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Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na 
roky 2020 - 2024 

 
Vítame Vás v špeciálnom aprílovom vydaní Aktualít Legislatívnej rady NKÚ SR, v ktorom Vám prinášame infor-
mácie o novom programovom vyhlásení Slovenskej republiky na roky 2020 – 2024. programové vyhlásenie bolo 
schválené v Národnej rade SR dňa 30. apríla 2020.  
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1 PROGRAMOVÉ VYHLÁSENIE VLÁDY SR NA ROKY 2020 - 2024 

Čítajte viac: https://domov.sme.sk/c/22395020/narodna-rada-sr-schvalila-programove-vyhlasenie-vlady.html 
 

Dokument vychádza z programových priorít novej vlády na roky 2020 až 2024. Zahŕňa priority jednotlivých re-
zortov, rozdelený je do viacerých oblastí. 
 
Prioritami vyhlásenia sú zodpovedný prístup k verejným financiám, boj s korupciou a transparentnosť, zabez-
pečenie rovnosti pred zákonom a zvýšenie dôvery v štát, ale aj včasná a kvalitná zdravotná starostlivosť, vzde-
lanie, vytvorenie atraktívneho podnikateľského prostredia, zvýšenie potravinovej sebestačnosti či spravodlivý 
systém podpory poľnohospodárov. 
 
 
Oblasti, ktorým sa programové vyhlásenie venuje: 
 
1. Boj proti korupcii, aby Slovensko bolo férová a transparentná krajina 
 
Hl. zámery:  

Merateľným ukazovateľom je dosiahnuť v rebríčku Transparency Interantional zlepšenie o 20 miest. 

Prijatie novej koncepcie zákona o preukazovaní pôvodu majetku (zavedenie efektívneho nástroja na postihovanie nele-
gálnych príjmov; 

Návrh komplexnej zmeny zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 

Zavedenie štátneho registra verejných funkcionárov a ich majetkových priznaní (prepojenie registra s inými štátnymi re-
gistrami); 

Zriadenie nezávislej inštitúcie, ktorá bude mať na starosti etiku verejných funkcionárov (kontrolný, analytický a metodický 
útvar); 

Prijatie funkčného zákona o lobingu 

Posilnenie výkonnostných kontrol NKÚ, ktoré budú zamerané na efektivitu opatrení, ktoré slúžia na posúdenie účin-
nosti, hospodárnosti a efektívnosti vynaložených verejných prostriedkov. 

Zvýšenie transparentnosti a kvalifikačných a osobnostných predpokladov na obsadenie vedúcich postov na 
NKÚ.  

Posilnenie kompetencií NKÚ a zváženie možnosti ukladania sankcií v prípade, že kontrolný subjekt neodstráni ne-
dostatky zistené kontrolou. 

https://domov.sme.sk/c/22395020/narodna-rada-sr-schvalila-programove-vyhlasenie-vlady.html
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Prijatie nastavenia dlhodobého strategického plánu ľudských zdrojov v štátnej službe – zavedenie dlhodobého plánovania 
výberových konaní; 

Zavedenie transparentného výberového procesu, 

Stanovenie zákonného mechanizmu určenia odmien pre zástupcov štátu; 

Verejné obstarávanie – slabá implementácia pravidiel a procesov a vzdelávania obstarávateľov – pomoc regiónom, aby 
samostatne zvládli efektívne obstarávať v regiónoch - prijatie opatrení na zlepšenie kontroly VO; 

Presadenie novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám – rozšírenie okruhu povinne zverejňovaných informácií, 
zvýšenie vymožiteľnosti práva na informácie, zavedenie povinne zverejňovať prílohy a dodatky k zmluvám, zrušenie vý-
nimky pre NDS pri zverejňovaní zmlúv, zavedenie povinného zverejňovania informácií o osobách, ktoré sa uchádzajú 
o verejnú funkciu, 

Otvorená samospráva – zverejňovanie dát, podkladových materiálov na rozhodovanie samospráv, majetkových priznaní 
starostov a primátorov. 
 
Nové inštitúcie: Zriadenie štátnej personálnej agentúry na Úrade vlády SR, 
 
Strany: 3-7 

 
 

2. Obnova dôvery v právny štát a zabezpečenie toho, aby zákon a spravodlivosť platili pre každého 
rovnako 
 

Hl. zámery:  

Súdnictvo: celoplošné zavedenie časových rámcov na rozhodovanie v jednotlivých veciach vyvodzovanie subjektívnej 
zodpovednosti za prieťahy v konaní, obmedzenie dôvodov na objektívne prieťahy v konaní, možnosť rozšírenia právomoci 
Ústavného súdu SR pri posudzovaní súladu zákonov s ústavou v súvislosti s konaním o ústavnej sťažnosti pre porušenie 
základných práv a slobôd, možnosť zavedenia ex ante kontroly ústavnosti zákonov (t.j. pred nadobudnutím ich platnosti). 

Efektívna správa súdov: zefektívnenie správy súdov založené na princípe „hodnoty za peniaze“. 

Modernizácia justície: podpora rozširovania používania informačných technológií na súdoch. 

Trestná politika štátu a väzenstvo: zavedenie inštitútu obžaloby vo verejnom záujme v prípadoch domáceho násilia, zave-
denie inštitútu súkromnej obžaloby v trestnom konaní bez ingerencie OČTK, zavedenie obžaloby vo verejnom záujme 
v situáciách, kde štátu vznikla škoda a prokuratúra je nečinná, najmä v dôsledku korupcie alebo klientelizmu, vrátane 
odmenenia osôb, ktoré takúto žalobu podajú, ak bude úspešná. 

Prokuratúra: zavedenie nástrojov transparentnosti do výberových konaní v danej oblasti 

Ochrana zraniteľných osôb: vláda presadí, aby sa dlhy FO voči verejnoprávnym inštitúciám vymáhané v exekúcii stali 
nevymáhateľnými, ak dlžník zaplatí ich určenú časť (exekučná amnestia). 

Rodinné súdy: prísna špecializácia v rodinnoprávnej agende 

Rekodifikácia súkromného práva: vypracovanie nového Občianskeho zákonníka a zákona o obchodných spoločnostiach, 
rekodifikácia občianskeho procesného práva a súdnych poplatkov. 

Spravodlivosť a podnikateľské prostredie: zavedenie nového obchodného registra, podpora zrýchlených foriem súdneho 
konania, revízia insolvenčného konania za účelom skrátenia času a zníženia nákladov. 

Legislatívny proces na vládnej úrovni: zrušenie opatrenia ako formy právneho predpisu, presadenie zásady, aby zákony 
s vplyvom na podnikateľské prostredie nadobúdali účinnosť vždy k 1.januáru príslušného kalendárneho roka. 

Inštitucionálne zabezpečenie: podpredseda vlády SR, bude koordinovať legislatívu prostredníctvom priamo riadeného 
centralizovaného útvaru na Úrade vlády. 

Legislatívny proces na parlamentnej úrovni: novelizácia zákona o ochrane verejného záujmu, zabezpečenie účasti verej-
nosti na legislatívnom procese v parlamente. 

