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Preštudujte si návrhy riešení pre cestovný ruch, ekológiu či zvýšenie úrovne hospodárstva SR strany Sme rodina - 
Boris Kollár.  

 Cestovný ruch:
- prepojiť systém stredoškolského vzdelávania s požiadavkami zamestnávateľov vytvorením zoznamov pracovných 

 potrieb v praxi, 
- podporovať zjednodušenie a rozsiahle zavedenie duálneho vzdelávania, ktorého výhodou nie je len to, že študent 
získa veľa praktických zručností, ale veľ ká časť  študentov dostane ponuku na zamestnanie priamo z firiem, kde sa 

 vzdelávali, 
- upraviť podmienky financovania duálneho vzdelávania – podľa súčasného spôsobu financovania prichádzajú školy o 

 úväzky pedagogických zamestnancov, aj o časť finančných prostriedkov z normatívu, 
- bonifikácia financovania stredných škôl vo vzťahu k uplatneniu ich absolventov na trhu práce pri zohľadnení 

 regionálnych špecifík nezamestnanosti a iných sociodemografických charakteristík obyvateľstva v kraji,
 

 Vytvorenie osobitného ministerstva pre cestovný ruch a propagáciu 
Keďže oblasť cestovného ruchu ako dôležitého hospodárskeho odvetvia na Slovensku zatiaľ, takpovediac, nemá pána a 
je úplne mimo záujmu ostatných ministerstiev (sekciu cestovného ruchu na ministerstve dopravy pri všetkej 
predstavivosti nemožno považovať za relevantný subjekt). Hnutie SME RODINA bude presadzovať vytvorenie 
osobitného ministerstva pre cestovný ruch a propagáciu. Náplňou práce tohto ministerstva by mala byť tvorba a 
koordinácia politiky v oblasti cestovného ruchu ako osobitného hospodárskeho odvetvia v slovenskom hospodárstve. 
Zároveň by ministerstvo malo mať vytvorené sekcie ekonomiky, legislatívy a stratégie, ktoré by spolu s odbornou 
verejnosťou definovali a presadzovali záujmy podnikateľov aj verejnosti v oblasti cestovného ruchu na Slovensku. 
Vecne by malo ministerstvo koordinovať činnosť navrhovanej SACR, oblastných organizácií cestovného ruchu a 

 navrhovanej štátnej spoločnosti pre turistickú infraštruktúru. 
 

 Založenie štátnej spoločnosti pre turistickú infraštruktúru 
Ako jedno z hlavných obmedzení v oblasti turizmu v Slovenskej republike vnímame neexistenciu rozsiahleho trhu pre 
turizmus v porovnaní s okolitými krajinami (Česká republika má Prahu, Rakúsko má Viedeň a Alpy atď.). Ide o „svetovo 
známe atrakcie“, ktoré do krajiny lákajú turistov a motivujú ich v tejto krajine stráviť dlhšie obdobie. V oblasti 
cestovného ruchu je v posledných desaťročiach v globálnom meradle známych množstvo prípadov, kde aj s prispením 
štátu došlo k vytvoreniu cielených atrakcií, na ktoré sa chodia s vášňou pozerať ľudia z celého sveta, a to napriek tomu, 
že sa nachádzajú mnohokrát v nehostinnom prostredí. Najvypuklejším príkladom z tohto pohľadu je Dubaj v Spojených 
arabských emirátoch. Na jeho mieste sa nachádzala ešte pred niekoľkými rokmi len púšť. Na Slovensku sa veľmi málo 
hovorí o tom, že Slovensko má potenciál vybudovať atrakcie celoeurópskeho či možno globálneho formátu. Širokej 
verejnosti je napríklad málo známe, že na Slovensku máme podzemné kapsuly naplnené morskou vodou z obdobia 
treťohôr. Vlastnosti podzemnej morskej vody, ktorá sa dnes využíva na liečebné účely napríklad v kúpeľoch v 
Podhájskej, pritom predstihnú aj svetoznámu vodu z Mŕtveho mora. Množstvo podzemnej morskej vody je podľa 
dostupných prieskumov také veľké, že jednotlivé lokality (napríklad Podhájska) dokážu naplniť vodnú nádrž s rozlohou 
viac ako 14 hektárov. Vytvorením vodného areálu takéhoto rozsahu a následným dobudovaním sprievodných atrakcií 
(botanická záhrada na spôsob britského Eden Project, kde sa podarilo skĺbiť dažďový prales, botanickú záhradu a 
vzdelávacie aktivity na jednom mieste) alebo zábavných parkov inšpirovaných treťohornými svetom pritom dochádza 
k vytvoreniu miesta, ktoré ma potenciál následne lákať množstvo turistov zo Slovenska aj zo zahraničia. Tým sa 
zároveň vytvára priestor – trh na výstavbu ubytovacích zariadení, reštaurácií, požičovní športového náčinia a rozvoj 
pestrého spektra služieb. Domnievame sa, že základnú infraštruktúru, ktorá by vytvárala trh pre podnikanie v 
cestovnom ruchu – ako sme uviedli v príklade – by mal principiálne vytvárať štát (rovnako ako buduje cesty či 
železnice). S týmto cieľom navrhujeme vytvorenie Spoločnosti pre turistickú infraštruktúru, ktorej úlohou by bolo 
plánovanie, investorská činnosť a následná správa centrálnej turistickej infraštruktúry. Spoločnosť by zároveň bola 

