
Koalícia PS/SPOLU predstavuje spoločný program pod označením Bod zlomu, s ktorým idú do nadchádzajúcich 
parlamentných volieb.  Vybrali sme pre vás body týkajúce sa podnikateľského prostredia, daní, 
environmentálnej politiky a cestovného ruchu. 

 

Celý program si môžete pozrieť na : https://progresivnespolu.sk/bod-zlomu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cestovný ruch:
Slovensko nevyužíva potenciál v cestovnom ruchu. V porovnaní s okolitými krajinami rastieme pomalšie, aj keď sme ešte 
neetablovaná desti - nácia. Výrazne zaostávame v miere návštevnosti zahraničnými turistami. Dlhodobá stratégia rozvoja 
a vznik Agentúry pre cestovný ruch, v ktorej sa budú aktívne angažovať aj zástupcovia zväzov v cestovnom ruchu, povedú 
k systematickému rozvoju slovenského turizmu a nárastu počtu zahraničných turistov a turistiek. Agentúra bude 
prezentovať Slovensko v zahraničí brandingom, s dôrazom na regionálnu pestrosť krajiny, na jej neobjavenosť 
mainstreamovým turizmom. Fungovanie oblastných organizácií cestovného ruchu sa zefektívni a povedie k ponuke 
produktov založenej na unikátnosti regiónov. Reformy podporujúce podnikateľské prostredie motivujú väčšie množstvo 
jednotlivcov a malých podnikov zapájať sa do tvorby pro - duktov cestovného ruchu v regiónoch. Zníži sa administratívna 
záťaž, odvodové stimuly zvýšia atraktívnosť podnikania v regiónoch, podporí sa predaj lokálnych produktov. Prepojením 
rozvoja regionálnej a tu - ristickej infraštruktúry sa zvýši ich kvalita a dostupnosť. Podnikateľské subjekty budú môcť 
získať finančnú podporu od turistickej investičnej agentúry na skvalitňovanie infraštruktúry, rozšírenie kapacity. Turizmus 
sa stane významným zdrojom pridanej hodnoty v regiónoch 

 3. CESTOVNÝ RUCH
 3.1. Agentúra pre cestovný ruch

Vytvoríme Agentúru pre cestovný ruch ako verejno-súkromné partnerstvo, na ktorom sa budú okrem štátu podieľať 
zástupcovia organizácii destinačného manažmentu, stavovských organizácií a iných aktérov cestovného ruchu. Jej cieľom 

 bude propagácia Slovenska v zahraničí, budovanie identity Slovenska a jeho brandingu.
Agentúra bude nastavovať dlhodobú stratégiu, vyhodnocovať dáta o návštevnosti a formulovať marketingový plán 

 založený na efektívnom využívaní verejných zdrojov na propagáciu.
Okrem existujúcich verejných zdrojov na podporu cestovného ruchu bude môcť agentúra získať od štátu ďalšie zdroje na 
základe princípu tzv. matching funds (akými zdrojmi do fondu prispejú aktéri v sektore cestovného ruchu, toľko peňazí 

  pridá štát v pomere 1:1). Agentúra bude situovaná mimo Bratislavy.
  3.2. Servis pre regióny

 Zriadime servisné centrum pre oblastné a krajské organizácie cestovného ruchu pod gesciou Agentúry pre cestovný ruch.
Cieľom je systém funkčnej podpory propagácie Slovenska v oblasti cestovného ruchu. Súčasťou servisu budú vzorové 

 projekty, marketingové stratégie, tvorba produktov a podpora fungovania oblastných organizácií.
 Zreformujeme fungovanie oblastných a krajských organizácií cestovného ruchu.

Získavajú väčšinu dotácií na cestovný ruch, ale štát má len obmedzený dohľad nad efektívnym nakladaním s týmito 
zdrojmi. Nastavíme preto jasné kritériá poskytovania dotácií s dôrazom na projekty zvyšujúce kvalitu produktov 

 cestovného ruchu a ich pridanú hodnotu. Zavedieme pravidelný audit fungovania organizácií.
  3.3. Lepšie podnikateľské prostredie

Znížením administratívnej a kontrolnej záťaže podnikateľov a podnikateliek dosiahneme zlepšenie prostredia na 
podnikanie v cestovnom ruchu. Podporou pre odvetvie bude aj zníženie odvodového zaťaženia pre ľudí s nízkymi a 

 strednými príjmami .
Podporíme programy školení pre začínajúcich podnikateľov a podnikateľky a zvýšime dôraz na pomoc malým a stredným 

 podnikateľom a podnikateľkám vrátane rodinných firiem.
  3.4. Využívanie potenciálu vidieka

 Podporíme agroturizmus a zvýšenie spotreby miestnej produkcie v regióne lepším previazaním s cestovným ruchom.
 Integrujeme environmentálnu a sociálnu udržateľnosť do stratégie rozvoja turizmu.