Účasť verejnosti na legislatívnom procese: zavedenie možnosti legislatívnej iniciatívy občanov. 
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Ľudské práva a občianska spoločnosť: posilnenie financovania mimovládnych organizácií, participácia verejnosti na tvorbe 
verejných politík, odstraňovanie formálnosti a byrokratických prekážok 

Národnostné menšiny: zriadenie Úradu pre národnostné menšiny, zrušenie Úradu splnomocnenca vlády SR pre národ-
nostné menšiny ako aj Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. 

Zlepšenie postavenia a situácie Rómov: predškolské vzdelávanie detí od 3r. veku, podpora vzniku sociálnych podnikov, 
vyplácanie sociálnych dávok v týždňových intervaloch, automatické inkaso platieb za bývanie z bankového účtu prijíma-
teľa sociálnych dávok. 

Reformný cieľ: rekodifikácia občianskeho práva, zavedenie nového obchodného registra, zavedenie možnosti legislatív-
nej iniciatívy občanov  

Nové inštitúcie: Úrad pre národnostné menšiny 

Ostatné: odstraňovanie prieťahov v súdnom konaní, odstraňovanie formálnosti a byrokratických prekážok 

Strany: 8-19 
 
 

3. Zaistenie bezpečnosti obyvateľstva 
 

Hl. zámery: 

Vnútorný poriadok a bezpečnosť: prijatie Bezpečnostnej stratégie SR. 

Krízové riadenie a civilná ochrana: prijatie novej Koncepcie bezpečnostného systému SR, modernizácia systému kritickej 
infraštruktúry 

Policajný zbor: vypracovanie Stratégie rozvoja PZ s výhľadom do roku 2024, prezident PZ a ďalší vrcholoví predstavitelia 
budú pri prijímaní (a opakovanie 1x ročne) podrobení skríningovému vyšetreniu, legislatívna úprava problematiky krypto-
mien, preukazovania pôvodu majetku, zavedenie hmotnej zodpovednosti politikov a verejných funkcionárov, zavedenie 
nového trestného činu – svojvoľné nezaplatenie faktúry, vytvorenie Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej 
činnosti a Generálnej inšpekcie bezpečnostných zborov.  

Hasičský a záchranný zbor: vybudovanie národného vzdelávacieho, výcvikového a tréningového centra. 

Horská a záchranná služba: posilnenie oprávnení HZS a modernizácia materiálno-technického zabezpečenia. 

Migračná politika: prijatie Migračnej politiky SR na obdobie rokov 2021-2025 

Garancia sociálneho zabezpečenia: zefektívnenie systému podávania majetkových priznaní policajtov, príslušníkov HaZZ 
a príslušníkov HZS. 

Environmentálna kriminalita:  boj s environmentálnou kriminalitou, zefektívnenie činnosti orgánov zabezpečujúcich právo 
v tejto oblasti. 

Efektívna verejná správa: vytvorenie komisie na analýzu možností úpravy miestneho a regionálneho usporiadania samo-
správy, zavedenie dátového prepojenia verejných orgánov, zavedenie elektronického hlasovania vo voľbách, poskytova-
nie stimulu – zľavy 10% zo všetkých poplatkov štátu pre každého občana, ktorý sa zúčastnil na parlamentných voľbách. 

Boj s byrokraciou: znižovanie administratívneho zaťaženia a rozšírenie služieb elektronického jednotného kontaktného 
miesta aj fyzických kontaktných miest pre podnikateľov – živnostníkov. 

E-government a informačné technológie: zefektívnenie výdavkov na informačné a komunikačné technológie v gescii MV 
SR. 

Spravodajská ochrana SR, NBÚ a ochrana utajovaných skutočností: posilnenie inštitucionálnej spolupráce SIS s PZ SR 
a ostatnými zložkami bezpečnostého systému, posilnenie kompetencií NBÚ. 

Štátne občianstvo: umožnenie občanom žijúcim na území iného štátu nadobudnúť občianstvo tohto štátu bez straty ob-
čianstva SR. 

Reformný cieľ: zavedenie elektronického hlasovania vo voľbách, poskytovanie stimulu – zľavy 10% zo všetkých poplat-
kov štátu pre každého občana, ktorý sa zúčastnil na parlamentných voľbách, zavedenie dátového prepojenia verejných 
orgánov. 
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Nové inštitúcie: Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, Generálna inšpekcia bezpečnostných zbo-
rov 

Ostatné: úprava legislatívy v oblasti štátneho občianstva, vytvorenie komisie na analýzu možností úpravy miestneho a re-
gionálneho usporiadania samosprávy 

Strany: 20-29 
 
 

4. Obranná politika a ozbrojené sily 
 
Hl. zámery:  

Zodpovedný prístup k zvyšovaniu obranyschopnosti SR ako súčasti celkovej pripravenosti štátu čeliť bezpečnostným 
hrozbám a výzvam  

Zvýšenie kvality príspevku SR k rastu spôsobilosti oboch organizácií (EÚ, NATO) a na plnenie medzinárodných záväzkov  

Dôraz na využívanie princípu hodnoty za peniaze a verejných súťaží a na zverejňovanie zmlúv  

Zabezpečenie nepretržitej pripravenosti ozbrojených síl, vrátane vojenského zdravotníctva, aj na plnenie úloh pri ohrození 
života a zdravia osôb a pri ochrane ich majetku  

Aktívny dialóg s Národnou radou SR o cieľoch, rozvojových zámeroch, stave a potrebách zabezpečenia obrany štátu  

Príprava vízie dlhodobého smerovania a rozvoja rezortu ministerstva obrany a príprava návrhu Obrannej stratégie SR  

Udržanie stability a predvídateľnosti obranných výdavkov s ambíciou dosiahnuť ich 2 % podiel na HDP v roku 
2024  

Podpora posilňovania kolektívnej obrany v rámci NATO, vrátane účasti ozbrojených síl na predsunutej vojenskej prítom-
nosti a zvýšenia príspevkov na vojenské cvičenia mimo územia SR  

Zabezpečenie funkčného prepojenia plánovania, realizácie, kontroly a hodnotenia dlhodobých, strednodobých a krátko-
dobých cieľov , zavedenie každoročného verejného komplexného hodnotenia obrany SR 

Zohľadnenie meniaceho sa bezpečnostného prostredia v kontexte kybernetických a hybridných hrozieb, dezinformácií, 
klimatickej zmeny a výziev vyplývajúcich z technologického rozvoja vrátane umelej inteligencie  

Zabezpečenie vyvážaného rozvoja ozbrojených síl, realizácia modernizačných projektov a zintenzívnenia výcviku 

Dôraz na stabilizáciu vojenského aj civilného personálu rezortu ministerstva obrany a zvyšovanie jeho kvality , vytvorenie 
inštitútu vojenského ombudsmana 

Implementácia komplexného systému prípravy obyvateľstva na obranu štátu  

Zvýšenie výdavkov na údržbu a rozvoj infraštruktúry ozbrojených síl  

Zlepšenie podmienok na využitie výrobných, výskumných a vývojových, ako aj vzdelávacích kapacít slovenského obran-
ného priemyslu v prospech obrany štátu  

