UROBÍME VŠETKO PRE TO,ABY SA ĽUDOM
NA SLOVENSKU ŽILO LEPŠIE
A DÔSTOJNEJŠIE

Prológ
Politická situácia, stav spoločnosti a udalosti, ktoré menia Slovensko zo dňa na deň, nás
prinútili vstúpiť do poilitickeho boja, aby sme navrátili dôveru občana v štát,ale hlavne aby
sme priniesli prosperitu regiónom a ľuďom naplnili peňaženky.
Denno-denne úspešne riešime starosti a problémy občanov. Aj z toho mála, čo sa k nám
dostane od štátu, robíme zázraky. Spravujeme obce a mestá zodpovednejšie ako svoj
vlastný majetok.
Rovnako zodpovedne a prospešne vieme riadiť aj štát. Najlepšie poznáme problémy
občana a ten dôveru v nás už dávno má.
Mandát na správu miest a obcí už máme a desaťročia vzorne slúžime občanom.
Preto sa uchádzame o Váš mandát na správu Slovenska.
Základnou stavebnou jednotkou silného štátu je prosperujuci región tvorený úspešnými
mikroregiónmi, mestami a obcami, ktoré zodpovedne spravujeme a hospodárime s ich
majetkom.

Sila Slovenska je v jeho regiónoch a v schopnosti spolupráce zo susednými regiónmi. Štát
si však dlhodobo neplní svoju úlohu a prenáša kompetencie bez finančného krytia na obce
a mestá.
Štát brzdí rozvoj regiónov a častokrát ani netuší, s akými problémami občania zápasia.
Úloha koordinátora a pomoc silných regiónov slabším neexistuje.
Obce do 2000 obyvateľov sú najviac zanedbávanou a znevýhodňovanou súčasťou
samospráv.
Pritom v týchto obciach žije najväčšia časť obyvateľstva, ktorým sa venuje najmenšia
pozornosť .
Malé obce sú znevýhodňované pri eurofondoch, dotáciách a podporných programoch.
Toto je hlavný dôvod regionálnych rozdielov a zlej životnej úrovne ich obyvateľstva.
V týchto mikroregiónoch je nedostatok pracovných príležitostí, obyvatelia majú nízke
mzdy a veľakrát pracujú v neľudských podmienkach u zamestnávateľa, ktorý v oblasti
nemá konkurenciu.
Častým javom sú aj unikátne obce, ktoré majú všetkého dostatok a pritom celý
mikroregión žije na dlh.

SPÁJAME
Sme si vedomí, že bez pomoci odbornej verejnosti, expertov, legislatívcov, občianskych
združení, odborov a ľudí z výnimočnými životnými príbehmi by to nebolo možné.
Preto sme sa spojili, aby sme zodpovedne krok po kroku odznova vybudovali Slovensko a
navrátili dôveru občanov v políciu, súdy, prokuratúru, navrátili poriadok a slušnosť do
každodenného života, ale hlavne zvýšili životnú úroveň každého občana Slovenska.
Urobíme všetko pre to, aby sa ľuďom žilo na Slovensku lepšie a dôstojnejšie.

HODNOTY
Sme modernou demokratickou proeurópskou stranou. Sme za mier, pevné medzinárodné
a obchodné vzťahy, odmietame akékoľvek prejavy násilia, fašizmus a rasizmus.
Chceme, aby Slovensko bolo silným a vplyvným členom EÚ a stalo sa lídrom a vzorom
pre ostatne členské štáty v mnohých odvetviach a riešeniach.
Chceme, aby slovenskí podnikatelia, ich domáca produkcia bola konkurencieschopná
nielen v EÚ, ale aj na svetových trhoch.
Sme proti povinným migračným kvótam, ale poskytneme azyl všetkým kresťanom
prenasledovaným v zahraničí a individuálne všetkým ľuďom, ktorí dokázateľne trpia
genocídou alebo neľudským zaobchádzaním.
Sme za ochranu vonkajšej hranice EÚ Frontex a budeme pomáhať všetkým ľuďom
postihnutým vojnou, genocídou, politickým prenasledovaním režimami, ktoré potláčajú
základné ľudské práva na ich území.

