
Jedným z nováčikov na politickej scéne je aj politická strana Dobrá voľba. S čím sa prezentuje sa dozviete v našom 
vybranom sumári. 

 

Celý program si môžete pozrieť na : https://dobravolba2020.sk/#program  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cestovný ruch:
Máme všetky podmienky pre rozvoj cestovného ruchu. Cestovný ruch, ako jedno z dôležitých priemyselných odvetví v 
regiónoch, zabezpečuje udržateľnosť regionálnej a miestnej ekonomiky a je jedným z významných odvetvím 
zamestnanosti vidieka. V porovnaní s podobnými krajinami EÚ má Slovensko priestor na ďalšie zvyšovanie celkového 
prílivu zdrojov, najmä od zahraničných návštevníkov. Inštitucionálne je potrebné oblasť turizmu samostatne zastrešiť 
v podobe samostatnej agentúry alebo ústredného orgánu štátnej správy. Sme za dôsledné uplatňovanie zákona o 
podpore cestovného ruchu a posilnenie úlohy krajských a oblastných organizácií cestovného ruchu pri podpore a 
vytváraní podmienok na rozvoj cestovného ruchu na ich území. Budeme presadzovať cielené financovanie 
rozvojových aktivít a infraštruktúry (napr. záchytné parkoviská, cyklotrasy, prístupové 71 komunikácie do stredísk 
cestovného ruchu a pod.) v cestovnom ruchu s využitím EŠIF, výberom turistickej dane (daň z ubytovania, príp. iné) a 
100 percentným spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu. Chceme posilniť koordináciu využívania životného 
prostredia a pamiatok pre rozvoj cestovného ruchu, ktoré sú dnes v správe niekoľkých ministerstiev. Podporíme 
rozvoj služieb a podnikania v nadväznosti na turizmus jasnými pravidlami pre stimuly a úľavy. Výrazne posilníme 

 vyučovanie cudzích jazykov a kvalitu školstva pre vzdelávanie v cestovnom ruchu.

 Podnikateľské prostredie a dane:
Chceme podporovať podnikavosť, premenu myšlienok na služby, výrobky a rozvoj. Preto sa zameriame na 
predvídateľnosť, stabilitu a primeranosť: predvídateľné zmeny regulačného a inštitucionálneho rámca, pravidlo jednej 
zmeny a primerané veľkosti podniku a hospodárskemu cyklu. Preto sa budeme venovať Zákonníku práce a naviazaniu 
minimálnej mzdy na vývoj hospodárstva a rast produktivity práce, úpravám odpisovania majetku začínajúcim 
podnikateľom, zníženiu administratívnej záťaže a šikanovania podnikateľov prechodom na elektronickú komunikáciu so 

 štátom, a znižovaniu hlavne odvodového zaťaženia práce.
 Menej regulácií pre malých podnikateľov: jedna nová za dve staré 

Budeme presadzovať jednoduchšie nároky a menej regulácií pre malých podnikateľov a zníženie počtu interakcií medzi 
štátom a podnikateľom. Aj tu platí, že štát má zabezpečiť čo najviac vlastnej integrácie a nepoužívať na to svojho 

 občana, či podnikateľa. 
Radikálne znížime početné zákonné zmeny a časté vyhláškové úpravy v podnikateľskom prostredí. Budeme vyžadovať, 
aby každej legislatívnej norme predchádzalo pripomienkovanie a skutočná analýza dopadov na podnikateľské 

 prostredie a spotrebiteľov. Zavedieme pravidlo, aby nové zákony platili k 1. januáru a 1. júlu najskôr budúceho roka. 
Každá nová povinnosť podnikateľa musí byť vyvážená zrušením dvoch súčasných povinností. Je to spravodlivá cesta k 

 zníženiu nezmyselnej byrokracie a jej nahradeniu rozumnými reguláciami. 
Zlepšíme procesy verejného obstarávania – Verejné centrálne registre a porovnávanie nákupov a zrýchlenie konaní na 
Úrade pre verejné obstarávanie. Mnohé komplikované nastavenia verejného obstarávania neslúžia k dosiahnutiu ani 

 lepšej ceny, ani kvality a sú len nočnou morou pre objednávateľov aj firmy. Je načase poučiť sa od vyspelých ekonomík. 
Daňovými úľavami podporíme rovnako rast slovenských a zahraničných zamestnávateľov investujúcich do výskumu a 
vývoja. V daňovej oblasti vylúčime vybrané tovary, ako automobily do 3,5 tony s výnimkou N1, z odpočtu DPH a 
zavedieme dôraznejšie kontroly a zvážime prísnejšie opatrenia pre transferové oceňovanie. Podporíme vyššiu exportnú 

 aktivitu malých domácich výrobcov. 
Zároveň posilníme ochranu spotrebiteľov v oblasti zlepšenia práv domácností i ako nástroj zvyšovania spravodlivej 
konkurencie na trhu. Zvýšime informovanosť spotrebiteľov zlepšením prístupu k informáciám a porovnaniam, rovnako, 

 ako aj ich zastupovanie v sporoch.
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 Environmentálna politika:
 Za prioritné opatrenia v oblasti zmiernenia a adaptácie na klimatické zmeny považujeme najmä: 