Prijatie opatrení na rozvoj Vojenského spravodajstva v súlade s potrebami obrany štátu a podporí posilnenie kontroly jeho 
činnosti  

Prehodnotenie možností zlúčenia leteckých útvarov Ministerstva obrany SR a Ministerstva vnútra SR  
 
Strany: 30-32 
 
 

5. Zlepšenie starostlivosti o zdravie obyvateľstva 
 

Hl. zámery: 

Pacient: umožnenie objednať sa k svojmu lekárovi na jednotnom telefónnom čísle či webe, zadefinovanie štandardnej 
zdravotnej starostlivosti, zabezpečenie operácie do 14 dní od indikácie klinickým onkológom, v opačnom prípade pois-
ťovňa uhradí operáciu v ľubovoľnej krajine EÚ, reforma starostlivosti o duševné zdravie, zrušenie doplatkov za lieky pre 

https://knowww.eu/nodes/5ea17d8a00326c78f3a5e8ba
https://knowww.eu/nodes/5ea17d8a00326c78f3a5e8ba
https://knowww.eu/nodes/5ea17d9b00326c3230a5e8bb
https://knowww.eu/nodes/5ea17dc000326cc18ea5e8bd
https://knowww.eu/nodes/5ea17de900326c6f3ba5e8bf
https://knowww.eu/nodes/5ea17de900326c6f3ba5e8bf
https://knowww.eu/nodes/5ea17e2b00326cc99aa5e8c1
https://knowww.eu/nodes/5ea17e5e00326c2e00a5e8c3
https://knowww.eu/nodes/5ea17eb500326c112aa5e8c5
https://knowww.eu/nodes/5ea17eb500326c112aa5e8c5
https://knowww.eu/nodes/5ea17ee400326c6382a5e8c7
https://knowww.eu/nodes/5ea17ee400326c6382a5e8c7
https://knowww.eu/nodes/5ea17f2e48013a6ace60a2cb
https://knowww.eu/nodes/5ea17f2e48013a6ace60a2cb
https://knowww.eu/nodes/5ea17f6848013a760360a2cd
https://knowww.eu/nodes/5ea17f6848013a760360a2cd
https://knowww.eu/nodes/5ea17fe348013a38f660a2d3
https://knowww.eu/nodes/5ea1801448013a907060a2d5
https://knowww.eu/nodes/5ea1804d48013a04b860a2d7
https://knowww.eu/nodes/5ea1809e48013a6c1f60a2da
https://knowww.eu/nodes/5ea1809e48013a6c1f60a2da
https://knowww.eu/nodes/5ea180c648013a235060a2dd
https://knowww.eu/nodes/5ea180c648013a235060a2dd
https://knowww.eu/nodes/5ea180fb48013a652660a2df
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ťažko zdravotne postihnutých, deti do 6r.veku a dôchodcov, možnosť spísať medicínsku vôľu a výber právneho zástupcu 
v medicínskych otázkach, vytvorenie pacientskeho ombudsmana. 

Zdravotnícky pracovník: zvýšenie právomoci zdravotných sestier, aby mohli prevziať časť kompetencií lekárov. 

Finančné ohodnotenie: zvýšenie priemernej mzdy zdravotným sestrám tak, aby sa dostali na úroveň 110% priemernej 
mzdy v hospodárstve. 

Vzdelávanie: vytvorenie podmienok pre lekárske fakulty, aby mohli prijímať väčší počet študentov, zriadenie nadrezort-
ného orgánu spravujúceho oblasť duševného zdravia a vytvorenie národnej excelentnej inštitúcie na výskum a liečbu du-
ševných porúch. 

Reforma ambulantnej starostlivosti: uľahčenie vstupu nových lekárov do systému, zjednodušenie otvárania nových ambu-
lancií, zvýšenie kompetencií VÚC pri vydávaní povolení v ambulantnom segmente a pri manažovaní tvorby siete. 

Reforma akútnej a urgentnej starostlivosti: reforma pohotovostných ambulancií, pre spádové oblasti vytvorí ambulancie 
urgentnej starostlivosti s nepretržitou prevádzkou, prijatie novej legislatívy v oblasti dopravnej zdravotnej služby. 

Reforma nemocničnej siete: zavedenie plánu obnovy zdravotníckej techniky a infraštruktúry, rozvoj a progres transplan-
tačných programov. 

Financovanie: centrálne riadená príprava rozpočtu a jeho priebežné vyhodnocovanie, centrálne obstarávanie, jednotný 
ekonomický softvér. 

Projekty nemocníc: postavenie 2 nových regionálnych nemocníc, vybudovanie Rázsoch do 5r. 

Reforma dlhodobej starostlivosti: zriadenie nadrezortnej platformy pre riadenie a rozvoj zdravotnej starostlivosti o dlho-
dobo chorých pacientov, nová legislatíva o dlhodobej starostlivosti. 

Reforma liekovej politiky a zdravotníckych technológií: zriadenie nezávislej HTA agentúry, zriadenie štátnej distribučnej 
spoločnosti na dodávku liekov a zdravotníckych pomôcok. 

Reforma spracovania dát a digitalizácia: zavedenie oddelenia na výkazníctvo a funkcia dátového manažéra zodpoved-
ného za jednotlivé výkazy a registre. 

Reforma úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou: rozšírenie kompetencií a právomocí úradu v oblasti bezpeč-
nosti pacienta a kontroly kvality zdravotnej starostlivosti. 

Reforma zdravotného poistenia: vláda navrhne, aby zdravotné poisťovne mohli tvoriť zisk z pripoistenia a z limitu výdavkov 
na prevádzkové činnosti až po zaplatení všetkých objednaných výkonov, umožnenie voľby tzv. pripoistenia. 

Reforma financovania zdravotnej starostlivosti: odmeňovanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti za vyliečenie, nie za 
liečenie, zavedenie štruktúrovaného vyjednávania, poradného orgánu ministra zdravotníctva. 

Reformný cieľ: zabezpečenie operácie do 14 dní od indikácie klinickým onkológom, zrušenie doplatkov za lieky pre ťažko 
zdravotne postihnutých, deti do 6r.veku a dôchodcov 

Nové inštitúcie: pacientsky ombudsman, nadrezortný orgán spravujúci oblasť duševného zdravia, národná excelentná 
inštitúcia na výskum a liečbu duševných porúch, nezávislá HTA agentúra, štátna distribučná spoločnosť na dodávku liekov 
a zdravotníckych pomôcok 

Ostatné: prijatie novej legislatívy v oblasti dopravnej zdravotnej služby, zvýšenie právomoci zdravotných sestier, nová 
legislatíva o dlhodobej starostlivosti. 

Strany: 33-42 
 
 

6. Ochrana pracovných miest a zabezpečenie sociálnych istôt 
 
Hl. zámery: 

Rodina: zavedenie inštitútu otcovskej dovolenky, zefektívnenie flexibilných foriem práce, rodičovský príspevok do 200 
EUR mesačne oslobodený od daní a odvodov, osobitná sociálna dávka „príspevok na bývanie“ a „SOS príspevok“, návrh 
konceptu obchodnej spoločnosti typu rodinný podnik. 
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Dôchodky a sociálne poistenie: zjednodušenie doterajšieho odvodového a poistného systému, presadenie vzniku komisie 
pri ministrovi financií a ministrovi práce sociálnych vecí a rodiny, ktorá sformuluje odporúčania pre úpravu dôchodkového 
systému, plošné zdanenie výsluhových dôchodkov bývalým príslušníkom ŠTB sadzbou 50% na roky odpracované v ŠTB. 