OBČAN – STAROSTA- VLÁDA
STANK v parlamente znamená efektívne riešenie, kde občan príde s problémom k
starostovi/primátorovi, ten sa obráti na svojich poslancov v NRSR a ich úlohou bude v čo
najkratšom čase priniesť odpoveď a riešenie, s ktorým poverí člena vládnej exekutívy.
Je to najefektívnejšia a najrýchlejšia forma riešenia problémov občana.
V súčasnom systéme nie je mysliteľné, aby sa problém občana-voliča dostal na včas
alebo vôbec na úroveň parlamentu, ktorý ako zákonodarný orgán jediný môže riešiť
systémové chyby a skrivodlivosť.
Kým sa žiadosť dostane na úroveň kraja, často krát už nie je ani časovo aktuálna.
Súčasný systém: občan ➜ starosta ➜ okresný orgán ➜ krajský orgán ➜ stranícka

centrála ➜ parlament ➜ vláda
Náš systém: občan ➜ starosta ➜ parlament

Úvod
Program sme tvorili na základe potrieb spoločnosti a pozerali sme sa na Slovensko očami
občana.
Pre nás je občan vždy na prvom mieste aj na úkor makroekonomiky.

Urobíme všetko pre to, aby sa ľuďom na Slovensku žilo lepšie s dôstojnejšie.
Zdravie, výchova, starostlivosť o deti a starých ľudí, pomoc mladým rodinám, dôstojná
starostlivosť o tých, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých a dobré medziľudské vzťahy sú
najdôležitejšími hodnotami našej strany.
Najväčším problémom občanov sú však peniaze.
Obnos v peňaženke a výška prostriedkov na účte je to, čo najviac trápi spoločnosť.
Zadĺženosť jednotlivca ale aj domácností je v historicky rekordných vysokých hodnotách.
Hospodárska kríza klope na dvere a ekonomika Slovenska stojí na jednom automobilovom
pilieri.

Najdôležitejšie programové priority pre roky 2020 až 2024:
- Zvýšime kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti.
- Zavedieme osobnú hmotnú a prísnejšiu trestnoprávnu zodpovednosť pre politikov a štátnych
úradníkov. Po novom budú za svoje korupčné rozhodnutia ručiť celým svojím majetkom a budú
im hroziť vyššie tresty.
- Zlepšíme ochranu oznamovateľov korupcie a investigatívnych novinárov.
- Zavedieme povinné zverejňovanie majetkových priznaní starostov, primátorov a predsedov
samosprávnych krajov.
- Zlepšíme kontrolu verejných obstarávaní posilnením nezávislosti Úradu pre verejné
obstarávanie.
- Zefektívnime výber DPH. Slovensko len na zlom výbere DPH príde ročne o viac ako o 2
miliardy eur!
- Zdaníme tých najbohatších!
- Zavedieme 13. dôchodok pre všetkých poberateľov dôchodkov v plnej výške ich mesačnej
penzie a to najneskôr do konca roka 2020.
- Budeme pokračovať v postupnom zvyšovaní všetkých dôchodkov.
- Zvýšime rodičovský príspevok na 500 eur mesačne pre rodičov, ktorí pred narodením dieťaťa
pracovali minimálne 6 mesiacov za posledné dva roky.
- Budeme pokračovať vo zvyšovaní minimálnej mzdy a minimálnej hodinovej mzdy. Naším
cieľom je minimálna mesačná mzda vo výške 700 eur a minimálna hodinová mzda vo výške 4
eur.
- Znížime daňové a odvodové zaťaženie živnostníkov, malých a stredných zamestnávateľov.
- Máme v pláne prilákať domácich aj zahraničných investorov do menej rozvinutých regiónov
Slovenska mimoriadnymi úľavami a daňovými bonusmi.
- Budeme podporovať slovenských včelárov a farmárov, čím posilníme potravinovú sebestačnosť
Slovenska a tvorbu nových pracovných miest.
- Dokončíme hlavnú diaľnicu D1 medzi Bratislavou a Košicami a to najneskôr do konca roka
2024.
- Budeme podporovať rozvoj turizmu a kúpeľníctva na Slovensku a zlepšíme propagáciu
Slovenska v zahraničí. Viac turistov zo zahraničia znamená viac peňazí pre celé Slovensko.
- Budeme podporovať regionálne startapové projekty, živnostníkov, malých a stredných
podnikateľov, ktorých podnikateľský potenciál má budúcnosť.
- Budeme pokračovať vo zvyšovaní platov zamestnancov v školstve a zdravotníctve