 Podporíme využívanie národných parkov udržateľným a neinvazívnym spôsobom.
 Reinvestujeme zdroje z udržateľného turizmu do ochrany, budovania infraštruktúry a rozširovania chránených oblastí .

Prepojíme sídla a strediská cestovného ruchu integrovanou dopravou na zlepšenie možností miestnej rekreácie. Zvýšime 
 motivácie prepájania produktov cestovného ruchu a miestnej rekreácie s integrovanou dopravou.

Podporíme aktívnych farmárov a farmárky zmenou dotačných cieľov agrosektora na zamestnanosť, vysokú pridanú 
 hodnotu a sebestačnosť .

https://progresivnespolu.sk/bod-zlomu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Podnikateľské prostredie a dane:
 *(zamestnanosť, sociálne veci a rodina)

  3. ZAMESTNANOSŤ, LEPŠIA PRÁCA A SLUŠNÝ ŽIVOT
 3.1. Lepšia ochrana práv zamestnancov

Zlepšíme vymožiteľnosť pracovných práv zamestnancov a definíciu závislej práce. Zosúladíme Zákonník práce s realitou 
nových foriem zamestnávania (tvoriví zamestnanci a zamestnankyne, zdieľaná ekonomika) a základných zamestnaneckých 

 nárokov (odmeňovanie, dovolenka, pracovný čas a podobne).
Navrhneme inštitút spravodlivej mzdy ako dobrovoľnej deklarácie zamestnávateľa, že bude vyplácať dôstojné a spravodlivé 

 mzdy. Pre podnikateľov a podnikateľky participujúcich na štátnej pomoci to bude povinnosť.
Zavedieme sabatikal v rozsahu 6 až 12 mesiacov ako poistku proti vyhoreniu. Súčasťou bude nárok na dávku zo Sociálnej 
poisťovne vo výške 50 % predošlej hrubej mzdy po desiatich odpracovaných rokoch. Z pohľadu zamestnávateľa pôjde o 
neplatené voľno poskytnuté po dohode so zamestnancom a zamestnankyňou s držaním pracovného miesta. O dobu trvania 

 sabatikalu sa poistencovi zvýši vek odchodu do dôchodku.
Navrhneme možnosť dobrovoľne nahradiť gastrolístky finančným príspevkom zamestnancovi pri zachovaní daňových výhod, 

 súčasne sprísnime reguláciu poplatkov za nákup a preplácanie gastrolístkov.
 Výrazne obmedzíme povinnosti pre malých podnikateľov a podnikateľky.

  3.2. Odpolitizujeme minimálnu mzdu
Diskusia o minimálnej mzde bude naďalej prebiehať na tripartite. V prípade, že sa sociálni partneri na jej výške nedohodnú, 
aplikuje sa automatický model jej zvyšovania, ktorý bude rešpektovať predpokladané schválené minimálne štandardy na 

 úrovni EÚ.
Konečné stanovisko bude dávať Rada pre konkurencieschopnosť (jej úlohou bude posudzovať špecifické situácie pri 
ekonomickej kríze podľa vzoru dlhovej brzdy). Rada pre konkurencieschopnosť v súlade s požiadavkou EÚ získa formálnu 

 úlohu ako poradný orgán vlády pri tripartitnom vyjednávaní o výške minimálnej mzdy.
 Spresníme definície minimálnych mzdových nárokov a sprísnime ich vynucovanie.

  3.4. Účinnejšie kolektívne zmluvy
Súčasťou každej kolektívnej zmluvy bude limit na počet „dohodárov“, limit na počet zamestnancov a zamestnankýň cez 

 agentúry dočasného zamestnávania a zoznam pracovných pozícií, na ktorých nemôžu pracovať živnostníci a živnostníčky.
 Zvýšime limit počtu zamestnancov a zamestnankýň pri rozšíriteľnosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na podniky.

  
 *(Financie. ekonomika, štát bez oligarchov)

  1.ROZUMNÁ DAŇOVÁ POLITIKA, NIE ZVYŠOVANIE ZAŤAŽENIA
 1.4. Rozumnejšie zdaňovanie

Zvýšime podporu vzdelávania a výskumu daňovými úľavami pre zamestnávateľov (duálne vzdelávanie, superodpočet), ale aj 
zamestnancov. Podporíme motivácie zapájať sa do celoživotného vzdelávania a zvyšovať si kvalifikáciu. Prispejeme aj k 

 zvyšovaniu zručností absolventov a absolventiek a ich zosúladeniu s potrebami trhu práce.
  3. LEPŠIE PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE

 3.2. Minimálna mzda bez politiky
Odpolitizujeme proces nastavenia minimálnej mzdy. Diskusia o minimálnej mzde bude naďalej prebiehať na tripartite. 

