa angažujú v treťom sektore sú výrazne menej náchylní voliť 
politický extrém. 

Podporíme nové programy hodnotového neformálneho a občianskeho 
vzdelávania v štátnych grantových schémach ako aj prostredníctvom 
eurofondov tak, aby sa vytvoril priestor pre širokú participáciu slo-
venských mimovládnych organizácií na programoch, ktoré rozvíjajú 
zručnosti a postoje potrebné pre demokratickú účasť na živote spo-
ločnosti cez školské aj mimoškolské aktivity a prostredníctvom vzde-
lávacích programov pre dospelých. Zvýšime podporu pre neštátnych 
aktérov v neformálnom vzdelávaní a práci s deťmi a mládežou, najmä 
pre detské a mládežnícke organizácie na národnej a regionálnej úrov-
ni. 
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Európska únia zhodnotila úroveň informatizácie na Slovensku. Ocitli 
sme sa až na 20. mieste z 28 krajín Európske únie. Digitalizácia je 
slabá, spôsobená zlým alebo nesprávnym nastavením priorít. Za os-
tatné obdobie chýbalo jasné zadefinovanie uskutočniteľných cieľov 
- čo chceme digitalizáciou riešiť a aký prínos to má mať pre občana. 
Doposiaľ investované prostriedky do IT boli minuté často krát neefek-
tívne, na predražené tendre, resp. riešenia, ktoré nemajú efekt alebo 
len ťažko merateľný výsledok. 

Štát cez svoje inštitúcie zlyháva v schopnosti zadefinovať zrozumiteľ-
né zadanie, ciele a požadovaný výsledok. Toto sa odzrkadľuje aj pri 
komunikácii s IT firmami a dodávateľmi. Pohľad na to, čo by to malo 
byť a čo je napokon dodané sú dva samostatné svety. 

Zdroje na rozvoj digitalizácie budú v  nasledujúcom období pochá-
dzať predovšetkým z programu Jednotný digitálny trh. Ide opätovne 
o zdroje, ktoré získavame z EÚ. Ich použitie bude limitované na kon-
krétne kapitoly. Financovanie iných priorít bude nutné realizovať zo 
zdrojov štátneho rozpočtu. 

Ako jedným z riešení je definitívne integrovanie celého štátneho IT 
pod jeden úrad, inštitúciu. Úrad bude autoritou pre ďalšieho smerova-
nia eGovernmentu , určovanie priorít implementácie technológií, ob-
starávanie IT technológií jasným zadaním so želateľnými a merateľný-
mi výsledkami, zabezpečenie implementácie, bezpečnosti a následnej 
správy technológií a databáz. Všetky dáta, databázy, technológie a in-
fraštruktúra bude plne v  rukách štátu a  na území SR, ako bezpeč-
nostný prvok proti hybridnej vojne. Pri rozvoji štátneho IT musíme 
pamätať na ľudí a bezpečnosť spravovaných dát.

Medzi priority v rámci štátneho IT vo vzťahu k občanovi patria:
• Prioritou je odbremenenie občanov od byrokracie. Preukazova-

nie a dokladovanie tých istých potvrdení, výpisov musí byť mi-
nulosťou. Úlohu zisťovania na seba prevezme štát. Uplatňuje sa 
pravidlo žiadny doklad od štátnej inštitúcie pre štátny inštitúciu, 
jeden doklad a dosť od neštátneho subjektu pre štátnu inštitúciu.

• Vyžadovať merateľné výsledky – k rozpočtu, aj časovému rámcu 
realizácie. Akú hodnotu dostane občan. 

• IT riešenia štátu pre obyvateľstvo musia byť od začiatku budova-

IT / Digitálna spoločnosť  12
né ako ,,user friendly“, teda užívateľsky prívetivé. Dôraz musí byť 
kladený na jednoduchú funkcionalitu a  ovládateľnosť. Rovnako 
tak na vizuálnu zrozumiteľnosť a intuitívnosť. 

• Posilnenie vzdelávania obyvateľstva. Nie každý je zručný s  di-
gitálnymi technológiami. Vzniká tak generačná priepasť. Nie je 
možné očakávať, že seniori budú vedieť automaticky s  týmito 
technológiami narábať. Posilnenie vzdelávacích aktivít je tak ne-
vyhnutnosťou. Zvýši sa tak aj počet užívateľov.

• Posilnenie IT vzdelávania v spolupráci s ministerstvo školstva na 
základných a stredných školách. 

• Školenia a rozširovanie vzdelania aj prostredníctvom úradov prá-
ce. 