Zamestnanosť: prekonanie ekonomickej a sociálnej krízy vyvolanej pandémiou COVID 19, tvorba nových pracovných 
miest, zníženie byrokracie a odvodového zaťaženia, reforma pomoci v hmotnej núdzi. 

Sociálne služby: prijatie nového zákona o sociálnych službách, poskytovanie sociálnych služieb na komunitnom princípe. 

Reformný cieľ: zníženie byrokracie a odvodového zaťaženia, reforma pomoci v hmotnej núdzi 

Ostatné: návrh konceptu obchodnej spoločnosti typu rodinný podnik, nový zákon o sociálnych službách, reforma pomoci 
v hmotnej núdzi  

Strany: 43-48 
 
 

7. Zvýšenie konkurencieschopnosti – zlepšenie podnikateľského prostredia – zvýšenie životnej úrovne 
občanov 

 
Hl. zámery:  
 
Hospodárska politika – ekonomická sloboda, štíhly a efektívny štát. Posilnenie dát pre rozhodovanie. Naštartovanie kon-
vergencie a dobiehania členských štátov EÚ.  
 
Podnikateľské prostredie – jednoduché zákony, debyrokratizácia, zníženie regulačného zaťaženia, zjednodušenie daňo-
vého a odvodového systému. Flexibilný zákonník práce. Zlepšenie hodnotenia SR v medzinárodných rebríčkoch a ratin-
goch. Záujmy mikro, malých a stredných podnikov. Zavedenie daňovo-odvodového paušálu pre živnostníkov a malé pod-
niky. Univerzálna voľná živnosť, rozvoj rodinného podnikania. Výber gastrolístkov alebo financií. Strategický dokument 
pre rozvoj hospodárstva do budúcnosti. Komplexný audit poplatkov. Audit hlásení a výkazov. Revízia trhového dohľadu. 
Legislatíva pre ochranu spotrebiteľa. Odstránenie duplicitných kontrol podnikateľov. Nastavene systému pokút.  
 
Politika lepšej regulácie – prijatie balíka zákonov na debyrokratizáciu podnikateľov, Lex Korona – zlepšenie podnikania po 
korone. Zníženie regulačnej záťaže. 12 odporúčaní OECD pre lepšie vládnutie. Predvídateľnosť legislatívy, maximálne 
raz do roka legislatíva majúca vplyv na podnikanie. Zavedenie inštitútu záväzných stanovísk pre rezorty a úrady. Nová 
regulácia musí zrušiť aspoň jednu až dve doterajšie regulácie. Vytvorenie verejného registra regulácií.  
 
Konkurencieschopnosť – nová Rada vlády SR pre konkurencieschopnosť, adaptácia po koronakríze – podpora rastu a 
inovácií. Podpora investícií s pridanou hodnotou, znižovanie energetickej, emisnej náročnosti. Podpora digitalizácie, au-
tomatizácie, umelej inteligencie. Duálne vzdelávanie. Podpora exportu a zahraničného obchodu.  
 
Energetika – zvýšenie konkurencie na trhu s energiami, podpora obnoviteľných zdrojov. Zníženie cien koncovej elektriny. 
Nezávislosť a odbornosť regulačných úradov. Rozvoj energetickej infraštruktúry. Odstránenie znevýhodneného individu-
álneho vykurovania. Podpora dostavby 3 a 4. bloku Mochovce. Obnova budov, úspory energii. Ukončenie dotovania elek-
triny z uhlia do 2023.  
 
Reformný cieľ: zjednodušenie legislatívy (daňová a odvodová), legislatíva na ochranu spotrebiteľa, legislatíva na zníže-
nie administratívneho zaťaženia, flexibilita pracovného práva, revízia trhového dohľadu, zníženie regulačnej záťaže – 
jedna nová nahradí aspoň jednu až dve existujúce.    
 
Nové inštitúcie: Rada Vlády SR pre konkurencieschopnosť a produktivitu  
 
Strany: 49 - 54 
 
 

8. Stabilizácia verejných financií zasiahnutých prebiehajúcou krízou a zvýšenie efektivity vynakladania 
verejných prostriedkov 
 

Fiškálny rámec 
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Pomoc ohrozeným skupinám podnikov , zamestnancov a živnostníkov (hotovostná výpomoc, úvery so štátnou garanciou, 
obnovenie ekonomického rastu) 

Návrat k zdravým verejným financiám (stabilizácia verejného dlhu, vyrovnané hospodárenie štátu do roku 2024, zvýšenie 
dôchodkov pre občanov, zefektívnenie výberu daní na úroveň priemeru EÚ) 

Naštartovanie ekonomického rastu (prorastové výzvy , zdravotníctvo, trh práce, vzdelávanie, posilnenie Národného pro-
gramu reforiem, vypracovanie reformných opatrení analytickými útvarmi na ministerstvách  zosúladenie reforiem s Národ-
ným strategickým plánom) 

Príjmová strana rozpočtu (zvyšovanie podielu nepriamych, majetkových a enviromentálnych daní, zavedenie dane z ne-
hnuteľnosti na hodnotovom princípe, znižovanie únikov na DPH 600 mil. ročne) 

Výdavková strana rozpočtu (definovanie výdavkových priorít podľa  priorít v Národnom programe reforiem, uplatňovanie 
princípu hodnota za peniaze) 
 
Modernejšie rozpočtovanie a prepojenie s hodnotou za peniaze 

Zavedenie výdavkových stropov 

Sfunkčnenie programového rozpočtovania 

Posilnenie úlohy hodnoty za peniaze v rozpočtovom procese 

Posilnenie výborov pre makroekonomické a daňové prognózy 
 
Skutočné riadenie verejných investícií 

Dôslednejšia príprava investičných projektov s uplatňovaním princípu hodnoty za peniaze 

Podpora PPP projektov 
 
Dôraz na čisté bohatstvo 

Zrýchlenie vykazovania čistého bohatstva, zefektívnenie manažmentu štátnych podnikov profesionalizáciou ich správy 
a štandardov zodpovednosti 

Nová stratégia riadenia štátneho dlhu. Zavedenie každoročného verejného odpočtu riadenia dlhu 
 
Prorastový daňový mix 

Zastavenie rastu daňového a odvodového zaťaženia 

Návrat k rovnej dani, daň z nehnuteľností na báze hodnotového a charakterového využívania 

Obnovenie reformy UNITAS 
 
Boj proti daňovým únikom 

Budovanie analytických kapacít finančnej správy 

Analýza zavedenie reverse charge 
 
Financovanie samospráv 

Zavedenie daňového mixu 
 
Kvalitné ľudské zdroje 

Rast variabilnej zložky miest so zodpovednosťou 

Upravenie pravidiel pre hodnotenie vrcholových predstaviteľov v kontrolných organizáciách 