Desatoro našej strany všetkých regiónov Slovenska
1. Zodpovedné spravovanie obcí a miest – zodpovedné riadenie štátu
2. Nie sme stranou jedného lídra – sme stranou tímu regionálnych odborníkov
3. Náš kód riešenia občianskych problémov: občan – starosta – parlament
4. Ekonomika zvyšovania sebestačnosti Slovenska založená na troch pilieroch:
- Regionálny poľnohospodársky priemysel
- Cestovný ruch a kúpeľníctvo
- Digitalizácia Slovenska
5. Dobudovanie diaľničnej cestnej a vlakovej infraštruktúry, rekonštrukcia ciest druhej
a tretej triedy
6. Nastavenie sociálneho systému:
Ochrana a finačné zabezpečenie sociálne znevýhodnených občanov (mladé rodiny,
siroty, vdovy, zdravotne postihnutí, seniori a pod.)
7. Mimoriadna starostlivosť o životné prostredie.
8. V oblasti vzdelávania klásť dôraz na výučbu informačných technológií,
enviromentalistiku, na duálne vzdelávanie, zvýšiť podporu vedy a výskumu v rámci
SAV, ale aj na školách i na regionálnej úrovni
9. Zvýšenie dostupnosti profesionálnej kultúry do všetkých regiónov, zvýšenie podpory
amatérskej kultúry, ochotníckych aktivít, verejnoprávnych i regionálnych médií
a zabezpečenie starostlivosti o kultúrne dedičstvo
10. Všestranná podpora rozvoja národných, národnostných, kresťanských a folklórnych
tradícií

RIEŠENIA
Sociálna starostlivosť
STANK sa na prvom mieste postará o deti, siroty, dôchodcov, chorých a vdovy.
Podpora mladých rodín a zvyšovanie pôrodnosti má u nás rovnaku prioritu.
Štát pod našou správou v tomto prípade ihneď preberá plnú zodpovednosť spolu s plným
finančným krytím.

Financie
Naplníme peňaženky občanov, Zvýšime sebestačnosť, eliminujeme dopady hroziacich
hospodárskych kríz a nástrah svetovej ekonomiky.
Postavíme ekonomiku krajiny na ďalších troch pilieroch, ktorými zabezpečíme prosperitu a
sebestačnosť Slovenska, dôstojné mzdy a zisky pre našich občanov.

Prvý pilier: Regionálny potravinársky priemysel, sebestačnosť, družstvá.
Druhý pilier: Cestovný ruch a kúpeľníctvo
Tretí pilier: Digitálne Slovensko ako IT veľmoc
Vybudujeme regióny a medziregionálnu spoluprácu.
Zriadime centrá zdieľaných služieb (zhodnotenie odpadov, údržba komunikácií, stavebné
práce, atď.).
Zriadime sociálne zdieľané služby (starostlivosť o seniorov, chorých a nevládnych, siroty,
ľudí v hmotnej núdzi, slobodné matky a ľudí trpiacich alkoholizmom a inými závislosťami odbremenenie rodín).
Zriadime Centrá pomoci obciam pri čerpaní dotácií z eurofondov.
Vytvoríme podnikateľsky atraktívne mikroregióny.
V národnom dopravnom genereli vyriešime hromadnú dopravnú situáciu (dostupnosť
práce, zdravotnej pomoci, škôl, atď.).
Vytvoríme národnú mapu zaostalých regiónov.
Vytvoríme mapu pre potravinárstvo.
Vytvoríme mapu pre cestovný ruch a kúpeľníctvo.
Implementujeme náš Program pre zaostalé regióny (zavedenie špeciálnych daňových a

odvodových zón pre zatraktívnenie ekonomického prostredia, atď.).
Implementujeme náš Program pre potravinovú sebestačnosť - Chrbtová kosť ekonomiky
(vznik lokálnych družstiev, implementácia rakúskeho a francúzskeho modelu, atď.).
Implementujeme náš Program Digitálne Slovensko ako líder IT.
Zefektívnime implementáciu projektov cezhraničnej spolupráce a čerpanie fondov a
dotácií.

