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Prehľad

• Oslovených 9 politických strán nad 5%, 3 strany 
pozície nezaslali

• Prezentované pozície vychádzajú výhradne zo 
zaslaných odpovedí

• Členenie podľa troch sledovaných tém, 2 otázky:
• hodnotenie pripravenosti Slovenska

• navrhované opatrenia v konkrétnej oblasti
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Starnutie obyvateľstva



Kotleba – ĽSNS

Pripravenosť Slovenska

• Seniori dnes nemajú dôstojný život v starobe

• Zanedbávanie mladých rodín – problém aj pre sociálny systém

Vybrané opatrenia

• Jedna zdravotná poisťovňa + zoštátnenie nemocníc

• Bezplatná starostlivosť a lieky pre seniorov

• Dobudovanie zariadení sociálnych služieb

• Vyššie mzdy pre zdravotné sestry a opatrovateľky

• Podpora medzigeneračného kontaktu

Starnutie / Reforma zdravotníctva / Rodinná politika



OĽANO

Pripravenosť Slovenska

• Veľmi slabá. Blížiaca sa demografická kríza -> prehlbovanie deficitu

• Mení sa štruktúra rodín

Vybrané opatrenia

• Opatrenia na podporu rodinnej politiky (dlhšia materská, vyšší 
rodičovský príspevok a daňový bonus, zvýhodnené úväzky, nájomné 
byty, bezplatná škôlka od 3 rokov...) 

• Udržateľné verejné financie

• Dôchodkový systém - udržateľnosť, príspevky do II. piliera, príspevky 
rodičom

Starnutie / Reforma zdravotníctva / Rodinná politika



Koalícia PS/SPOLU

Pripravenosť Slovenska

• Dnes nie je problém, ale po 2030 horší pomer pracujúcich a poberateľov

• Pripraviť sa na „prichádzajúcu vlnu problémov“

Vybrané opatrenia

• Dôchodkový systém – stabilita, povinný II. pilier, rodinné dôchodky

• Najpružnejší odchod do dôchodku, vôľa vyňať dôchodkový strop

• Vyššie mzdy pre opatrovateľov a opatrovateľky

• Zvýšenie ponuky sociálnych služieb; register sociálnych služieb

• Prepojenie sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti

Starnutie / Reforma zdravotníctva / Rodinná politika



Sloboda a solidarita

Pripravenosť Slovenska

• Slovensko nie je pripravené

• Doterajšie opatrenia vlády len zvýšili dlhodobý verejný dlh

Vybrané opatrenia

• „Ani euro nazmar“

• Dôchodok s vyššou návratnosťou investícií

Starnutie / Reforma zdravotníctva / Rodinná politika



Slovenská národná strana

Pripravenosť Slovenska

• SNS sleduje relevantné ukazovatele a SR zaviedla potrebné opatrenia: 
materiálna podpora rodín, motivácia k návratu, pro-rodinné opatrenia 
(predĺženie dovolenky, bezplatné obedy, športové poukazy)

Vybrané opatrenia

• Zdokonaľovať súčasné mechanizmy zamerané na mladých ľudí

• Štátna podpora výstavby nájomných bytov

Starnutie / Reforma zdravotníctva / Rodinná politika



Za ľudí

Pripravenosť Slovenska

• Slovensko mešká pri prijímaní opatrení, demografická kríza ohrozuje 
budúcnosť našej krajiny

• Financovanie dôchodkov bude problémom

Vybrané opatrenia

• Demografický vývoj ako príležitosť – tzv. strieborná ekonomika

• Dôchodkový systém – udržateľnosť, „opravený“ II. pilier, investičná 
politika, zníženie poplatkov v III. pilieri, dobrovoľný odchod

• Podpora pôrodnosti, návratov zo zahraničia, zamestnávanie cudzincov

• Kvalita života seniorov, dostupnosť zdrav. a soc. služieb

• Zvýšenie miezd opatrovateľov

Starnutie / Reforma zdravotníctva / Rodinná politika



Digitalizácia, automatizácia 
a technologické výzvy



Kotleba – ĽSNS

Pripravenosť Slovenska

• Digitalizácia verejnej správy ako biznis

• Poddimenzované financovanie vedy a výskumu; na chvoste rebríčkov

Vybrané opatrenia

• Zjednodušiť byrokratické procesy až následne digitalizovať

• Ochrana osobných údajov

• Mobilné siete 5. generácie

• Podpora slovenských technických univerzít a IT firiem

Digitalizácia a aut. / Nezamestnanosť / Reforma školstva



OĽANO

Pripravenosť Slovenska

• Hospodárstvo dosahuje limity svojho rastu

• Zanedbané školstvo, nedostatok investícií s vyššou pridanou hodnotou 

Vybrané opatrenia

• Budovanie znalostnej ekonomiky

• Investície a grantové programy - vyspelý priemysel, vývoj, malé a 
stredné podniky, inkubátory, start-upy

