
Politická strana Za ľudí ponúka svojim voličom 840 bodov programu v programovom dokumente Mapa dobrých 
riešení. Vybrali sme riešenia pre cestovný ruch, podnikateľské prostredie či environmentálnu politiku.   

 

Celý program si môžete pozrieť na : https://za-ludi.sk/program/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Cestovný ruch:
#507Zachováme zavedené a zavedieme nové produktívne nástroje destinačného manažmentu a moderného riadenia 

 cestovného ruchu ako odvetvia hospodárstva.
#508V politike cestovného ruchu budeme presadzovať udržateľné riešenia na podporu miestnych komunít a ochrany 

 prírody.
#509Podľa vzoru zo zahraničia zavedieme jednotné technologické riešenie pre komunikáciu štátnej a verejnej správy s 
podnikmi cestovného ruchu (najmä ubytovacie a stravovacie zariadenia) na jednom mieste, s využitím tohto systému na 

 automatizovaný zber dát.
#510Zavedenie metodiky zberu a vyhodnocovania komplexných dát o výkonnosti cestovného ruchu, aby jediným 

 údajom o výkonnosti cestovného ruchu nebola len Ubytovacia štatistika Štatistického úradu SR.
#511Znížime administratívnu náročnosť poskytovania ubytovacích služieb v nízkokapacitných a sezónnych zariadeniach 

 na vidieku, čo môže prispieť k ich legalizácii.
 #512Pripravíme nástroje na elimináciu čierneho ubytovania a usmerňovanie zdieľanej ekonomiky v cestovnom ruchu

#513Zjednodušíme legislatívne povinnosti pre subjekty podnikajúce na vidieku v ubytovaní, stravovaní, 
poľnohospodárstve, potravinárstve a remeselnej výrobe s cieľom dostať na stôl pre hosťa čo najlokálnejšiu a 

 najzdravšiu potravinu.
#514Odstránime bariéry v oblasti zamestnávania a s tým súvisiace odvodové zaťaženie podnikov cestovného ruchu, 

 vytvoríme lepšie podmienky pre sezónne zamestnávanie a zamestnávanie študentov.
#515Podporíme rodinné podnikanie v cestovnom ruchu – malé a stredné podniky, ktoré sú stabilnejšie aj v čase krízy a 
dokážu rozvíjať zdravú a udržateľnú podnikateľskú tradíciu – konkrétnymi nástrojmi na znižovanie administratívnej a 

 finančnej náročnosti podnikania a zamestnávania rodinných príslušníkov.
#516Zjednodušíme a kapacitne podporíme vybavovanie vízovej povinnosti pre návštevníkov z prioritných cieľových 

 trhov aj pracovnej sily (napríklad Ukrajina) pre odvetvie cestovného ruchu.
#517Zabezpečíme turistické značenia na rýchlostných komunikáciách v záujme navigácie tranzitujúceho návštevníka k 

 turisticky zaujímavým cieľom.
#518Pri rekonštrukciách ciest 1. triedy budeme myslieť na cyklomobilitu, prednostne v turisticky navštevovaných 

 oblastiach.
#519Budeme aktívne budovať a udržiavať národnú kostrovú sieť cyklotrás a medzinárodných diaľkových cyklotrás 

 (EUROVELLO).
#520Budeme pokračovať v programe Obnovme si svoj dom, ktorý pomáha obnovovať kultúrne pamiatky a zapájať 

 dlhodobo nezamestnaných.
 

 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA A PREZENTÁCIA
#813Navrhneme model, ktorý skoncentruje financovanie prezentácie slovenskej kultúry v zahraničí na ministerstve 

 zahraničia a funkčne prepojíme jednotlivé rezorty, ktoré do procesu budú vstupovať.
#814Pripravíme stratégiu prezentácie slovenskej kultúry v zahraničí. Koordinačnú funkciu by malo zohrávať opäť 
ministerstvo zahraničia, ktoré musí mať zdroje aj koordinačnú funkciu v procese spolupráce s inými rezortmi. 
Profesionálne personálne zázemie ministerstva dostatočne vníma dôležitosť kultúrneho rozmeru prezentácie Slovenska 

 v zahraničí.
#815Do zahraničnej prezentácie Slovenska je potrebné vtiahnuť produkty slovenského kreatívneho priemyslu a zamerať 
podporu na udržanie konkurencieschopnosti tam, kde ju naše produkty strácajú pre absenciu národnej podpory, ktorá sa 

 dostáva ich zahraničným konkurentom.
#816Pripravíme program podpory rozvoja kultúrneho turizmu v SR v spolupráci s regiónmi a združíme spoločné verejné 

 zdroje na realizáciu tohto programu.