• Vypracovanie energeticko-klimatického plánu, s ohľadom na dosiahnutie cieľa uhlíkovej neutrality SR najneskôr 
do roku 2050, ktorý predstaví podrobný plán prechodu na uhlíkovo neutrálnu výrobu elektrickej energie vďaka 
významnému zvýšeniu podielu obnoviteľných zdrojov energie na energetickom mixe SR a postupnému opúšťaniu 

 výroby elektriny z uhlia, ropy a zemného plynu. 
• Podporu ambicióznejších cieľov pre znižovanie emisií skleníkových plynov min. na 50 % do roku 2030. • Včasnú 

 prípravu projektov na financovanie prostredníctvom Európskej investičnej banky. 
• Vypracovanie stratégie pre udržateľnú a inteligentnú dopravu s dôrazom na ekologickú verejnú dopravu, 
ekologický vozový park v štátnej správe, presun prepravy tovarov z ciest na železnice a podporu ekologických 

 spôsobov individuálnej dopravy (vozidlá s alternatívnym pohonom, budovanie cyklochodníkov a pod.). 
• Zvyšovanie energetickej efektívnosti, zároveň so znižovaním energetickej náročnosti s cieľom priblížiť sa do 

 konca volebného obdobia priemeru EÚ. 
• Prípravu akčného plánu pre obehové hospodárstvo so zapojením a podporou domáceho podnikateľského 

 sektora a občianskej spoločnosti. 
• Zvýšenie úrovne recyklácie odpadov v súlade s naším cieľom recyklovať 50 percent všetkého odpadu do roku 
2030. • Doplnenie environmentálnej výchovy na školách. Navrhujeme zavedenie „jedného dňa v roku voľno“ pre 

 životné prostredie (výsadba stroov, ...). 
• Boj proti klimatickej zmene si bude vyžadovať aj značné finančné náklady, na ktorých by sa mali podieľať najmä 
tí, ktorí naše ovzdušie najviac znečisťujú. Po vzore bankového odvodu by mali byť schválené špeciálne uhlíkové 
odvody pre tie podniky a korporácie, čo spaľujú fosílne palivá a znečisťujú životné prostredie nadmernými 

 emisiami CO2.  
• Na úrovni EÚ podpora zavedenia uhlíkového cla na dovoz neekologicky vyrábaných tovarov z tretích krajín s 
cieľom motivovať zahraničných partnerov k ekologickejším spôsobom výroby a zvýhodniť domácu ekologickú 

 produkciu.
Naším cieľom je skutočná, viditeľná ochrana životného prostredia, nielen formálne vykazovanie činnosti pre 

 dotácie z Európskych fondov. Preto ďalej navrhneme najmä: 
• Zjednodušenie financovania, vďaka zriadeniu troch nových grantových schém (financovaných kombinovaným 
spôsobom zprostriedkov získaných zuhlíkového odvodu, EIB a štrukturálnych fondov EÚ): Grant na likvidáciu 
všetkých starých environmentálnych záťaží a recykláciu, ktorý budú riadiť kraje, vrátane monitorovania výsledkov 
a postihovania nepoctivých obcí. Štát bude vykonávať inšpekciu, Grant na zlepšovanie kvality ovzdušia 
organizovaný rovnakým spôsobom a Grant na riadenú výstavbu kanalizácie a čistiarní odpadových vôd s 

 využívaním jednoduchých, prírode blízkych riešení. 
• Využívanie štrukturálnych fondov EÚ vo všetkých operačných programoch musí byť zelené, prednosť projektom 

 s pozitívnym vplyvom na životné prostredie, adaptáciu alebo zmiernenie dopadov z klimatických zmien. 
• Zriadiť Národný park Podunajsko, prijať zonáciu Tatier a upraviť zonáciu národných parkov tak, aby zabezpečila 
jasné a nemenné pravidlá rozvoja územia a užívania vlastníckeho práva v bezprostrednom okolí národných 

 parkov. 
• Stransparentniť obchod s drevom s cieľom predchdzať zbytočným, neekologickým, a najmä nelegálnym 
výrubom a upraviť podmienky obchodu s drevom tak, aby sme podporili využívanie domácich spracovateľských 

 kapacít. 
• Proti páchateľom environmentálnych trestných činov zvýšiť kapacity a právomoci orgánov štátnej ochrany 

 prírody a policajného zboru, a zriadiť na úrovni samosprávy inštitút environmentálneho šerifa.