Dobudovanie silných analytických jednotiek 
 
Vyššia transparentnosť 

Zrozumiteľnejší rozpočet, jeho priebežné plnenie, polročné správy o plnení rozpočtu 
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Dialóg s RRZ, rozšírenie právomocí na vláde SR a vo výbore pre financie a rozpočet NRSR 

Podpora Centrálneho konsolidačného systému – konsolidácia verejných štatistík 

Posilnenie elektronickej fakturácie 

Vládnym auditom nielen odhaľované nedostatky ale aj  návrhy riešení. Nezávislý orgán na čerpanie zdrojov 

Register účtovných závierok integrovať do Registra právnických osôb 
 
Európske verejné financie a medzinárodná spolupráca 

Podpora zmien európskych finančných pravidiel v súvislosti s ich zjednodušením 

Zníženie byrokracie v colných procesoch 
 
Finančný trh 

Prehodnotenie úverov na bývanie 

Zváženie presunutia Finančnej spravodajskej jednotky pod MF SR 

Zriadenie útvaru pre správu zaisteného a prepadnutého majetku v daňovej, colnej oblasti 

Prehodnotenie limitov pre platby v hotovosti 

Prehodnotenie bankového odvodu 
 
Hazard 

Zmiernenie dopadov hazardu na rodiny 

Zmena  zákona o hazardných hrách 
 
Strany: 54-63 
 
 
 

9. Efektívne a transparentné využívanie fondov EÚ s dôrazom na znižovanie regionálnych rozdielov 
a rozvoj krajiny 

 
Hl. zámery:  
 
V novom programovom období 2021 - 2027 bude Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 
riadiacim orgánom pre jediný operačný program Slovensko a programy cezhraničnej spolupráce SR - Rakúsko a SR – 
ČR. 

Vláda SR s cieľom posilniť koordináciu, riadenie, kontrolu a vzájomnú spoluprácu orgánov zapojených do implementácie 
a s cieľom zabezpečiť zjednodušenie implementácie a zvýšenie efektívneho čerpania finančných prostriedkov z EŠIF v 
programovom období 2021 – 2027 prijme nasledovné opatrenia: 

 zníži počet operačných programov (Operačný program Slovensko, programy cezhraničnej spolupráce), 

 nastaví efektívnu inštitucionálnu architektúru s redukovaným počtom sprostredkovateľských orgánov, 

 v zmluve o delegovaní právomocí medzi RO Operačného programu Slovensko a SO MPSVaR bude  v ma-
ximálnej možnej miere zohľadnená špecifickosť ESF. V Partnerskej dohode budú zadefinované alokácie z 
ESF pre MPSVaR. Zástupca MPSVaR bude v negociačnom tíme s EK pre nové programové obdobie 2021 - 
2027, 

 z analýz za predchádzajúce programové obdobia 2007 – 2013 a 2014 – 2020 zapracuje poznatky pre nasta-
venie vecných a procesných postupov systémov riadenia a kontroly EŠIF, 

 na koordinačnej úrovni riadenia vytvorí verejne prístupnú komunikáciu/sieť „Urgent Case Alarm“, ktorá 
umožní zdieľať informáciu o zistených kritických prípadoch nesprávnych postupov implementačných orgánov 
alebo prijímateľov a bude reagovať plošne a horizontálne v rámci celej implementácie EŠIF s cieľom pred-
chádzať systémovým nezrovnalostiam, 

 verejným prístupom k informáciám zvýši transparentnosť rozhodovacích procesov, 
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 zjednoduší postupy implementácie projektov pre prijímateľov, skrátenie realizácie úhrad prijímateľom, 

 zjednoduší a skoordinuje vymáhanie pohľadávok štátu, 

 zjednotí a sprehľadní metodické prostredie pre implementačné orgány a prijímateľov, 

 sprísni podmienky  vo  výzvach  pre  čerpanie  EŠIF  subjektom/osobám  už  pri  vznesení  obvinenia z 
vybraných správnych a trestných deliktov (vrátane všetkých spoločníkov a partnerov, ktorí sa uchádzajú o 
príspevok), tzn. podozrenia zo spáchania trestného činu (rozšíriť existujúce podmienky výzvy o ďalšie citlivé 
oblasti trestných činov), začatého konania pre porušenie pravidiel hospodárskej súťaže alebo konflikt záuj-
mov. 

 
Vláda SR v snahe prispieť k vyššej miere informovanosti verejnosti, transparentnosti a odbornosti pristúpi k nasledovným 
opatreniam: 

 zvýši mieru profesionalizácie administratívnych kapacít aj prostredníctvom pravidelného vzdelávania z úrovne 
koordinátora EŠIF, 

 intenzívne zapojí do poradenstva a prípravy projektov už existujúce regionálne štruktúry, tzn. informačno-
poradenské centrá, s cieľom eliminovať zapojenie poradenských firiem a tým navyšovanie ceny, 

 zavedie centrálny register hodnotiteľov a prísne kritériá na odborných hodnotiteľov (vzdelanie, odborná prax a 
pod.), vrátane zahraničných hodnotiteľov najmä v oblasti projektov pre vedu a výskum, 

 motivuje odborných hodnotiteľov z praxe na hodnotenie projektov EŠIF, a to aj rozdelením hodnotenia projektu 
jednotlivým hodnotiteľom na časti (stavebná, technologická, ekonomická...), 

 zavedie v čo najväčšej miere zjednodušené vykazovanie výdavkov pomocou rôznych foriem zjednodušeného 
vykazovania, 

 v pravidelných intervaloch zverejní schválené projekty, zistenia z auditov EK a orgánu auditu a s tým súvisiace 
uplatnené korekcie, prijme preventívne opatrenia vo vzťahu k informovaniu subjektov zapojených do imple-
mentácie EŠIF o auditných zisteniach zo strany orgánu auditu, Európskej komisie, ako aj školeniami k týmto 
zisteniam s cieľom znížiť výšku korekcií, 

 zavedie účinnú spoluprácu verejného a súkromného sektora v oblasti EŠIF a aktívnou asistenciou zníži admi-
nistratívnu záťaž pre žiadateľov a konečných prijímateľov prostriedkov z fondov EÚ. 

 

Vláda SR pristúpi k centralizácii kontroly verejného obstarávania. 

Regionálny rozvoj - cieľom je vysoká objektívna i subjektívna kvalita života ich obyvateľov, súvisiaca s dynamickým 
sociálno-ekonomickým rastom, zvyšujúcou sa úrovňou sociálnej súdržnosti a solidárnosti.  

Za účasti odborníkov bude definovaná reálna, hodnotovo pevná a moderná vízia rozvoja regiónov Slovenska. Následne 
bude vypracovaná záväzná Stratégia rozvoja regiónov Slovenska so zohľadnením potenciálu a špecifík regiónov, s ak-
centom na podporu a rozvoj najmenej rozvinutých okresov. Vláda SR zabezpečí prepojenie procesov plánovania na 
národnej, regionálnej i miestnej úrovni. 

Vláda SR posilní rozhodovacie právomoci existujúcich štruktúr regionálnych a lokálnych samospráv.  