https://za-ludi.sk/program/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Podnikateľské prostredie a dane:
 STOP BYROKRACII

 #660Odstránime 100 nepotrebných byrokratických požiadaviek.
#661Raz a dosť, ale naozaj! Štát nebude môcť vyžadovať doklady, ktorými už disponuje a na požiadanie bude 

 musieť vydať či sprístupniť tieto dokumenty v elektronickej forme a potvrdené elektronickým podpisom.
#662Podnikateľom za hodinu. Legislatívnymi a organizačnými zmenami maximálne zjednodušíme proces 

 zakladania firmy.
 #663Urobíme audit všetkých hlásení a výkazov vyžadovaných štátom a spustíme jediný portál na ich podávanie.

#664Zavedieme povinnosť komunikácie daňových úradov so zamestnávateľmi elektronicky. V súčasnosti platí len 
 jednosmerná elektronická komunikácia smerom od zamestnávateľa k daňovému úradu.

#665Zoptimalizujeme systém komunikácie so zdravotnými poisťovňami, Sociálnou poisťovňou a Finančnou 
 správou SR na elektronickú a znížime rozsah komunikácie podnikateľov s týmito inštitúciami:

#666zrušíme povinnosť odhlásenia zamestnávateľa zo zdravotnej poisťovne, v ktorej už nemá žiadneho 
 zamestnanca,

#667znížime administratívne zaťaženie zamestnávateľa zo strany Sociálnej poisťovne pri pracovnej 
 neschopnosti tým, že papierovú formu nahradíme elektronickým nahlásením,

#668zrušíme povinnosť zamestnávateľa oznámiť Sociálnej poisťovni začiatok a skončenie čerpania 
 materskej alebo rodičovskej dovolenky zamestnancom,

#669zrušíme povinnosť zasielania evidenčných listov dôchodkového poistenia do Sociálnej poisťovne, 
 ktorá má už všetky údaje k dispozícii z mesačného výkazu.

#670Znížime administratívne zaťaženie zamestnávateľa pri exekučných konaniach zamestnancov tým, že 
 presunieme povinnosti zo zamestnávateľa na exekútora.

 #671Zrušíme povinnosť podnikateľa posielať úradom oznámenie o otváracích hodinách.
 #672Podporíme integráciu systémov výberu daní, sociálneho a zdravotného poistenia.

#673Zavedieme tzv. „všeobecnú voľnú živnosť“, ktorou podnikateľ získa oprávnenie prevádzkovať všetky činnosti, 
 ktoré nie sú obsiahnuté v remeselných a viazaných živnostiach.

#674Zavedieme tzv. „pracovné vouchre“ pre podnikateľov zamestnávajúcich sezónnych zamestnancov. Odbúra sa 
 tak byrokracia spojená s komunikáciou so Sociálnou a zdravotnými poisťovňami a daňovým úradom.

#675Zásadné zákony ovplyvňujúce podnikateľské prostredie sa okrem výnimočných prípadov budú prijímať s 
účinnosťou k 1. januáru nasledujúceho roka, obmedzíme tzv. „poslanecké prílepky“, ktoré často prinášajú 

 nezmyselné a škodlivé návrhy.
#676Zavedieme záväzné zoznamy povinností podnikateľov v jednotlivých sektoroch. Na jednom mieste 

 podnikatelia nájdu zoznam všetkých svojich povinností, ktoré nebudú musieť hľadať prácne v zákonoch.
 #677Zavedieme záväzné stanoviská inštitúcií. Kontrolóri už nebudú môcť subjektívne hodnotiť podnikateľov.

#678Zrušíme povinnosť tlačiť a archivovať dokumenty, ktoré už štátne orgány od podnikateľov dostali (napríklad 
 výkazy zo Sociálnej poisťovne alebo Finančnej správy SR).

 #679Skrátime archivačné lehoty účtovných dokladov z 10 na maximálne 5 rokov.
 #680Zavedieme strop povinného auditu na maximum požadované EÚ.

 VŠETKO NA JEDNOM MIESTE (ONE-STOPSHOP PRINCÍP)
 #681Prejdeme na výber daní a poistného jednou inštitúciou, ktorou bude Finančná správa SR.