• V  prípade uvedenia nových systémov zo strany štátu pre širo-
kú verejnosť spustenie informačnej a edukačnej kampane pre se-
niorov cez záujmové združenia a organizácie, ktoré tieto skupiny 
obyvateľov združujú.

• V jednotlivých mestách, mestských častiach a obciach sa vytvoria 
klientske centrá štátneho IT, kde bude zabezpečený prístup a pod-
pora zamestnanca centra k štátnemu IT pre všetkých občanov (aj 
pre tých, ktorí nemajú prístup k technológiám) . 

Medzi priority v rámci štátneho IT vo vzťahu k firmám a spoločnos-
tiam patria:
• Postupné prenesenie zodpovednosti za implementáciu zákonov 

voči firmám na štát v rámci štátneho IT.
• Ukladanie a archivácia dát pre potreby štátu bude výhradne v di-

gitálnej podobe a  spolu so správou osobných údajov bude vý-
hradne realizovaná v  štátnom IT, kde štát bude zodpovedný za 
správu a bezpečnosť.

• Zavedenie štátneho / európskeho raitingu firiem na základe zná-
mych ukazovateľov aktualizovaných na mesačnej báze a zároveň 
zákaz zverejňovanie detailných finančných výkazov firiem, bez 
povolenia dotknutej firmy. 

MEDZI PRIORITY V RÁMCI IT VO VZŤAHU ŠTÁT VS. ŠTÁT:
• Sfunkčnenie všetkých štátnych registrov a databáz, aby dokázali 

navzájom spolu komunikovať.
• Aktualizácia registrov. Napriek vybudovanej infraštruktúre sú 

niektoré databázy neúplné, nepresné. Doposiaľ chýbajú údaje, 
pretože neboli štátnou správou alebo samosprávou do systému 
nahraté. 

• Dátová analytika a konkrétne výstupy. Doplnenie registrov, data-
báz napomôže aj pri dôležitých politických rozhodnutiach. Spra-
cované dáta bude možné použiť napr. pri rozhodovaní o emisiách, 
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energetickej náročnosti budov a pod.
• Jasné definovanie cieľov, zadaní a očakávaných výstupov pri do-

dávkach IT riešení a technológií. Jasné ciele a definované výstupy 
šetria čas aj peniaze. 

VEREJNE DOSTUPNÉ DÁTA
Štát už dnes disponuje s množstvom dát, ktoré je schopný poskytnúť 
elektronicky obyvateľom, rozumej jednotlivcom alebo tretím stranám. 
Slovensko sa vydalo cestou budovať vlastné systémy, ktoré sú v sprá-
ve štátu a  jeho inštitúcií. Na rozdiel od krajín ako Estónsko, kde sa 
tzv. štátne IT budovalo v spolupráci so súkromným sektorom (napr. 
cez PPP projekty). Slovenská cesta zagarantovala, že sú údaje, dáta 
spravované štátom a nie tretími stranami. Prinieslo to však aj nákla-
dy. Systémy boli budované s vysokými finančnými nárokmi a ďalšími 
budúcimi nákladmi na údržbu. 

Využitie dát tretími stranami zo štátnych databáz bude spoplatnené a 
výhradne na základe súhlasu dotknutej osoby alebo firmy. Tretie stra-
ny budú musieť elektronicky odôvodniť a požiadať dotknuté osoby 
alebo firmy o sprístupnenie dát. Osoby a firmy budú mať právo takúto 
žiadosť bez uvedenia dôvodu zamietnuť. Spoplatnenie dát bude rôzne 
podľa účelu využitia dát a poplatok za sprístupnenie dát sa bude deliť 
medzi štát a dotknutú osobu/firmu. 
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Kultúra je neoddeliteľnou súčasťou národa. Kultúra pomáha tvoriť 
identitu, prispieva k  rozvoju spoločnosti, skupín obyvateľstva ako 
aj jednotlivca. Predovšetkým na úrovni intelektuálnej, emocionálnej 
a morálnej. Práve cez kultúru a zvyklosti dokážeme častokrát vnímať 
iné národy, sociálne skupiny, etniká. Kultúra ako výsledok ľudského 
snaženia, ktoré častokrát presahuje jednotlivca a pretrváva aj po jej 
tvorcovi. Kultúrne dedičstvo, odkaz, ktorý ostáva zachovaný pre os-
tatné generácie. 

Aj dnes vieme práve vďaka kultúre identifikovať, rozpoznávať zanik-
nuté národy, civilizácie. Kultúra a umenie sa stávajú nositeľom odkazu, 
ktorý dokáže pretrvať. V slobodnej spoločnosti je kultúra výsledkom 
tvorby a aktivít jednotlivca alebo skupiny ľudí, na základe slobodnej 
vôle. Pochádza z túžby, chute tvoriť, vyjadrovať sa. Vzniká prirodzene. 
Nevzniká diktátom ,,zhora“ a za účelom naplniť vízie a predstavy nie-
koho alebo niečoho (politickej ideológie, predstavy diktátora a pod.). 
Na Slovensku je kultúra, umenie častokrát chápané ako nutná súčasť, 
povinná jazda, bez hlbšieho a seriózneho záujmu. Napriek tradíciám, 
napriek veľkému kultúrnemu dedičstvu a aj napriek možnostiam, kto-
ré sa pre slovenskú kultúru, umelcov otvorili. Kým v zahraničí sa kul-
túra chápe aj v kontexte tzv. kultúrneho priemyslu, na Slovensku je 
tento potenciál využívaný len veľmi málo. 

NAŠA FILOZOFIA
Štát nemá direktívne zasahovať a nariaďovať. Štát má vytvárať pod-
mienky a  rámec pre rozvoj kultúry, umenia, mediálneho prostredia. 
Byť v dialógu s profesijnými združeniami, organizáciami, umeleckou 
obcou alebo náboženskými či cirkevnými predstaviteľmi. V závislosti 
od agendy, ktorej sa dialóg týka. Úlohou vlády, ktorú predstavuje mi-
nisterstvo kultúry, je aj schopnosť definovať priority a oblasti, ktoré 
chce podporiť a rozvíjať. Vynechané nesmú byť národnostné menšiny. 
Podpora, ktorú ministerstvo kultúry smeruje do jednotlivých oblastí 
musí byť apolitická. Podpora sa má týkať výlučne umeleckých, kultúr-
nych aktivít. Rozhodovať má pridaná hodnota, nutnosť podpory, roz-
voj, prínos pre spoločnosť. Nesmie ísť o podporu politických aktivít, 
ktoré sa spájajú s presadzovaním konkrétnej ideológie. 

Rezort má podporovať kultúrne aktivity, umenie s prihliadnutím na 
jednotlivé priority, ktoré si vytýči. Dôležitou úlohou je previazanie 
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kultúrnych, umeleckých aktivít s posilnením turistického ruchu, spo-
lupráca s  rezortom diplomacie pri propagovaní kultúry v  zahraničí, 
s prilákaním zahraničných partnerov, tak aby bol akcelerovaný ďalší 
rozvoj. 

V  oblastiach, kde je nutná nová regulácia alebo jej úprava, má vy-
tvárať rozumný rámec s prihliadnutím na podmienky a stav trhu. Pri 
vytváraní nových regulácií viesť aktívny dialóg so všetkými zúčast-
nenými a s prihliadnutím na potreby obyvateľstva. Vedieť dynamicky 
reagovať na nové trendy a vývoj. 

KULTÚRNY PRIEMYSEL
Zaklínadlom ostatných rokov sa aj na Slovensku stalo slovné spojenie 
– kultúrny priemysel. V zahraničí je tento termín už všeobecne zau-
žívaný a reflektuje subjekty, združenia, jednotlivcov, ktorí podnikajú 
v kreatívnych činnostiach. 

Kultúrny priemysel sa na Slovensku vytváral najmä vďaka slobod-
nému trhu. V mnohých oblastiach celkom spontánne a podľa potreby 
trhu. Bez čakania na podporu od štátu alebo Európskej únie. Dlhoroč-
ná prax vo vyspelých štátoch ukázala, že kultúrny priemysel dokáže 
generovať zaujímavý objem peňazí, ako aj vytvárať zamestnanosť. 
Zároveň generovať jedinečné pracovné príležitosti, ktoré častokrát 
vyžadujú aj jedinečné zručnosti a schopnosti. Teda pracovné miesta, 
ktoré nie je možné nahradiť agentúrnymi zamestnancami. 

Kultúrny priemysel je jednou zo zložiek, ktorú sa snaží aktívne pod-
poriť Európska únia. Žiaľ, na Slovensku zlyháva podpora kreatívneho 
priemyslu zo zdrojov EÚ. A to najmä z dvoch dôvodov. Zle nastave-
né oblasti podpory – výzvy nedávajú v  našich podmienkach úplne 
zmysel. Neschopnosť slovenského kultúrneho priemyslu absorbovať 
túto pomoc, pretože infraštruktúra, zázemie je iné alebo inak rozvinu-
té. Preto chceme zlepšiť nastavenie programov podpory, smerovanie 
podpory a jej využívania. Rovnako tak je dôležité previazať kultúrny 
priemysel s ďalšími oblasťami hospodárstva, ako napríklad cestovný 
ruch, školstvo, vzdelávanie. Pamätať treba aj na efektívnosť a podpo-
rovať aktivity, ktoré budú po naštartovaní životaschopné a nebudú 
večne odkázané na podporu.