• Zjednotušenie e-governmentu a ZEP

• Financovanie vedy aspoň 1.5% HDP do 2024

• Štipendiá pre hosťujúcich vedcov, lepšie ohodnotenie vedcov

• Zníženie byrokracie v štrukturálnych fondoch

Digitalizácia a aut. / Nezamestnanosť / Reforma školstva



Koalícia PS/SPOLU

Pripravenosť Slovenska

• Zlá kvalita IT služieb

• Čerpanie fondov EÚ ako cieľ, nie ako prostriedok

Vybrané opatrenia

• Odstránenie rezortizmu – centralizácia štátneho IT

• Nový prístup vo veci štátnych IT projektov, moderná infraštruktúra

• Zníženie byrokracie, užitočné aplikácie

• Zjednotušenie e-governmentu a ZEP

Digitalizácia a aut. / Nezamestnanosť / Reforma školstva



Sloboda a solidarita

Pripravenosť Slovenska

• Slovensko je pripravené slabo

Vybrané opatrenia

• Zrušenie podpory upadávajúcich odvetví z rozpočtu

• Reforma školstva

Digitalizácia a aut. / Nezamestnanosť / Reforma školstva



Slovenská národná strana

Pripravenosť Slovenska

• „Nie celkom dobrá“. Výzva pre celú EÚ

• Úspechy viac o jednotlivcoch, než o efektívnom systéme

Vybrané opatrenia

• Posilnenie prírodných vied na školách

• Spolupráca univerzít aj mimo EÚ

• Stimuly a podpora pre nové špičkové technológie

Digitalizácia a aut. / Nezamestnanosť / Reforma školstva



Za ľudí

Pripravenosť Slovenska

• Štvrtá priemyselná revolúcia – 70% ohrozených pracovných miest

• Vzdelávací systém nie je pripravený, potreba razantných zmien

Vybrané opatrenia

• Fond inovatívneho priemyslu – aplikovaný výskum, inovatívne a 
kreatívne firmy

• Transparentná podpora firiem s výššou pridanou hodnotou

• Ľudské zdroje – podpora VŠ a vedeckých pracovísk, aj v regiónoch

• Jednoduchšia práca – nižšie daňovo-odvodové zaťaženie, Zákonník 
práce, všeobecná voľná živnosť

Digitalizácia a aut. / Nezamestnanosť / Reforma školstva



Klimatická zmena



Kotleba - ĽSNS

Pripravenosť Slovenska

• Nepodliehať „klimatickému alarmizmu“, ale máme rezervy: tragický stav 
lesov, nedostatočná podpora obnoviteľných zdrojov a ekologických 
pohonov, či separovanie odpadu

Vybrané opatrenia

• Racionalizácia výrubu lesov + vyhlásenie za strategickú surovinu a 
obmedzenie vývozu

• Ekologická doprava, nabíjacie stanice

• Vyššie emisné štandardy a moderná uhlíkovo neutrálna ekonomika

• Výchova k ekologickej zodpovednosti na školách

Klimatická zmena / Kvalita životného prostredia



OĽANO

Pripravenosť Slovenska

• Stav ŽP sa zhoršuje v dôsledku klimatickej zmeny a korupčného 
prostredia – neefektívne vynaložené prostriedky

• V kríze vodné zdroje, zanedbané lesy, rastúce dopravné emisie

Vybrané opatrenia

• Princíp „znečisťovateľ platí“ + viac meracích systémov

• Elektromobily a hromadná doprava

• Viac obnoviteľných zdrojov – transparentné aukcie; energetický mix

• Zavedenie ekologických daní

• Rozdelenie zón chránených území, dôsledná ochrana

• Správa lesa spôsobom blízkym prírode

Klimatická zmena / Kvalita životného prostredia



Koalícia PS/SPOLU

Pripravenosť Slovenska

• Súčasný spôsob života -> množstvo environmentálnych problémov, ktoré 
nemožno riešiť nástrojmi z minulého storočia

• Klimatická kríza najväčšia výzva pre ľudstvo v súčasnosti

Vybrané opatrenia

• Klimatická núdza; všetko pre obmedzenie oteplenia do 1,5°C

• Posilnenie MŽP – energetika a lesné hospodárstvo

• Reforma správy národných parkov; podmienky pre viac zelene

• Revitalizácia vodných tokov; väčší monitoring znečisťovania

• Podpora ekodizajnu a vzdelávania

• Energetická politika – dekarbonizácia, cenovo dostupné energie, bezpečnosť

Klimatická zmena / Kvalita životného prostredia



Sloboda a solidarita

Pripravenosť Slovenska

• V porovnaní so svetom nadpriemerne, ale svet je pripravený slabo

Vybrané opatrenia

• Princíp „znečisťovateľ platí“

• Princíp hodnota za peniaze

Klimatická zmena / Kvalita životného prostredia



Slovenská národná strana

Pripravenosť Slovenska

• SR sa prihlásila k plneniu klimatických cieľov 2030 prijatých EÚ

Vybrané opatrenia

• Naďalej monitorovať účinky opatrení a podľa potreby upraviť

Klimatická zmena / Kvalita životného prostredia



Za ľudí

Pripravenosť Slovenska

• Riziko nezvrátiteľných následkov, Slovensko nereaguje primerane 
vážnosti situácie.

• Nedostatočné postihovanie znečisťovateľov

Vybrané opatrenia

• Zabrať v každej oblasti -> posun k cieľu uhlíkovej neutrality 2050

• Zastavenie nadmernej ťažby dreva, prírode blízke spôsoby – lesy ako 
prírodné bohatstvo a obmedzenie vývozu

• Zjednodušená správa chránených území; Štátne lesné pozemky -> MŽP

• Obmedzenie priemyselných hnojív; zadržiavanie vody v krajine

• Ukončenie dotácií, ťažby a spaľovania uhlia + transformácia regiónov

• Energetická náročnosť budov – tímu a programy aj v regiónoch

Klimatická zmena / Kvalita životného prostredia



Ďakujem za pozornosť