 #682Sústredíme elektronickú komunikáciu medzi štátom a podnikateľmi do jedného miesta.
#683Podnikateľ bude mať možnosť „vidieť“ všetky svoje povinnosti vo vzťahu so štátom, bude dostávať včas 
upozornenie, všetko bude k dispozícii na stiahnutie, elektronické formuláre už budú obsahovať všetky zdieľané 

 dáta, po vyplnení podnikateľ odošle formulár elektronicky na jediné miesto.
#684Podnikateľ uvidí aj všetky nástroje podpory pripravované rezortmi a štátnymi agentúrami. Bude si môcť na 
portáli jednoducho nájsť cielenú podporu a spojiť sa priamo cez jediné rozhranie s príslušným poskytovateľom 

 služby.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JEDNODUCHŠIE ZAMESTNÁVANIE
 #685Predložíme jednoduchý, moderný a zrozumiteľný Zákonník práce, ktorý:

 #686odstráni bariéry v zamestnávaní a podporí tvorbu nových pracovných miest,
#687bude pružne reagovať na aktuálne trendy v zamestnávaní (práca z domu, telepráca a najmä čoraz 

 rozšírenejší fenomén zdieľanej ekonomiky),
#688sa viac prispôsobí životnému štýlu mladých ľudí a nebude vytvárať prekážky flexibilným formám 

 zamestnávania,
 #689bude podporovať zdieľané pracovné miesta,

#690zvýši význam a potrebu kolektívneho vyjednávania v podnikoch, kde zástupcovia zamestnancov 
vedia najlepšie posúdiť sektorové a regionálne špecifiká a potreby konkrétneho podniku a jeho 

 zamestnancov.
#691Zásadne znížime administratívnu náročnosť zamestnania prvého zamestnanca a vytvoríme jednotné online 
kontaktné miesto, kde zadaním identifikačných údajov zamestnávateľa a zamestnanca obaja budú automaticky 
prihlásení do oboch poisťovní (sociálnej aj zdravotnej), daňového úradu a ďalších so zamestnávaním súvisiacich 

 inštitúcií.
#692Zrušíme nezmyselné alebo duplicitné povinnosti zamestnávateľov pri zamestnávaní (iba pri zamestnaní 

 jedného človeka na jeden rok musí zamestnávateľ pripraviť desiatky dokumentov).
#693Podporíme rozvoj súkromných služieb zamestnanosti – v záujme systematického znižovania počtu dlhodobo 

 nezamestnaných uchádzačov o prácu aj absolventov. Dnešný, úradníkmi riadený systém je neefektívny a drahý.
#694Zrušíme mesačné štatistické výkazy pre Štatistický úrad obsahujúce informácie (týkajúce sa miezd), ktoré už 

 predtým boli poskytnuté Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a Finančnej správe SR.
#695Zrušíme povinnosti vyplývajúce zo Zákona o ochrane osobných údajov presahujúce rámec požadovaný 

 legislatívou EÚ.
#696Zavedieme možnosť dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom o vyplácaní peňazí namiesto 

 gastrolístkov oslobodených od daní a odvodov.
#697Dôsledne zmapujeme legislatívu zameranú na oblasť BOZP a zasadíme sa za jej sprehľadnenie a 

 zjednodušenie.
 MALÉ A STREDNÉ PODNIKANIE – DÔLEŽITÝ PILIER EKONOMIKY

#702Nebudeme zaťažovať podnikateľov dodatočnými nákladmi. Vyčíslená záťaž novej regulácie sa bude rovnať 
 záťaži, ktorú navrhneme zrušiť.

#703V súlade s reformou justície v našom programe podporíme špecializáciu sudcu venujúceho sa 
 podnikateľským sporom, aby rozhodol kvalitne a rýchlo.

 #704Zrušíme odvody na všetky dohody mimo pracovného pomeru do 300 eur mesačne podľa českého vzoru.
#705Zrušíme pokuty a penále pre zamestnávateľa za nepravdivé čestné vyhlásenie zamestnanca pracujúceho na 

 dohodu o brigádnickej práci študentov – dnes zamestnávatelia pykajú za nezodpovednosť zamestnancov.
#706Zmeníme systém pokút kontrolných úradov z povinnosti na možnosť udeliť pokutu v prípade odstránenia 

 nedostatku.
#707Znížime lehotu pre zákaz zamestnávania cudzincov v prípade dokázania nelegálnej práce z piatich rokov na 

 jeden rok – súčasný systém vedie len k zvyšovaniu počtu nelegálne zamestnávaných cudzincov.

 Environmentálna politika:
 ZDRAVÉ LESY

 KRAJINA BEZ ODPADOV
 VODA JE ZDROJ ŽIVOTA

 ČISTÝ VZDUCH
 ZELENÉ MESTÁ PRIPRAVENÉ NA ZMENU KLÍMY

 S MLADÝMI ZA ZÁCHRANU PLANÉTY
 ZÁCHRANA ROZMANITOSTI

 ÚČINNÝ BOJ PROTI ENVIRONKRIMINALITE