Zdravie.
Najlepším liekom je nebyť chorý. Ozdravíme Slovensko kvalitou potravín a športom.
Presadíme pre deti a dôchodcov lieky na závažné ochorenia zadarmo.
V ústave SR,je zakotvené právo občana na bezplatnú zdravotnú starostlivosť!

Informovanie a finančná gramotnosť spoločnosti.
Zriadime štátnu prieskumnú agentúru, ktorej úlohou bude monitorovanie a
vyhodnocovanie nálad v spoločnosti, meranie spokojnosti obyvateľstva s prijatými
zákonmi, informovanie občanov o reálnych dopadoch na ich život a peňaženky pri
navrhovaných zmenách a prijímaní nových zákonov.
Zavedieme inštitút pre edukáciu finančnej gramotnosti a zavedime finančnú gramotnosť do
základných škôl.

Športom ku zdraviu a návratu k tradičným hodnotám a mravom.
Zatraktívnime šport na základných školách návratom k telovýchove a budovaním
telesných aj duševných správnych návykov.
Implementujeme financovanie športu ako motiváciu pre podnikateľov prostredíctvom
odpisov = lepší výber daní a platobnej disciplíny.

Zmeny umožní len nové nastavenie systému.
Nastavenie sociálneho systému
- Zavedieme 13. dôchodok pre všetkých poberateľov dôchodkov v plnej výške ich mesačnej
penzie a to najneskôr do konca roka 2020.
- Budeme pokračovať v postupnom zvyšovaní všetkých dôchodkov.
- Zvýšime rodičovský príspevok na 500 eur mesačne pre rodičov, ktorí pred narodením dieťaťa
pracovali minimálne 6 mesiacov za posledné dva roky.
- Budeme pokračovať vo zvyšovaní minimálnej mzdy a minimálnej hodinovej mzdy. Naším
cieľom je minimálna mesačná mzda vo výške 700 eur a minimálna hodinová mzda vo výške 4
eur.
Zlepšíme sirotský aj vdovský príspevok, aby mladé rodiny postihnuté tragédiou a skúšané
ťažkým osudom - zvlášť s neplnoletými a nezaopatrenými deťmi, vedeli zvládnuť životné
náklady, ktoré im stratou blízkeho človeka vznikli...

Zmena volebného systému
Slovensko ako jediná z okolitých krajín EU má jeden volebný obvod, ktorý vyhovuje
všetkým politickým stranám a hlavne straníckym centrálam. Tieto následne riadia bez
kontroly celú spoločnosť a ich zlé rozhodnutia spôsobujú strach, nedôveru a rozklad
verejných financií.
Budeme presadzovať, aby bolo obyvateľstvo spravodlivo zastúpené podľa krajov a aby
centrály stratili vplyv nad osudom Slovenska. Zavedieme model ,ktorý bude konsenzom
verejnej celospoločenskej diskusie.