 hlavným investorom – aspoň v začiatočnej fáze – pri výstavbe centrálnej turistickej infraštruktúry. 
 
  

 

https://hnutie-smerodina.sk/program/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Turizmus sa nedá robiť bez propagácie – obnovenie SACR 
Otázku propagácie Slovenska ako turistickej destinácie v zahraničí mala na Slovensku historicky Slovenská agentúra 
pre cestovný ruch. Táto bola neskôr včlenená do štruktúr Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, čo 
malo za následok jej úplnú marginalizáciu (podpora turizmu z rozpočtu verejnej správy predstavuje čiastku 0,07 %, 
pričom turizmus sa na Slovensku podieľa – aj bez zavedenia satelitného účtu – na tvorbe HDP zhruba 3 %). 
Navrhujeme preto vytvorenie – obnovenie – samostatnej Slovenskej agentúry pre cestovný ruch, ktorá by fungovala 
podľa vzoru Österreich Werbung. Navrhujeme, aby rozpočet tejto agentúry predstavoval sumu na úrovni približne 
50 miliónov eur. Tieto zdroje by mali byť poskytnuté jednak zo štátneho rozpočtu (75 %), ako aj z prostredia 
podnikateľskej sféry, ktorá na výnosoch z turizmu priamo či nepriamo profituje. Myslíme si, že finančná participácia 
súkromnej sféry zabezpečí na jednej strane hospodárne vynakladanie prostriedkov a na druhej strane zabezpečí 
priame prepojenie medzi SACR a odvetvím turizmu, ktoré má propagovať. Úlohou SACR by mala byť – ako sme už 
spomenuli – dôsledné mapovanie a analýza zariadení cestovného ruchu v Slovenskej republike, propagácia 
slovenského cestovného ruchu v zahraničí, analýza a výskum jednotlivých zahraničných trhov, ktoré sú pre cestovný 
ruch na Slovensku dôležité. SACR by mala tiež sprostredkúvať podnikateľom v cestovnom ruchu spätnú väzbu, aby 
vedeli svoju ponuku prispôsobovať požiadavkám potenciálnych turistov z rôznych častí sveta. SACR by mala aj dávať 
impulzy Spoločnosti pre turistickú infraštruktúru, o aký typ infraštruktúry je na medzinárodnom trhu záujem. SACR 
by mala zamestnávať odborníkov z oblasti marketingu a public relations.  Nakoniec by mala mať aj kontraktačnú 
právomoc aktívne rokovať so zahraničnými tour operátormi pri uzatváraní zmlúv na medzinárodných turistických 
veľtrhoch v prospech slovenských podnikateľov v oblasti turizmu. SACR by mala byť tiež partnerom pre už jestvujúce 
oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR) v jednotlivých častiach Slovenska, ktoré majú na starosti rozvoj 
turistického ruchu v danom regióne Slovenska a predstavujú spoluprácu medzi samosprávou a lokálnymi 

 podnikateľmi v oblasti cestovného ruchu.
 

 Opatrenia zamerané na podporu podnikania v cestovnom ruchu 
Keďže odvetvie turizmu na Slovensku neustále zápasí s nedostatkom kapitálu, navrhujeme, aby bolo toto odvetvie 

 podporené nasledujúcimi opatreniami: 
• zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty na všetky služby v cestovnom ruchu na 10 %, pričom toto opatrenie by sa 
malo vzťahovať na všetky služby súvisiace s cestovným ruchom, a zahŕňať tak ubytovacie a stravovacie služby v 
hoteloch a penziónoch, ako aj služby cestovných a informačných kancelárií, sprievodcovské služby, rekreačné služby 
(napr. akvaparky, zábavné podujatia), osobná preprava a prenájom vozidiel, služby športových zariadení (napr. 

 lyžiarske strediská, golfové ihriská, kúpaliská), predaj cestovných lístkov, vstupeniek, suvenírov a pod.; 
• prenájom súkromných izieb v rodinných domoch s celkovou kapacitou menšou ako 10 lôžok vo vidieckych 
turistických oblastiach Slovenska (a teda zároveň v obciach menších ako 5 000 obyvateľov) navrhujeme oslobodiť od 

 dane z príjmu za predpokladu, že sa tieto lôžka prenajímajú na účel cestovného ruchu; 
 • dotiahnutie zonácie podľa vzoru viacerých úspešných západoeurópskych krajín (alpský región). 

