
Koalícia PS/SPOLU predstavuje spoločný program, s ktorým idú do nadchádzajúcich parlamentných 
volieb. Na stránke SPOLU - občianska demokracia môžete nájsť vypracované programové 
dokumenty, s ktorými prispeli do programu koalície PS/SPOLU a týkajú sa problematiky 
cestovného ruchu. 

 

Celý program si môžete pozrieť na:  https://stranaspolu.sk/programove-dokumenty-2020/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cestovný ruch:
Vrámci dosiahnutia zlepšenia podnikateľského prostredia, zavedenia systému propagácie a vytvorenie stratégie 

 smerovania slovenského CR navrhujeme hlavné opatrenia: 
 A: organizácia propagácie a podpory CR:, 

 - Nová organizácia a propagácia podpory cestovného ruchu 
 - Systém prepojenia vzdelávania s praxou 

 - Systém domácej propagácie SR na ZŠ a SŠ 5 
 B: financovanie podpory a propagácie CR: 

 - Jasná štruktúra podporných mechanizmov financovania nepodnikateľských aktivít v CR 
 - Podpora malého a rodinného podnikania v oblasti CR 
 C: podnikateľské prostredie a administratívne zaťaženie 

 - Prispôsobenie podnikateľského prostredia štandardu krajín EU v oblasti CR 
 - Legislatívna úprava sezónnej práce v oblasti CR i pre domáce obyvateľstvo 

 - Zmena odpisovej skupiny pre nehnuteľnosti CR 
 - Mechanizmus postupu prijímania legislatívnych zmien pre CR 

 - Nová kategorizačná vyhláška s mechanizmom kontroly či certifikácie 
 - Zmeny byrokratickej záťaže v podnikaní v oblasti CR 

 D: servisné centrum pre poradenstvo a stratégiu OOCR a KOCR 
- Systém funkčnej podpory administratívnych procesov pre propagáciu SR v oblasti CR na všetkých úrovniach 

 propagácie
  

 NÁVRHY RIEŠENÍ
 A. ORGANIZÁCIA PROPAGÁCIE A PODPORY CR

  
Cieľom je, po vzore z okolitých krajín, zriadiť platformu na propagáciu a podporu CR, v ktorej sa budú koncentrovať 
nielen všetky kompetencie v oblasti propagácie a podpory CR, ale aj vytvárať budúca stratégia. Organizácia by mala 
byť strategicky riadená potrebami a možnosťami CR a obsadená odborníkmi bez ohľadu na aktuálnu politickú situáciu 

 alebo stranícke záujmy. 
  

 1. Organizácia musí mať jasné postavenie, koncepčné riadenie a silnú verejnú kontrolu 

 Navrhujeme vytvorenie štátom zriadenie obchodnej spoločnosti, založenej za účelom propagácie a podpory CR 
úpravou zákona o podpore CR, priamo nadväzujúcej na súčasný stav oblastných (OOCR) a krajských organizácií (KOCR) 

 cestovného ruchu 

   V organizácií navrhujeme sústrediť prostriedky 
 na podporu (zo zákona na podporu CR) cestovného ruchu 

 na prevádzku (zo sekcie MD) - na propagáciu (z MZV) 
plus extra prostriedky na rozvoj a stratégiu CR zo štátneho rozpočtu, viazané na úspešnosť ich využitia (merateľný 

 prílev zahraničných turistov do SR) 

 Po vzore z AT navrhujeme, aby organizáciu strategicky riadila rada „stakeholderov“ nominovaná na dlhšie obdobie 
(min. 4 roky). Zástupcov by nominovali stavovské a profesijné organizácie, záujmové združenia (z oblasti cestovného 

 ruchu, hotelierstva a gastronómie), ZMOS a podobne. 9 

 Organizácia by zastrešovala všetky činnosti smerom k propagácii CR v zahraničí, ale aj na Slovensku. Bola by miestom 
 pre podporu fungovania OOCR a KOCR, ako aj informačným centrom pre samosprávu v oblasti cestovného ruchu. 

  
2. Merateľným výsledkom fungovania a faktorom pre budúce financovanie by bol prílev zahraničných návštevníkov do 

 SR a výška návratnosti propagácie vyjadrená príjmom do štátneho rozpočtu sledovaného na satelitnom účte CR 

https://stranaspolu.sk/programove-dokumenty-2020/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Organizácia by patrila pod MDV, existujúcu sekciu pre CR, avšak zo súčasnej agendy by si nechala len legislatívu, 
 štatistiku a medzirezortnú komunikáciu vo veciach týkajúcich sa CR. 

  
4. Organizácia by mala v kompetencii pripomienkovať, prípadne zasahovať do plánovaných aktivít jednotlivých 

 rezortov, ktoré súvisia s CR a koordinovať ich v súlade s prioritou podpory CR. 
  