Vláda SR prostredníctvom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zrealizuje program podpory 
vidieckych i mestských komunít, regionálnych a lokálnych iniciatív.  

na úrovni vlády SR bude vytvorená komisia, ktorá zrealizuje audit aktuálnych kompetencií a financovania samosprávy a 
navrhne nový efektívny model usporiadania a financovania verejnej správy. 

Vláda SR bude dbať na zvýšenie angažovanosti verejnosti do rozhodovania o rozvoji regiónu. Vytvorí podmienky pre 
participáciu verejnosti na verejnom rozhodovaní o regióne, v ktorom aktívne žije.  

Vláda SR bude výrazne podporovať systém sociálneho bývania pre MRK.  

Nové inštitúcie: existujúci Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR sa pretransformuje na Mi-
nisterstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, na ktoré bude presunutá agenda regionálneho roz-
voja z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (Integrovaný regionálny operačný program, cezhraničné pro-
gramy), agenda OP Technická pomoc, Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho fi-
nančného mechanizmu a Švajčiarskeho finančného mechanizmu presunutá z Úradu vlády SR. V súvislosti s prechodom 
tejto agendy budú na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR presunuté aj príslušné platobné 
jednotky.  
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Strany: 63-67 
 
 

10. Zmysluplnou informatizáciou premeniť Slovensko na inteligentnú, inovatívnu a transparentnú kra-
jinu 
 

Hl. zámery: 
 
Informatizácia – realizácia stratégie „smart country“. Vypracovanie stratégie a akčného plánu 2020 - 2024 pre zlepšenie 
postavenia Slovenska v indexe digitálnej ekonomiky (DESI), súčasť jednotného digitálneho trhu EÚ.  Podpora agendy 
vzdelanostnej spoločnosti, podpora digitálnych služieb štátu. Stratégia Digitálna transformácia SR. Audit kybernetickej 
a informačnej bezpečnosti a kritickej infraštruktúry, boj proti dezinformáciám a šíreniu hoaxov. Portál pre podávanie hlá-
sení a výkazov. Vytvorenie kontaktných centier pre elektronické služby. Zníženie nákladov na IT projekty, transparentnosť 
procesov riadenia IT, zjednodušenie VO pre IT oblasť. Využívanie open-source technológií. Zvýšenie etických štandardov 
v informatizácií. Audit nákladov na súčasné IT a nové projekty. Zvýšenie profesionality a kapacít št. zamestnancov v IT.  
 
Reformný cieľ: nový zákon o dátach 
 
Strany: 68 – 70 
 
 

11. Vzdelávanie ako základný pilier budúcej prosperity Slovenska  
 

Hl. zámery:  
 
Aktualizácia obsahu výchovy a vzdelávania. Zatraktívnenie vzdelávania. Digitalizácia školstva. Motivácia učiteľov.  Pod-
pora medzinárodnej spolupráce. Zjednotenie riadenia, financovania a správy školstva (zváženie zjednotenia škôl pod MŠ 
SR). Optimalizácia školskej siete. Rovnaké financovanie bez ohľadu na zriaďovateľa.  
 
Vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve – zabezpečenie prístupnosti predškolskej výchovy (materské škôlky). Zváže-
nie príspevku rodičom pri neumiestnení do (štátnej) materskej škôlky. Pre ohrozené rizikové skupiny povinná škôlka od 
troch rokov.  
 
Základné a stredné školstvo – skvalitnenie vzdelávacieho procesu. Redefinícia školskej inšpekcie. Príprava budúcich uči-
teľov, odborné vzdelávanie učiteľov. Inštitút ďalšieho vzdelávania. Zlepšenie ohodnotenia učiteľov. Otvorenie trhu s učeb-
nicami, slobodný nákup učebníc školami.  
 
Rovnosť príležitostí vo vzdelávaní – znižovanie segregácie vo vzdelávaní. Stratégia inkluzívneho prístupu vo výchove 
a vzdelávaní. Individualizovaný prístup k žiakom. Koordinovaný nadrezortný systém včasnej intervencie detí so zdravot-
ným a sociálnym znevýhodnením. Navýšenie odborného a podporného personálu v školách.   
 
Národnostné školstvo – vytváranie rovnakých príležitostí. Podpora škôl s jazykom národnostných menšín. Definícia pojmu 
národnostné školstvo v rámci legislatívy SR. Moderné učebnice pre menšiny. Metodika výučby slovenského jazyky. Skva-
litnenie odborných kapacít na školách menšín. Postavanie malotriednych škôl.  
 
Vysoké školstvo – podpora Slovenskej akreditačnej agentúry pre VŠ. Získavanie externých zdrojov VŠ. Zabezpečenie 
akademickej elity. Diverzifikácia VŠ podľa hodnotenia výkonnosti. Zvýšenie študentov Bc. Zavádzanie moderných foriem 
výučby. Zmena obsadzovania docentov a profesorov.   
 
Veda, výskum a inovácie – zlepšenie financovanie vedy a výskumu. Presun kompetencií do jedného rezortu. Zviditeľňo-
vanie vedy a výskumu. Investície do ľudských zdrojov a technickej infraštruktúry. Podpora partnerstiev súkromných firiem 
a verejných inštitúcií. Dokončenie transformácie SAV.   
 
Ďalšie vzdelávanie – definovať a vytvoriť systém ďalšieho vzdelávania.   
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Šport a mládež – audit a transparentné financovanie všetkých športov s objektívnym výpočtom. Zváženie podpory voľno-
časových aktivít formou poukazov. Podpora znevýhodnených pravidlami na financovanie športu. Výstavba a obnova špor-
tovísk, koncept školských dvorov. Vznik špecializovaných športových tried na ZŠ. Boj proti dopingu, manipulácií, násilia 
v súlade s dohovormi Rady Európy.  
 
Ostatné: transformácia SAV na verejné výskumné inštitúcie.  
 
Strany: 71 -76 
 
 

12. Tvorba strategickej vízie 
 
Hl. zámery:  
 
Podpora strategického plánovania a strategického projektového riadenia. Vytvorenie Národného strategického plánu vlá-
dou SR (rozvoj vyspelého priemyslu, automatizácia, vysoká produktivita práce, finálna montáž, trhové služby, inovácie, 
technologické novinky, výskum a vývoj). Súčasť tohto plánu smerovanie krajiny v poľnohospodárstve, výrobe, službách, 
výskume a vývoji, ako aj hospodárstve + modely financovania. Realizácia potrebných reforiem. Posilnenie personálnych 
kapacít v oblasti analytických, projektových, ekonomických a právnych činností, vrátane externého prostredia.  
Úrad vlády SR bude zabezpečovať: - oblasť prípravy strategického plánovania, - analytickú činnosť, - tvorba plánovacích 
dokumentov, - centrálne riadenie a správa odborných kapacít, - posudzovanie zákonov, - posudzovanie vplyvov zákonov 
na vybrané oblasti, - vydávanie Zbierky zákonov, - vytvorenie jednotného systému hodnotenia.  
 
Reformný cieľ: vytvorenie strategického plánovania a riadenia – Národný strategický plán   
 
Nové inštitúcie: Komisia na štrukturálne reformy verejnej správy na Úrade vlády SR   
 
Strany: 77 - 79 
 
 

13. Doprava, ktorá podporuje trvalo udržateľný hospodársky rast s ohľadom na ekológiu 
 
Hl. zámery:  

Cestná doprava: zvýšiť výdavky na údržbu a rekonštrukciu ciest I. tr., mostov a najvyužívanejších žel. tratí, vypracovať 
Investičný plán prioritných projektov dopravy, zrevidovať Strategický plán rozvoja dopravy do r. 2030, projekt zlúčenia 
NDS, a.s. a Slovenskej správy ciest, podpora inštalácie siete zariadení info dopravného systému (meteostanice, váženie, 
sčítanie) na cestách I. a II. tr., zavedenie statických databáz majetku vo virtuálnej podobe, v BA aglomerácii vybudovať 
Park and Ride systém,  

Železničná doprava: zavedenie prímestských a mestských vlakov v krátkych intervaloch, zefektívnenie štátnych železnič-
ných spoločností, zintenzívniť momdernizáciu hlavných tratí TEN-T, V-Z trate,  

Letecká doprava: získať partnera na rozvoj letiska M. R. Štefánika,  

Cyklodoprava: podpora rozvoja cyklistiky,  

Verejná osobná doprava: zavedenie bezplatnej dopravy vo vlakoch, regio autobusoch a MHD pre deti, študentov, dôchod-
cov a vozíčkarov,  

Dáta a budovanie kapacít: podpora budovania 5G sietí,  

Elektronické komunikácie a poštové služby: digitalizácia poštových služieb, prehodnotenie potreby a možnosti doručova-
nia pošty každý deň, zváženie spolupráce s Českou poštou, resp. v rámci krajín V4,  

Smart mobilita: vytvorenie platformy smart mobility lab pre inovatívne riešenia 

Vodná doprava: obnova postavenia verejných prístavov SR ako logistických centier v koridore TEN-T Rýn-Dunaj, vytvo-
renie systému námorného registra SR, zvýšenie pracovnej mobility v námorných odvetviach,  
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Územné plánovanie, výstavba a stavebníctvo: plná digitalizácia stavebného konania najneskôr do 11/2021, posilnenie 
pozície projektanta (vrátane zvýšenia zodpovednosti),  

Bývanie: výstavba nového štátneho nájomného bývania, transformácia existujúcich budov hĺbkovou obnovou na energe-
ticky „nulové“, pasportizácia nehnuteľností štátu, vznik multifamily investičného sektoru,  

Cestovný ruch: stimulácia dopytu po domácom cestovnom ruchu posúdením zníženia DPH na všetky služby CR, finančná 
podpora prenájmu súkromných izieb vo vidieckych turistických oblastiach, vytváranie ponuky komplexných regio produk-
tov s celoročným využitím, posilnenie úlohy SACR 

Reformný cieľ: rekodifikácia stavebného práva, prevod výkonu štátnej správy na iné subjekty na zefektívnenie štátnej 
stavebnej správy, zrušenie stavebných úradov 

Nové inštitúcie: centralizovaný stavebný úrad (v gescii MDV SR) 

Ostatné: návrh zákona o verejnej osobnej doprave, návrh legislatívy na testovanie a prevádzku autonómnych vozidiel, 
nové stavebné predpisy do 20.10.2020, úprava legislatívy v oblasti vyvlastňovania 

Strany: 80-91 
 
 

14. Zodpovedná ochrana životného prostredia 
 
Hl. zámery: 

Životné prostredie a zmena klímy: revízia Nízkouhlíkovej stratégie a Národného integrovaného energetického a klimatic-
kého plánu, decentralizácia a deregulácia energetiky, audit fungovania Slovenskej inšpekcie ŽP, eliminácia poškodzova-
nia zložiek ŽP prostredníctvom enviropolície, vytvorenie podmienok na prechod na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo do 
roku 2050, zavedenie povinnosti zverejňovať výsledky klimatických ukazovateľov a kvality ovzdušia v lokalitách s vhod-
nými klimatickými podmienkami na liečenie, dvojstupňová kontrola znečisťovateľov (emisie z vykurovania), návrh vylúčiť 
lignit a hnedé uhlie z bilančných zásob energetických surovín v SR, návrh zrušiť dotácie do fosílnych palív, postupná 
indexácia poplatkov za vypúšťanie látok do ovzdušia, zavedenie povinnej certifikácie Forest Stewardship Council v štát-
nych lesoch, navrhnutá verejná mobilná aplikácia na kontrolu ťažby a transportu dreva, prístup do Lesníckeho geo infor-
mačného systému aj pre verejnosť, zavedenie povinnosti dodávateľa vody pre ľudskú spotrebu predložiť spotrebiteľovi 
raz ročne analýzy dodávanej pitnej vody, prehodnotenie rozsahu plánovaných malých vodných elektrární (Vodný plán 
Slovenska) 

Reformný cieľ: zváženie zlúčenia odborov starostlivosti o ŽP s pozemkovo-lesnými odbormi, reforma fungovania Envi-
ronmentálneho fondu, posúdenie zmien k zelenej, fiškálne neutrálnej daňovej reforme, zavedenie možnosti pre obce, aby 
bol spoplatnený vjazd do centra, ukončenie výroby elektriny zo spaľovania hnedého uhlia v elektrárni Nováky do 2023, 
zváženie právnej subjektivity správ národných parkov, reforma Štátnej ochrany prírody, rozsah zón národných parkov bez 
ľudských zásahov 50%, vytvorenie komplexného info systému o vodách, reorganizácia štátnych podnikov v rezorte ŽP 

Nové inštitúcie: reorganizácie existujúcich, viď vyššie 

Ostatné: zákon o zmene klímy, nová právna úprava riadenia kvality ovzdušia 

Strany: 92-98 
 
 

15. Zvýšenie potravinovej sebestačnosti obyvateľov s dôrazom na zodpovedné hospodárenie s pôdou 
a s lesmi 

 
Hl. zámery: 

Pôdohospodárstvo: upevnenie postavenia slovenských poľnohospodárov a potravinárov v rámci Spoločnej poľnohospo-
dárskej politiky EÚ po r. 2020, redistributívna platba, zníženie priamych platieb v I. pilieri Spoločnej poľnohospodárskej 
politiky, zvýšenie podielu zdrojov v II. pilieri, digitalizácia Pôdohospodárskej platobnej agentúry, hĺbkový audit ŠP Lesy 
SR, 

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo: ukončenie reštitučných konaní, vysporiadanie pozemkov v záhradkárskych osa-
dách, ukončenie ROEP, prenájom pôdy v správe SPF aktívnym poľnohospodárom, vytvorenie legislatívnych podmienok 
pre malých, mladých, rodinných a začínajúcich poľnohospodárov, nulová tolerancia ku korupcii, konvergencia priamych 
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platieb do konca 2027, vyhlásenie včely medonosnej za chránený živočíšny druh, zvýšiť počet slovenských produktov 
v predajniach, 

Lesníctvo: ustanoviť štátny lesný ekofond, platby odborných lesných hospodárov bude majiteľom lesov  uhrádzať štát 