Nakoniec chceme konštatovať, že pokiaľ ide o príspevky na rekreačné poukazy, budeme podporovať ich zachovanie 
len pre veľké podniky, tak ako je to v súčasnosti. Nie sme zástancom ich rozširovania na malých a stredných 

 podnikateľov.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Podnikateľské prostredie a dane:
 Pre hospodárstvo Slovenskej republiky sú zásadné tieto kroky: 

• adaptovanie zamerania ekonomiky na kvalitatívne parametre – ekonomická efektivita výrobnej sily, štátnej správy 
atď. a konzekventné ustúpenie od kvantitatívnych, často netransparentných parametrov a v niektorých prípadoch 

 prežitkov, ako je napr. HDP, podiel vysokoškolsky vzdelaných ľudí alebo nezamestnanosť, 
• vytvorenie stratégie pre veľ ké podniky na naštartovanie nových metód výroby, udržanie zamestnanosti a 

 generovanie veľ kých technologických zmien v budúcnosti, 
 • vytvorenie stratégie rozvoja pre malé a stredné podniky ako budúcej záruky inovatívnosti nášho priemyslu.

 Environmentálna politika:
 1. Zmeniť spôsob vykonávania ochrany životného prostredia na integrovaný a proaktívny.

 2. Vypracovať analýzu doterajšej činnosti MŽP SR zameranú na: 
• odbornú stránku fungovania rezortu, t. j. analyzovať činnosť, opodstatnenosť a odbornosť nastavenia smerovania 
rezortu v jednotlivých zložkách životného prostredia – najmä voda, ovzdušie, odpadové hospodárstvo, ochrana 
prírody a krajiny, IPKZ –, integrovaná prevencia a kontrola znečistenia, environmentálne záťaže, geológia, 

 posudzovanie vplyvov EIA, 
 • analýzu čerpania finančných prostriedkov EÚ a z environmentálneho fondu.

  
3. Výrazným spôsobom zdynamizovať odstraňovanie starých environmentálnych záťaží, čo považujeme za nosnú 
oblasť v skvalitňovaní environmentálneho prostredia v nadväznosti na ich veľmi negatívny vplyv na životné 

 prostredie a zdravie ľudí, a to predovšetkým na kvalitu podzemných a povrchových vôd.
  

4. Prehodnotiť opodstatnenosť pôsobenia štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, ktorá je v súčasnosti – 
 bez jediného relevantného dôvodu zaradená pod rezortom Ministerstva vnútra SR.

Riešenie – urýchlene obnoviť inštitút špecializovanej štátnej správy, ktorý sa veľmi dobre osvedčil v Slovenskej 
 republike v predchádzajúcich rokoch.

  
5. Prijať opatrenia na systematické zapájanie verejnosti, predovšetkým mladšej generácie, do zlepšovania stavu 

 životného prostredia. 
 Pre tento cieľ je vhodné zapájať žiakov základných a stredných škôl do nasledujúcich aktivít: 

 • obnova lesov na Slovensku, 
 • tvorba náučných chodníkov, 

 • výsadba stromov, 
 • zbieranie odpadu v prírode, 

 • vlastná kreatívna tvorba informačných letákov na motívy ochrany životného prostredia, 
 • budovanie odpočívadiel a informačných tabúľ v spolupráci s príslušnou správou chránených území, 

 • podporovať školy v prírode, ktoré by sa zamerali na komplexnú environmentálnu výchovu mladej generácie.
  

6. Z hľadiska profesionálneho výkonu ochrany životného prostredia, s cieľom eliminovať možné negatívne dosahy 
na životné prostredie a zdravie ľudí, ako aj s ohľadom na potreby a primárne úlohy rezortu životného prostredia, je 
nevyhnutné personálne, finančne a materiálne posilniť rezortné organizácie, ktoré majú v tejto v oblasti 
nezastupiteľné postavenie. Najmä samotné MŽP SR a jednotlivé útvary SIŽP z finančnej stránky (nízke mzdy na 
referentských miestach – nikto kvalifikovaný tam nechce dlhodobo pracovať, vysoká fluktuácia, neobsadené posty a 

 pod. prebieha generačná výmena...).
  

 OBLASŤ OCHRANY VÔD
 OBLASŤ OCHRANY OVZDUŠIA

 OBLASŤ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
 OBLASŤ OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY

 LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL


