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SNS ako jedna z posledných politických strán vydala svoje programové vyhlásenie pre parlamentné voľby 2020. 
Pozrite si opatrenia, ktoré chce táto strana presadiť v nasledujúcom volebnom období.  

 Cestovný ruch:
 1.6

Vytvoríme Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Ako cestovný ruch, tak aj šport sú 
významnými odvetviami národného hospodárstva. Slovenskú republiku čaká v najbližšom období prechod k vyššej 
automatizácii výrobných prostriedkov, preto je potrebné, aby sa naše hospodárstvo viac orientovalo na služby a 
aktivity voľného času. Nový ústredný orgán štátnej správy má zabezpečiť propagáciu Slovenskej republiky, 
koordináciu politiky cestovného ruchu a športu na celoštátnej úrovni. Cestovný ruch a šport sú odvetvia, ktoré sú 
alternatívou k priemyselnému charakteru našej ekonomiky. Šport ako významný spoločenský fenomén prispieva k 

 zvýšeniu kvality života a zdravia obyvateľstva.
 7.13

Podporíme agroturistiku v regiónoch v gescii nového Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej 
 republiky.

 16.10
Posilníme duálny systém vzdelávania pre širší okruh škôl, zavedieme princípy duálneho vzdelávania pre 

 profesijných bakalárov.

 Podnikateľské prostredie a dane:
 5.Podpora domácich podnikateľov

 5.1
Budeme pokračovať v opatreniach na zlepšenie podnikateľského prostredia. Znížime daňové a odvodové 

 zaťaženie.
  5.2

Prijmeme opatrenia na zvýšenie výberu DPH formou obmedzenia daňových únikov, zabezpečíme posilnenie 
daňovej disciplíny. Dôkladne zanalyzujeme systém transferových cien, ktorými nadnárodné spoločnosti vyvážajú 
nezdanený kapitál zo slovenskej ekonomiky. Po vzore iných členských štátov EÚ pripravíme zavedenie špeciálnej 

 dane na technologické giganty.
 5.3

 Zavedieme dane z príjmu právnických osôb a fyzických osôb − podnikateľov na 15% pre všetky subjekty.
 5.4

 Zavedieme 10% DPH na všetky pohostinské a stravovacie služby.
 5.5

 Zavedieme 10% DPH na všetky potraviny.
 5.8

 Podporíme spracovanie doma vypestovaných surovín na potraviny.
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 Environmentálna politika:
 18. Ochrana životného prostredia

 18.1
Sme za väčšiu ochranu vody, pôdy, lesov, fauny a flóry Slovenska. Podporujeme zníženie uhlíkovej stopy v národnom 
hospodárstve (ekologická doprava − železnice, cyklotrasy, elektricky, trolejbusy, elektromobily, lodná doprava). 

 Podporujeme domácich producentov, cím znižujeme potrebu dovozu produktov.
 18.2

Zavedieme systém rôznofarebných cenoviek potravín, podľa ich uhlíkovej stopy. Podporíme potraviny, ktoré najmenej 
 zaťažujú životné prostredie.

 18.3
 Sme za systémové dobudovanie verejných kanalizácií a vodovodov. Podporujeme separáciu

a recykláciu odpadu. Zabezpečíme ekologickú likvidáciu odpadu vybudovaním moderných spaľovní. Vyčistime 
 Slovensko od ilegálnych skládok odpadu, ktoré ohrozujú ľudí i prírodu.

 18.4
Podporíme výrobu 100% biologicky degradovateľných obalových materiálov zo surovín vyprodukovaných v SR, ktoré 

 budú využiteľné v našom potravinárstve.
 18.5

Podporujeme rozumné lesné hospodárstvo s obmedzením ťažby dreva. Vypracujeme nový Národný lesnícky program 
 s dôrazom na trvalú udržateľnosť.

 18.6
Zintenzívnime kontroly výrubov a prepravy dreva. Zavedieme systém elektronického a digitálneho sledovania pohybu 

 surového dreva na celom území SR. Posilníme Slovenskú lesnícko-drevársku inšpekciu.
 18.7

Prehodnotíme všetky chránené územia podľa medzinárodných kritérií a stanovíme jasné pravidlá na ich ochranu a 
 udržiavanie.

 18.8
Budeme pokračovať v systémovej ochrane zvierat. Podporíme včelárov zvýšením sadzby na včelstvo a mimoriadnymi 

 podporami na boj proti klieštikovi.
 18.9

 Podporujeme projekty inteligentných miest a projekty zelených miest