5. Organizácia by v spolupráci s OOCR a KOCR identifikovala strategicky dôležité turistické body záujmu (stanice a 
vstupy do krajiny, najfrekventovanejšie turistické atrakcie a pod.) a aktívne komunikovala ich údržbu smerom k 
vytváraniu atraktívneho prostredia pre rozvoj CR, navrhovala riešenia a komunikovala potrebné úkony s príslušnými 

 rezortmi.
  

 B. FINANCOVANIE PROPAGÁCIE A PODPORY CR
NÁVRH RIEŠENIA: Cieľom je zabezpečiť pre propagáciu a podporu CR súvislé financovanie nezávislé od rozhodovania a 
politických vplyvov, založené na mechanizme automatickej podpory, rozšírením zákona 91/2010 (resp. novely 
347/2018) tak, aby všetky organizácie podieľajúce sa na podpore a propagácii CR v SR mali zabezpečené automatické 
financovanie v závislosti od úspešnosti (výšky podielu príjmu do štátneho rozpočtu z CR) ich pôsobenia. Mechanizmus 
by bol založený na už dnes fungujúcom systéme stanovenia výšky podpory podľa počtu prenocovaní s rozšírením na 
ďalšie aktivity a merateľné ukazovatele v oblasti CR. Jasným a dlhodobým stanovením kritérií na financovanie by sa 
predišlo aktuálnej neistote a nenárokovateľnosti podpory, ktorá znemožňuje dlhodobejšie plánovanie, ktoré je pri 
cestovnom ruchu nesmierne dôležité. Navrhujeme rozšíriť zákon 91/2010 o organizáciu na podporu a propagáciu CR, 
ako strešnú organizáciu propagácie a koncentrovať do tejto podporu CR doma aj v zahraničí, upraveným systémom v 
závislosti od počtu návštevníkov SR (nielen prenocovaní), vychádzajúc z jednoducho dostupných priamo zistených 

 údajov (Cudzinecká polícia, resp. miestne dane). Tak ako je uvedené v časti „A“ tohto dokumentu. 
 Ďalej navrhujeme novelu zákona 91/2010 časti § 29, tak aby z neho: 

 Vyplývala nárokovateľnosť podpory po splnení podmienok pre OOCR a KOCR 
 Doplnil sa nárok organizácie podpory a propagácie CR (nárokovateľný, vychádzajúci z mechanizmu podpory CR) 

 Ďalej navrhujeme ďalšie podprogramy do gescie novej organizácie napr.: 
Propagácia a tvorba produktov pre „city tourism“ (mestský cestovný ruch  t.j. návštevy väčších miest). Využitie 
spoločenských, kultúrnych, športových a iných cieľov v danej lokalite (meste) na spoločnú propagáciu návštevy 
daného mesta, aj so zapojením poskytovateľov služieb. Základom by mala byť informačná kancelária (info point) s 
aktívnou ponukou trávenia času v danej lokalite - meste, konkrétne definované produkty (balíčky) na trávenie času v 

 danej lokalite 11 
 Individuálne projekty (podpora, gescia, pokračovanie): 

 Projekt divočina Poloniny 
Projekt propagácie domáceho cestovného ruchu pre základné a stredné školy prostredníctvom podporovaného 

 cestovania žiakov za kultúrnymi a prírodnými cieľmi v SR 
Projekt podpory soft turizmu a eko turizmu – t.j. podpora malých a rodinných podnikov, ktoré zväčša pôsobia mimo 
hlavných cieľových miest (destinácií) a do regiónu prinášajú ponuky pre obmedzené množstvo návštevníkov. Napríklad 

 agroturistika, pozorovanie vtáctva a podobne. 
Projekt pasportizácie využitia EU fondov na podporu CR a aktuálny status a plány jednotlivých investícií. Projekt by 
využil dostupné informácie o jednotlivých využitiach podporných mechanizmov, ich úspechoch a neúspechoch, resp. o 
pozitívach a negatívach spojených s čerpaním podporných mechanizmov, tak aby boli viditeľné projekty so zásadne 

 pozitívnymi výsledkami a tieto sa mohli rozvíjať, podporovať a do budúcna aj prípadne opakovať.
 C. PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE A ADMINISTRATÍVNE ZAŤAŽENIE

 NÁVRH RIEŠENIA: 
 Navrhujeme využiť existujúcu „pasportizáciu noriem, vyhlášok a zákonov“ – štúdiu MDV z roku 2017-18 a 

rozsah povinností porovnať s okolitými krajinami, hlavne smerom k tzv. „goldplatingu“ slovenských vyhlášok, zákonov 
 a noriem 

zo zistení upraviť tie zistenia, ktoré stavajú podnikanie v SR pod väčšiu kontrolu alebo vyššie pokuty, smerom k 
 liberalizácii 

podmienky, ktoré v pasportizácii budú nad rámec porovnateľných noriem okolitých štátov, prípadne EU, zrušiť úplne 
(napr. povinné používanie kalibrovaných meracích prístroj, navrhujeme používanie referenčného kalibrovaného 

 meradla) 
cestou rokovaní a spoločnou pracovnou skupinou ministerstiev a stavovských organizácií prispôsobiť zistenia okolitým 
štátom z reštrikcií a obmedzení na liberálnejší prístup, orientovaný viac na zákazníka a na bezpečnosť, ako na 

 „papierové“ plnenie noriem, vyhlášok a zákonov. 
Implementovať systém minimálne 1 za 2, teda ak vznikne nová povinnosť, je nutné najprv zrušiť 2 aktuálne platné 

 povinnosti.
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 D. SERVISNÉ CENTRUM PRE PORADENSTVO A STRATÉGIU OOCR A KOCR

 NÁVRH RIEŠENIA: 
Navrhujeme preto zriadenie SSC (shared service center) pre OOCR a KOCR ako oddelenie novovzniknutej organizácie 
na podporu a propagáciu CR, ktorá by slúžila ako podpora pri projektoch a administratíve OOCR a KOCR, najmä v 

 oblastiach: 
 Vedenie účtovníctva 

 Archív úspešných a vzorových projektov ktoré boli realizované inými OOCR a KOCR 
 Tréningové manuály a vzorové postupy na: 

 čerpanie dotácií podľa 91/2010 
 čerpanie iných zdrojov financovania pre podporu a propagáciu CR na miestnej a regionálnej úrovni 

 tvorbu organizačnej štruktúry a personálnej politiky 
 predkladanie rozpočtov a projektov pre zástupcov samosprávy (pre obce, mestá a VUC) 

 tvorbu marketingovej stratégie 
tvorbu ponukových balíkov a vytváranie priestoru a podpory spolupráce miestnych a regionálnych poskytovateľov 

 služieb pre návštevníkov a domácich obyvateľov 
 propagáciu produktov CR vo vlastnom okolí – smerom k obyvateľom obce, mesta a regiónu 

 prípravu výstavy, workshopu, tlačovej správy a PR generálne 
 iných „best practice“ postupov pre OOCR a KOCR 

 Zriaďovanie, financovanie, vedenie a napĺňanie infopointov 
 Využívanie digitálnej komunikácie a sociálnych sietí na propagáciu destinácie



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podnikateľské prostredie a dane  :
 V rámci boja za vyššie mzdy a lepšie podnikateľské prostredie navrhujeme ako hlavné odporúčania: 

 - nový model minimálnej mzdy 
 - nižšie odvodové zaťaženie práce 

 - rovnaké mzdové ohodnotenie pre zamestnancov v súkromnom aj verejnom sektore 
 - nižšie odvody pre samostatne zárobkovo činné osoby 

 - nulovú daň z investícií pre obchodné spoločnosti 
 - zníženie byrokracie a odstránenie nejasného legislatívneho procesu 

O jednotnom systéme zúčtovania daní a odvodov UNITAS počúvame roky, nikto však z neho ešte nevidel ani jednu 
fungujúcu časť, a to napriek nemalým investovaným nákladom. Zamestnávateľ tak okrem vysokého zaťaženia odvodmi, 
daňami a nepriamymi nákladmi musí 3 za každého zamestnanca poskytnúť štyrom rôznym inštitúciám ročne 61 
dokumentov, ak nepočítame dokumenty potrebné na prihlásenie a odhlásenie zamestnanca. Priestor na zjednodušenie 
daňového a odvodového systému je veľký a žiadúci. Štát z eurofondov investoval niekoľko sto miliónov do 
informačných systémov a online komunikácie. Napriek tomu sú jednotlivé rezortné IT systémy, či systémy jednotlivých 
organizácií medzi sebou nekompatibilné. Podnikatelia sa zhodujú v názore, že im ani tak neprekáža plnenie si daňových 
povinností, ale oveľa viac ich zaťažuje nadmerná byrokracia, často nezmyselný goldplating a tiež vedomie, že štát ich na 

 všetkých úrovniach a prostredníctvom všetkých inštitúcií považuje za svojich nepriateľov. 
A. VYŠŠIE MZDY Naším cieľom je súčasné zníženie odvodov zamestnávateľa, alebo živnostníka a vyššia čistá mzda 
zamestnanca. Každoročné zvyšovanie minimálnej hrubej mzdy nie je riešením, pretože z neho profituje viac štát ako 

 zamestnanec, a preto sú naše návrhy a opatrenia zamerané na rast čistých, nie hrubých miezd zamestnancov.
 NAŠE RIEŠENIA PRE VYŠŠIE MZDY- BUDÚCNOSŤ:  NOVÝ MODEL MINIMÁLNEJ MZDY 