 V prípade, že sa sociálni partneri na výške nedohodnú, aplikuje sa automatický model jej zvyšovania.
Pri zvyšovaní mzdy budeme dbať na to, aby sa nezvyšovala len hrubá mzda, ale hlavne čistá mzda. Opatrenia na zníženie 

 zaťaženia práce naviažeme automaticky na rast minimálnej mzdy.
  3.3. Menej stresu pre podnikateľov a podnikateľky

 Minimalizujeme zmeny zásadných zákonov ovplyvňujúcich podnikateľské prostredie na maximálne jedenkrát ročne.
Sprísnime pravidlá tvorby zákonov s cieľom obmedziť „prílepky“ a iné obchádzania legislatívneho procesu, ktoré sa dejú 

 často bez potrebnej odbornej a verejnej diskusie a na poslednú chvíľu.
Zavedieme jasné pravidlá, ako majú štátne orgány zrozumiteľne informovať občanov a občianky o nových povinnostiach 

 a zákonoch .Sprofesionalizujeme úrady, zavedieme proklientský prístup aj prostredníctvom jednotných kontaktných centier.
 Z prvých zistení nedostatkov počas kontroly budeme vyžadovať nápravu, až potom pokuty.

  3.4. Zjednodušíme podnikateľské prostredie
Zavedieme jednoduché pravidlo proti byrokracii, podľa ktorého bude môcť štát pridať novú administratívnu povinnosť a 

 nariadenie iba výmenou za jednu zrušenú existujúcu povinnosť („jedno nové za jedno staré“).
Podnikateľov a podnikateľky, občanov a občianky zbavíme všetkých možných povinností dokladovať štátu informácie, ktoré 

 už štátne inštitúcie majú. Okrem iného zavedieme aj službu Moje dáta .
 Zjednodušíme pravidlá verejného obstarávania .

Umožníme alternatívu ku gastrolístkom vo forme finančného príspevku pri zachovaní daňových výhod a zregulujeme 
 poplatky spojené s transakciami s gastrolístkami.



 

 

 

 Environmentálna politika:
 1.KLIMATICKÁ KRÍZA

 1.1. Stav klimatickej núdze
 1.2. Prechod na bezuhlíkovú ekonomiku

 1.3. Ochrana pred intenzívnymi zrážkami aj suchami
1.4. Ochrana pred častejšími a intenzívnejšími 

 horúčavami
 1.5. Robustnejšia podpora

  
 2.NÁRODNÉ PARKY A LESY PRE ĽUDÍ

 2.1. Reforma správy národných parkov
 2.2. Päť percent bez zásahov

 2.3. Lesy pre ľudí
 2.4. Zeleň v sídlach

  
 3. ŽIVÉ RIEKY, OCHRANA VÔD
 3.1. Revitalizujeme vodné toky

 3.2. Primeraná ochrana proti povodniam
 3.3. Nová vodná politika

 3.4. Stop novým veľkým priehradám
 3.5. Účinnejšia ochrana, kontrola a prevencia

  
 4.OCHRANA OVZDUŠIA

 4.1. Lepšia kontrola, viac informácií
 4.2. Znečistenie ovzdušia v rámci sektorov

  
 5.OD SKLÁDOK K OBEHOVÉMU HOSPODÁRSTVU
 5.1. Hierarchia odpadového hospodárstva v praxi

 5.2. Predchádzanie vzniku odpadov
 5.3. Platenie podľa množstva odpadu

 5.4. Podporíme recykláciu
 5.5. Nelegálne skládky, staré záťaže

 5.6. Lepší separovaný zber
 5.7. Reforma poplatkov

 5.8. Zálohovanie, biologicky rozložiteľný odpad
 5.9. Prierezové opatrenia

  
 6. ENERGETIKA ŠETRNEJŠIA K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

 6.1. Podpora čistejšieho vykurovania
 6.2. Výrazná podpora obnoviteľných zdrojov

 6.3. Zdroje rešpektujúce prostredie
 6.4. Energetická efektívnosť ako priorita

 6.5. Čistý a moderný priemysel
 6.6. Zdanenie znečisťujúcich palív

 6.7. Veda, výskum a inovácie
  

 7. LEPŠIA REGULÁCIA A ENERGETICKÁ POLITIKA
 7.1. Jasné ciele a politiky

 7.2. Lepší manažment a ochrana verejného záujmu
 7.3. Jadrová energia

 7.4. Energetická bezpečnosť.