FINANCOVANIE, AUDIT INŠTITÚCIÍ
Financovanie kultúry, umenia je neustálou témou. Rezort kultúry je 
chápaný mnohokrát ako okrajový, ktorý musí bojovať o svoje financo-
vanie. Preto chceme klásť väčší doraz na jeho dofinancovanie a rozvoj 
previazať s ostatnými rezortmi a aktivitami. Predovšetkým s turistic-
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kým ruchom, posilnením a zlepšením v procese výučby – prilákanie 
zahraničných lektorov a odborníkov, ktorí dokážu priniesť nové skú-
senosti a pohľady. 

Financovanie kultúry je v súčasnosti silne odkázané na zdroje štátneho 
rozpočtu. Viaczložkové financovanie je obmedzené. Deje sa len v nie-
ktorých oblastiach a nie je samozrejmosťou. Napriek dlhým diskusiám 
o potrebe zákona o sponzoringu, nedošlo k zásadnému posunu. Nao-
pak, trh medzitým vyriešil situáciu za zákonodarcu. Našiel si vlastné 
cesty ako dostávať peniaze do kultúry cez iné inštitúty, napríklad cez 
zmluvy o reklamnej spolupráci. Súkromné finančné zdroje plynú do 
kultúry veľmi obmedzene. Podpora umenia zo súkromných zdrojov je 
limitovaná. Nie je to dané len otázkou trhu a finančnými možnosťami 
súkromného sektoru. Tradícia mecenášstva a podpory umenia nie je 
na Slovensku etablovaná. Kým historicky bola významným podporo-
vateľom umenia cirkev, šľachta a neskôr rodiaca sa podnikateľská vrs-
tva, v slovenskej realite ostáva podpora kultúry a umenia predovšet-
kým na pleciach daňových poplatníkov. Zákon o  sponzoringu tento 
stav nijako zázračne nezmení. Ide o situáciu, ktorá vyžaduje dlhý čas 
budovania vzťahov a dôvery medzi privátnym sektorom a umením. 
Súkromný sektor musí vidieť a aj chápať správnosť podpory ako pri-
rodzenú súčasť fungovania v rámci národa a spoločnosti. 

Efektívne využívanie zdrojov, ich prerozdeľovanie sa deje cez pod-
porné fondy alebo priamym umiestnením do kultúrnych inštitúcií. 
V tejto oblasti je nutné spustiť komplexný audit. Reálne zistiť na koľko 
je súčasný systém efektívny. Cieľom auditu je správne optimalizovať 
systém, aby zdroje na kultúru, tvorbu, kreatívny proces boli správ-
ne nasmerované. Prostriedky musia ísť na konkrétne programy, ne-
smú byť do veľkej miery míňané len na samotný systém, jeho chod 
a údržbu. 

OCHRANA PAMIATOK, KULTÚRNE DEDIČSTVO
Stav kultúrneho dedičstva a  pamiatok na Slovensku je alarmujúci. 
Jednou z priorít rezortu kultúry musí byť obnova pamiatok v regió-
noch. Nejde len o zachovanie kultúrneho dedičstva. Udržiavané, zre-
konštruované pamiatky vedia zvýšiť atraktívnosť regiónov pre turis-
tický ruch. V niektorých prípadoch naviazať aj ďalšie činnosti. Obnova 
pamiatok však nesmie ostať len na pleciach štátu. 

Súkromné iniciatívy musia byť podporené. Rovnako tak pokuta sank-
cie za nevyhovujúci stav musia byť vyššie ako náklady na renováciu. 

AUDIOVIZUÁLNA TVORBA
Vytvorením Audiovizuálneho fondu došlo k výraznej podpore tvorby 
na Slovensku. Sprehľadnilo sa financovanie, boli nastavené pravidlá. 
Vďaka podpore zo strany AVF vzniklo množstvo audiovizuálnych diel, 
filmov. Podporované sú aj edukačné a marketingové aktivity filmárov. 
Napriek tomu, ostáva slovenský film častokrát v závese. Divák navšte-
vuje domácu tvorbu výrazne menej ako zahraničnú. 

Cieľom je zefektívniť podporu slovenského filmu. Dôslednejšie dodr-
žiavať štatút AVF, ktorý hovorí o podpore filmov s diváckym potenci-
álom a potenciálom v zahraničí. Rezort kultúry bude musieť jasnejšie 
komunikovať s vedením AVF o ďalšom smerovaní a cieľoch podpory. 
Zvýšením diváckeho záujmu o  slovenskú produkciu zvýšime aj ob-
jem prostriedkov na audiovizuálnu tvorbu. Dôslednejšie sa musíme 
zameriavať na marketingové aktivity doma, ale aj na zahraničných 
festivaloch. 

Dôležitým prínosom z pohľadu financií ako aj know-how je prilákanie 
zahraničných produkcií. Slovensko vytvorilo podpornú schému, keď 
zahraničné produkcie môžu dostať finančné úľavy. Je to len jeden 
z prvých krokov. V tomto smere sú popredu okolité krajiny ako Maďar-
sko a Česká republika, ktoré sú už dlhodobo vyhľadávaným miestom 
pre zahraničných filmárov. Rezort kultúry musí stanoviť v akej oblasti 
chceme byť konkurencie schopný,  čo dokážeme ponúknuť a  predo-
všetkým ako chceme zahraničné produkcie osloviť. V tomto smere je 
nevyhnutná cielená propagácia Slovenska a jeho lokalít pre filmárov. 
Marketingová stratégia na zviditeľnenie Slovenska ako filmárskej des-
tinácie bude zadefinovaná a realizovaná. 

MÉDIÁ
Mediálny svet sa radikálne zmenil. Nastúpili nové platformy, prenos 
informácií sa výrazne zrýchlil. Vďaka demokratizácii a internetu došlo 
k vzniku množstva nových médií, informačných kanálov. Nositeľom 
informácií už dnes nie sú výhradne etablované mediálne spoločnosti. 
Úloha sa preniesla na jednotlivca a deje sa cez mobilný telefón. 

Veľkou výzvou sa preto stala dôveryhodnosť publikovaných, zdie-
ľaných informácií. K  tomu prirodzene pribudli problémy ako ,,fake 
news“, štandarom sa stáva publikovanie čohokoľvek bez zodpoved-
nosti. V tejto atmosfére sa ešte viac ukazuje dôležitosť dobre fungu-
júcich médií verejnej služby. RTVS bude čeliť ďalším výzvam na trhu. 
Z pohľadu daňového poplatníka je dôležité nezvyšovať koncesionár-
ske poplatky. Z pohľadu ďalšieho rozvoja musí RTVS hľadať spôsoby 
ako rozšíriť svoju kanálovú ponuku, zachovať vysokú kvalitu spravo-
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dajstva a byť výrazne aktívnejšia v internetovom priestore. V spolu-
práci RTVS, TASR a parlamentu bude potrebné zvážiť spustenie spra-
vodajského kanálu, ktorý bude pokrývať politické udalosti. Obdoba 
kanálu C-Span v americkom kongrese. 

DIGITÁLNY REGULÁTOR
Určujúcim pre šírenie informácií a  správ sa stali sociálne siete. Na-
priek tomu, že seba definujú ako platformy a nie médium, plnia funk-
ciu média. Vzniká tak situácia, kedy niektorí hráči na trhu podliehajú 
regulácii a ostatní nie. Digitálny regulátor bude nevyhnutný. V rámci 
Európskej únie už prebieha diskusia o potrebe regulovania sociálnych 
sietí. Digitálny regulátor by nemal ostať úzko zameraný iba na soci-
álne siete, mal by byť autoritou aj pre ostatné médiá pôsobiace cez 
internet. Bude potrebné presadzovať princíp parity – rovnaký prístup 
ku všetkým. Regulácia musí byť rozumná, to znamená cieľom nemá 
byť zvyšovanie regulácií, ale nový prístup a efektívne uplatňovanie.
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Silné a úspešné Slovensko môže rásť len v silnom a úspešnom Európ-
skom dome.

Zabezpečíme možnosť voliť zo zahraničia pre všetkých občanov Slo-
venska.
8 volebných obvodov vo voľbách do Národnej rady Slovenskej re-
publiky.

Reguláciu hazardu dáme plne do kompetencií obcí.

Program „Manažéri v montérkach“.

Skutočný zákon proti billboardovému smogu.

Internet Free – prenos dát bez poplatkov a daňovej záťaže.

Zjednodušenie stavebného povolenia pre rodinné domy.

Podporíme cestovný ruch ako významné odvetvie národného hospo-
dárstva.

Status „prechodného zamestnanca”.

Zavoláme naše deti domov, aby nám pomohli zmeniť našu krajinu
...a ešte omnoho viac.

Čo ešte?.



www.kdh.sk