Sme za zachovanie minimálnej mzdy. Nesúhlasíme však s každoročným „vyjednávaním“ tak, ako je v súčasnom znení 
zákona o minimálnej mzdy nastavené, pretože je nefunkčné a nakoniec pravidelne končí nedohodou sociálnych 
partnerov. Minimálnu mzdu tak určuje „de facto“ vláda. Náš návrh zákona o minimálnej mzde by tomuto 

 každoročného dohadovaniu sa predišiel tým, že by jej výška bola presne stanovená zákonom, a to nasledovne: 
 • minimálna mzda by tvorila 50 percent priemernej mzdy v národnom hospodárstve spred dvoch rokov, 

• nezdaniteľná časť základu dane by bola vo výške minimálnej mzdy zníženej o odvody zamestnanca do Sociálnej 
 poisťovne, 

• odvodová odpočítateľná položka na zdravotné poistenie pre zamestnanca by bola vo výške minimálnej mzdy. Pre rok 
2018 by tak minimálna mzda minimálna mzda bola o niečo nižšia než tá súčasne platná. Zamestnanci by ale mali v 

 čistom k dispozícii viac finančných prostriedkov a zamestnávateľov by zaťažovalo nižšie odvodové zaťaženie. 
 ZNÍŽENIE ODVODOVÉHO ZAŤAŽENIA ZAMESTNÁVATEĽOV 

Ak sa zamestnávateľ rozhodne zamestnať čo i len jedného zamestnanca, okrem byrokratickej záťaže musí počítať s 
finančnými nákladmi na prácu zamestnanca vo výške 135,2% dohodnutej hrubej mzdy. Pretože 35,2% sú odvody 
zamestnávateľa, ktoré je povinný 6 uhradiť inštitúciám zdravotného a sociálneho zabezpečenia pri klasickom 
pracovnom pomere. Zmenou minimálnej mzdy by sa znížilo aj toto odvodové zaťaženie zamestnávateľov vo finančnom 
vyjadrení. Jednotný odvod do fondu Sociálnej poisťovne pomôže lepšej prehľadnosti a menšej byrokratickej náročnosti 
pre živnostníkov a zamestnávateľov. Výsledné delenie fondov bude vykonávať Sociálna poisťovňa na základe aktuálne 
schváleného nariadenia. Jednotný odvod umožní presúvať financie na miesta, kde je ich najviac treba, napr. 

 dôchodkový systém, sociálny systém Sociálnej poisťovne a pod. 
 KVALITNEJŠIE PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE A DANE – BUDÚCNOSŤ: ROVNÁ DAŇ 

Na premyslenú reformu dane z príjmov treba využiť obdobie, kedy sa ekonomike darí. Navrhujeme preto obnovenie 
systému rovnej dane v prípade sadzby dane z príjmov fyzických osôb s cieľom zjednodušenia daňového systému a 
odstránenia veľkého počtu daňových výnimiek. Progresivitu systému budeme riešiť prostredníctvom daňovo 

 odpočítateľných položiek naviazaných na výšku príjmu. 
 NULOVÁ DAŇ NA INVESTÍCIE 

Spoločnosť by podľa nás mala možnosť sa rozhodnúť. Firmy, ktoré sa rozhodnú, že dosiahnutý zisk nebude predmetom 
výplat podielov na zisku, ale celý ho spätne investujú do firmy, by neplatili daň z príjmov. Za investíciu späť do firmy by 
sa považovala akákoľvek investícia, ktorá je daňovým výdavkom v súlade so zákonom o dani z príjmov. Súčasne by 
došlo k sprísneniu režimu pôžičiek poskytnutých firmou fyzickej osobe a takáto pôžička bude v okamihu jej poskytnutia 
predmetom zrážkovej dane. V prípade, že sa firme do troch rokov pôžička vráti, bude možné požiadať aj o vrátenie 
zrazenej dane. Rovnako by sa taktiež sprísnila kontrola finančných prostriedkov v pokladni firmy. Ako motiváciu k 
zastaveniu zadlžovania navrhujeme zadefinovať úrok z pôžičky alebo úveru pre obchodné spoločnosti ako nedaňový 

 výdavok.



 

 

 

 

 

 Environmentálna politika:
 - Najdôležitejšie navrhované opatrenia: 

 - Ústup od ťažby uhlia a jeho energetického zhodnotenia, 
 - Podpora elektromobility a iných alternatívnych spôsobov dopravy, 

 - Podpora železničnej dopravy (elektrifikácia tratí a iné), 
 - Podpora alternatívnych zdrojov energie (najmä slnečnej),

 - Dôraz na energetické úspory (zatepľovanie domov, pasívne domy, výmena kotlov a podobne), 
 - Podpora vývoja nových technológií.