Reformný cieľ: prepracovanie právnej úpravy vlastníckych a užívacích vzťahov k pôde, vybudovanie špecializovanej po-
zemkovej štátnej správy, podpora prednostnej výstavby na brownfieldoch, reforma Národného poľnohospodárskeho a po-
travinárskeho centra a Národného lesníckeho centra, prebudovanie hospodárenia v lesoch na „prírode blízke hospodáre-
nie v lese“ 

Ostatné: legislatíva poľnohospodárska, potravinárska a lesná na zjednotenie podmienok spoločného trhu EÚ, nový zákon 
o štátnych lesných podnikoch 

Strany: 99-105 
 
 

16. Spoľahlivý a zodpovedný partner v európskych a medzinárodných vzťahoch 
 
Hl. zámery: 

Miesto Slovenska vo svete: aktualizácia Bezpečnostnej stratégie,  
 
Základné priority zahraničnej a bezpečnostnej politiky: podpora transformácie a európskej perspektívy Ukrajiny a neak-
ceptovanie narušenia jej teritoriálnej integrity, 
 
Európska politika: podpora jedného sídla EP, podpora princípu subsidiarity v rámci EÚ, odmietnutie konceptu vedúcich 
kandidátov na funkciu predsedu EK,  
 
Ekonomická diplomacia a rozvojová pomoc: zrýchlenie navyšovania finančných zdrojov na bilaterálne aktivity rozvojovej 
spolupráce, mobilizácia zdrojov zo súkromného sektora 
 
Diplomatická služba Slovenskej republiky: zefektívniť vynakladanie financií na diplomaciu,  
 
Slovensko a Slováci žijúci v zahraničí: navýšenie financií slovenskému zahraničiu na úroveň, v akej sa ročne podporujú 
menšiny, zjednodušovanie poskytovania minigrantov, úprava procesu udeľovania dotácií 
 
Reformný cieľ: prehodnotenie fungovania a kompetencií Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí 

Nové inštitúcie: post vládneho splnomocnenca na ochranu slobody náboženstva alebo viery pod Úradom vlády SR 

Ostatné: nový zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí 

Strany: 106-111 
 
 

17. Životaschopná a sebavedomá kultúra, ktorá napomáha rozvoju kreatívneho a ekonomického poten-
ciálu Slovenska 

 
Hl. zámery: 

zvýšenie dostupnosti kultúry a umenia aj pre zdravotne postihnuté osoby, zvýšiť vzdelanosť , kultúrnu gramotnosť a kri-
tické myslenie obyvateľstva, stimulácia kultúrneho a kreatívneho priemyslu, vytvorenie podmienok pre najefektívnejšie 
čerpanie zdrojov z európskych fondov, podpora digitalizácie, dôraz na využitie technických pamiatok 

Financovanie kultúry a štátom  zriadené kultúrne inštitúcie: hĺbkový audit inštitúcií zriadených MK SR, dlhodobý investičný 
plán pre nové priestory na prezentáciu kultúrnych aktivít 

Kultúrne dedičstvo a tradičná ľudová kultúra: rozšírenie Centra pre tradičnú ľudovú kultúru  o folklorizmus 
Múzeá a galérie budú viac vzdelávať: zavedenie jednotných štandardov pre múzeá a galérie, zvýšenie návštevnosti múzeí 
a galérií o 50% oproti r. 2019, 
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Knižnica ako centrum vzdelávania: integrovaný knižničný info systém, príprava Stratégie rozvoja slovenského knihovníc-
tva 2022-2030, 
 
Obnova pamiatok bude rýchlejšia: znížiť pamiatkový dlh, obnova nehnuteľného kultúrneho dedičstva do r. 2030, pripraviť 
nové formy financovania obnovy NKP, navýšiť objem dotácií „Obnov si svoj dom“, 
 
Kultúra bez bariér: rozvoj kultúrnych práv ľudí so zdravotným postihnutím, postupná debariérizácia vo všetkých organizá-
ciách v pôsobnosti MK SR, 
 
Kultúra menšín, kultúra pre všetkých: stimulovať regionálne a lokálne vysielanie pre príslušníkov národných menšín 
 
Profesionálne umenie: zjednodušenie systému finančnej podpory, vzdelávanie umením 
 
Audiovizuálny priemysel: stimulačné opatrenia na audiovizuálnu produkciu 
 
Mediálna politika:  prehodnotenie zavedené kvóty slovenskej hudby v rádiách, prehodnotiť legislatívne obmedzenie jednej 
programovej služby pre jedného držiteľa licencie, stabilizácia RTVS a jej rozvoj, nový mechanizmus voľby GR RTVS 
 
Cirkvi: podpora otvoreného dialógu o ich financovaní a spolupráci, podpora popularizácie duchovnej kultúry Slovenska 

Reformný cieľ: vytvoriť podmienky na postupnú inštitucionálnu, obsahovú, legislatívnu a ekonomickú reformu, prehod-
notenie existujúcej siete štátnych kultúrnych inštitúcií, zváženie systémovej zmeny financovania Matice slovenskej, 
pasportizácia nehnuteľného majetku v oblasti kultúry, prehodnotenie existujúceho systému verejnoprávnych umeleckých 
fondov, transformácia Národného osvetového centra na významnú kultúrno-kreatívnu inštitúciu, reforma zabezpečenia 
rozvoja kultúry národnostných menšín na SK, zásadná rekodifikácia mediálneho práva, nový  regulačný rámec pre audi-
ovizuálne mediálne služby a elektronické médiá, zavedenie nového finančného modelu financovania RTVS,  

Ostatné: legislatívne nastavenie sponzoringu v kultúre, nový zákon o múzeách a galériách, zmena legislatívy v oblasti 
ochrany kultúrnych pamiatok, novela zákona o štátnom jazyku 

Strany: 112-121 
 
 
Zmeny v oblasti Samosprávy: 

Otvorená samospráva – zverejňovanie dát, podkladových materiálov na rozhodovanie samospráv, majetkových priznaní 
starostov a primátorov. 

Efektívna verejná správa – vláda SR vytvorí komisiu na analýzu možností úpravy miestneho a regionálneho rozvoja sa-
mosprávy (ako subkomisia Komisie pre na štrukturálnu reformu verejnej správy); 

Na webovom sídle orgánu samosprávy sa budú zverejňovať materiály zo zasadnutí zastupiteľstiev, komisií a rád, zmluvy 
samospráv vrátane cenníkov, výsledky hospodárenia podnikov s väčšinovou účasťou obce, informácie o VO, informácie 
o výsledkoch verejných obchodných súťaží a rozhodnutia o pridelení dotácie alebo grantu; 

Vláda SR presadí verejné vypočutia a ich zverejňovanie na webovom sídle orgánu samosprávy pre kandidátov na riadi-
teľov škôl, sociálnych zariadení, nemocníc, správy ciest a kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánov sa-
mosprávy, 

Financovanie samospráv – zváženie zmeny financovania samospráv (aby dostávali podiel z celkového daňového výberu, 
nie len z dane z príjmov fyzických osôb), 

Vláda SR vykoná audity kompetencií samosprávy, zadefinuje pravidlá pri poskytovaní návratných finančných výpomocí 
samosprávam zo štátnych finančných aktív.  
 


