
Aj MOST - HÍD prináša návrhy pre lepšie fungovanie ekonomiky, cestovného ruchu a mnoho iného. My sme vyňali 
tie najzaujímavejšie.  

 

Celý program si môžete pozrieť na : https://most-hid.sk/sk/volebny-program-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cestovný ruch: 
11I. Podporíme ďalší rozvoj duálneho vzdelávania na stredných školách 
prostredníctvom zvyšovania motivácie malých a stredných podnikov 

 tak, aby boli lepšie zohľadnené regionálne a profesijné potreby.
19E. Vláda musí viac investovať do siete cyklotrás, ktoré sú oddelené od 
ciest. Cyklotrasy sú neporovnateľne lacnejšie a v ich využití sa dá 
dosiahnuť veľmi výrazný pokrok. Ich budovanie podporuje turizmus, čo 
sa môže pozitívne prejaviť predovšetkým v zaostalejších východných a 

 južných regiónoch.

 Podnikateľské prostredie a dane:
4A. Vzhľadom na spomalenie hospodárskeho rastu a očakávanú hospodársku krízu presadíme opatrenia 
nielen na vytvorenie nových pracovných miest, ale aj na udržanie existujúcich pracovných miest, a to aj 

 znižovaním odvodov pre pracujúcich. 
4B. Naša ekonomika potrebuje flexibilnejšie zamestnávanie. Budeme preto podporovať také formy 
zamestnávania, akými sú práca na čiastočný úväzok, pružný pracovný čas alebo práca z domu. 
Navrhujeme uvoľnenie pravidiel na prácu na dobu určitú, na agentúrne zamestnávanie a na dohody o 
vykonaní práce. Zároveň je však dôležité aj to (najmä v prípade agentúrneho zamestnávania), aby trh 

 práce poskytoval dostatočnú ochranu aj zamestnancom a znížil mieru ich zraniteľnosti. 
4C. Posilňujeme miestnu ekonomiku vrátane podpory domáceho cestovného ruchu a sociálnej 
ekonomiky. Sme presvedčení, že investície vynaložené do vytvorenia pracovných miest priamo v 

 regiónoch sú kľúčové pre rozvoj krajiny. 
16C. Podporíme zníženie regulačnej záťaže a zvýšenie flexibility pracovného trhu. Regulačné prostredie 
musí byť transparentné a podľa možnosti jednoduché. Pravidlá hry musia byť jasné, logické a 
jednoznačne interpretovateľné. Naším cieľom je pokračovať v zjednodušovaní pravidiel podnikania 
všade tam, kde to bude možné. Výsledkom našej snahy bude ďalšie znižovanie finančnej a 

 administratívnej záťaže pre podnikateľský sektor. 
16D. Navrhneme pokračovať v znižovaní administratívnej záťaže a daňovo-odvodového zaťaženia práce 
a podnikania. Budeme podporovať zjednodušenie administratívy a kontakt na jednom mieste. 16E. 
Strana Most-Híd bude presadzovať ústavné zakotvenie stability daňového systému. Príliš časté zmeny 
daňovej legislatívy podkopávajú stabilitu a predvídateľnosť systému a zároveň zbytočne zvyšujú 
finančnú a administratívnu záťaž pre podnikateľov. Stabilnejší daňový systém prispeje k zlepšeniu 
podnikateľského prostredia na Slovensku a tým aj k zvýšeniu medzinárodnej konkurencieschopnosti 

 krajiny. 
16G. Zabránime ďalšiemu nárastu regulačného zaťaženia. Presadíme skutočnú aplikáciu princípov 
debyrokratizácie: princíp „jeden prijatý, jeden zrušený“, zavedenie „sunset“ klauzuly do nových regulácií 

 a transpozícia iba nevyhnutného minima európskych regulácií. 
16J. Podporíme domáce podnikanie zvýšením stimulov a zjednodušením podmienok na získanie 

 finančnej podpory. Domáci podnikateľ na Slovensku ostáva dlhodobo, preto musí cítiť podporu štátu.

https://most-hid.sk/sk/volebny-program-2020


 

 

 Environmentálna politika:
1A. Spustíme program revízie domových studní. Vytvoríme štátom financovaný mechanizmus na kontrolu kvality vody 
v studniach a následne mapy vhodnosti používania studní v regiónoch. Najmä v lokalitách ohrozených suchom 

 vytvoríme schému pomoci na hĺbenie a prehlbovanie domových studní využívaných miestnymi obyvateľmi. 
1B. V preventívnom boji proti suchu musíme zefektívniť šetrenie vodou. Ideálne cez druhotné použitie vody či zvýšenie 

 využívania dažďovej vody. 
1C. V poslednom volebnom období sa rozbehla podpora vodozádržných opatrení z eurofondov pre mestá a obce. V 
ďalšom období bude nevyhnutné venovať pozornosť podpore vodozádržných opatrení priamo pre domácnosti. Pri 
nových veľkých developerských projektoch budeme žiadať vodozádržné opatrenia či využívanie dažďovej vody. Pri 

 existujúcich bytových či rodinných domoch budeme podporovať investície do šetrného nakladania s vodou. 
1D. Je nevyhnutná inventúra lesného bohatstva. Treba jasne a definitívne stanoviť, ktoré lesy sú určené výhradne na 
ochranu prírody, ktoré na rekreáciu a ktoré na produkciu dreva. Podľa výsledkov inventúry štátne pozemky treba 
presunúť do správy ministerstva životného prostredia (chránené), obcí a miest (rekreačné) a časť nechať pod 
agrorezortom (hospodárske). Vďaka tomu sa zruší krížová správa štátnych pozemkov, keď spravujú, chránia alebo 

 hospodária všetci a vlastne nikto. 
1E. Ďalším krokom je zvyšovanie zastúpenia bezzásahového územia. V súčasnosti sú v najprísnejšie chránenom režime 

 približne 2% územia. Pritom 5% zastúpenia sa považuje za nevyhnutné. 
1F. Je potrebné pokračovať v naštartovanom trende odkupovania súkromných pozemkov do rúk štátu. Ďalšie územia v 

 chránených oblastiach získavať prostredníctvom výmeny súkromných pozemkov za pozemky spravované štátom. 
1G. Zvýšiť transparentnosť lesného hospodárstva a sprístupniť verejnosti aktuálne údaje o ťažbe dreva v národných 

 parkoch. Zabráni sa tak nelegálnej ťažbe a ochránia sa poctiví lesníci pred krivými obvineniami. 
1H. Zlepšiť a zjednodušiť poskytovanie podpory pre správcov lesných pozemkov, ktorí namiesto ťažby podporujú 

 hospodárenie blízke prírode v lesoch a ekosystémové funkcie lesa. 
1I. V najbližšom období plánujeme pokračovať v naštartovaných reformách v oblasti ochrany prírody a životného 

 prostredia, aby organizácie na ochranu prírody a životného prostredia získavali vyššiu dôveru verejnosti. 
1J. Bude nevyhnutné v ďalšom období presunúť odbory starostlivosti o životné prostredie na okresných úradoch pod 
priamu správu ministerstva životného prostredia. Vďaka tomu bude možné zaisťovať ich relevantné personálne 
obsadenia a adekvátne finančného hodnotenie ich zamestnancov. 1K. Naštartovali sme pilotný projekt výmeny starých 
neekologických kotlov v domácnostiach. Čoskoro sa vymení 10 000 vykurovacích zariadení za ekologickejšie plynové. 
Vo výmenách starých kotlov v domácnostiach musíme pokračovať, aby sme najstaršie kotly zamenili za ekologickejšie a 

 to všade, kde je to možné. 
1L. Bude nevyhnutné venovať pozornosť aj oblastiam bez stopercentného prístupu k plynu, napríklad v okrese 
Rimavská Sobota alebo v regióne Oravy. V prípade týchto regiónov vyhlásime špeciálnu výzvu na výmenu starých 

 vykurovacích zariadení za ekologickejšie, nezávislé od plynu. 
1M. Najmä v mestách posilňovať zastúpenie nízkoemisnej dopravy − železničnej, prípadne vodnej. Je potrebné 

 zvyšovať v mestách a obciach podiel zelenej infraštruktúry. Teda rozširovanie mestských parkov a prvkov zelene. 
1N. Naďalej je nevyhnutné znižovať atraktivitu skládkovania, aby sa skládkovanie stávalo najmenej výhodným 

 spôsobom nakladania s odpadom. 
1O. Kľúčovým krokom je zavádzanie množstvového zberu v mestách a obciach. Treba zrušiť paušálny poplatok a zaviesť 
motivačný, aby domácnosť, ktorá triedi, platila menej ako susedia, ktorí netriedia. Touto cestou dokážeme znížiť 

 množstvo odpadu na skládkach a zodpovedným domácnostiam znížiť náklady za odvoz odpadu. 
1P. V prípade čiernych skládok opätovne zvýšiť výšku pokút. A spoločne s obcami nastaviť mechanizmus nahlasovania a 

 vymáhania pokút od páchateľov. 
1Q. Potrebné bude razantné obmedzenie plytvania jedlom prostredníctvom zjednodušenia a zjednotenia označovania 

 potravín. Bude treba obmedziť aj plytvanie v obchodoch a reštauráciách. 
1R. V boji proti plastom treba zaviesť zákaz ďalších zbytočných plastov, napríklad úplný zákaz igelitových tašiek a 

 podporovať ich alternatívy na viacnásobné použitie. 
1S. Pri podpore súkromných poľnohospodárov treba finančne zohľadňovať, či dochádza k striedaniu plodín, aby sa 
zachovali živiny a nedochádzalo k vysušovaniu pôdy. Zároveň treba motivovať k vytváraniu vhodných podmienok pre 
opeľovače a iné významné druhy. Pri pôde a území v správe štátu zaviesť ekologické aspekty obhospodarovania 

 povinne. 
1T. Považujeme za potrebné nastaviť konkrétny strop pre rozlohy polí, na ktorých sa pestujú monokultúry alebo 

 energoplodiny (napríklad repka). 
1U. Pri živočíšnej výrobe treba nastaviť prísne pravidlá pre veľkokapacitné farmy, aby sme sa vyhli nadmernému 

 znečisťovaniu či poškodzovaniu životného prostredia. 
1V. Je potrebné vytvoriť schému na podporu obnovy krajinných prvkov v poľnohospodárstve. Presadzujeme 
obnovovanie vetrolamov, lokálnych trávnatých porastov, remízok, ktoré zabraňujú vysušovaniu pôdy a zároveň tvoria 

 útočiská pre vzácne druhy a opeľovače.