Zavedieme najprísnejšíe protikorupčné opatrenia
- Zavedieme osobnú hmotnú a prísnejšiu trestnoprávnu zodpovednosť pre politikov a štátnych
úradníkov. Po novom budú za svoje korupčné rozhodnutia ručiť celým svojím majetkom, ale aj
majetkom svojich manželiek či detí a po odsúdení im budú hroziť vyššie tresty.
- Zavedieme povinné verejné vypočutie kandidátov na nového generálneho prokurátora v
Ústavnoprávnom výbore NR SR za prítomností médií. Hodnotenie kandidátov na nového
generálneho prokurátora bude vykonávať aj na základe povinného verejného vypočutia Rada
prokurátorov, doplnená o predsedu Ústavného súdu, predsedu Najvyššieho súdu a to za
prítomností médií. Hlasovanie poslancov o voľbe kandidáta na vymenovanie za generálneho
prokurátora bude povinne verejné.
- Zlepšíme ochranu oznamovateľov korupcie a investigatívnych novinárov.
- Zlepšíme kontrolu verejných obstarávaní posilnením nezávislosti a právomoci Úradu pre
verejné obstarávanie.
- Vytvoríme štátny register v ktorom bude mať verejnosť možnosť kontrolovať majetkové
priznania poslancov a všetkých verejných funkcionárov.
- Zavedieme povinné zverejňovanie majetkových priznaní starostov, primátorov a predsedov
samosprávnych krajov.
- Zavedieme povinné zverejňovanie všetkých štátnych zmlúv, no najmä všetkých príloh a
dodatkov k štátnym zmluvám.
- Zavedieme náhodné prideľovanie prípadov prokurátorom.
-Každé ministerstvo, štátny podnik alebo subjekt, ktorý narába so štátnym majetkom alebo
verejnými financiami, bude podrobený hlbokému auditu a bude voči nemu vyvodená
zodpovednosť a postihy za zlé rozhodnutia.
Tieto opatrenia nastolia poriadok a prinesú miliardy EUR do štátneho rozpočtu, ktoré budú
použité na zvýšenie životnej úrovne zdravotníctva, školstva a sociálnych vecí.

Nastavenie ekonomického prostredia
Spravodlivo nastavíme daňový systém. Zefektívnime vymožiteľnosť pohľadávok a
platobnej morálky.
Naštartujeme trhový mechanizmus.
Znížime daňové a odvodové zaťaženie domácich malých a stredných podnikateľov tak,
aby boli konkurencieschopní v celej EÚ. Presadíme zvyšovanie miezd, avšak nie na úkor
zamestnávateľov. Zavedieme špeciálne daňové a odvodové zóny v hladových dolinách.
Pripravíme zdaňovanie robotizácie.

Nájomné a sociálne byty – Zjednodušenie čerpania eurofondov
- Zmeníme mechanizmus úverov v ŠFRB (Štátny Fond Rozvoja Bývania),ktorý je zle
nastavený. Dnes prakticky 80 percent svojich prostriedkov na podporu bývania investuje do
zatepľovania bytových domov, prípadne robotníckych ubytovní (prevažne pre cudzincov) a
túto časť do budúcna je potrebné podstatne znížiť.
- Upravíme zle nastavené limity v ŠFRB na poskytovanie úverov. Dostupnosť úverov pre
mladých je veľmi nízka, napríklad manželia zarábajúci nad 1000€, strácajú nárok na úver.
Zmenou legislatívy chceme zabezpečiť dostupnosť prostriedkov pre oveľa širšiu skupinu
ľudí.
- Budeme podporovať stavebné firmy a zároveň zamestnanosť pri výstavbe nájomných bytov.
Záujem zo strany firiem je enormný, avšak musí sa prispôsobiť legislatíva a rozviazať im
ruky.
- Zákon o verejnom obstarávaní neumožňuje obciam uzatvárať zmluvy o budúcej zmluve,
čím im neumožňuje aplikovať to na ešte neexistujúce domy, byty. V rámci výnimky môžu
iba kupovať hotové domy a byty na nájom. Podporíme úpravu zákona, ktorý obciam
zabezpečí väčšie právomoci.
- Vyše 50 percent mladých ľudí stále býva u rodičov. Priemer EU je 35 percent. Osamostatniť
sa by pomohla regulácia podielu nájomných bytov v developérskych projektoch a tiež
podstatne vyššia (regulovaná) podpora zo strany ŠFRB.
- Zvýšiť výstavbu nájomných bytov by taktiež posilnila užšia spolupráca s obcami s
následným stanovením maximálnych prenájmov zo strany obce
- Nedostatok nájomných bytov negatívne vplýva aj na ochotu cestovať za prácou práve
vytváraním väzby na nehnuteľnosť vo vlastníctve a zároveň zvyšuje rast cien pri zhoršujúcej
sa dostupnosti bytov.

- Budeme presadzovať efektívnejšie využitie prostriedkov EU na výstavbu nájomných bytov.
Zhruba 2 percentá Slovákov býva v nájomných bytoch, kým priemer EU presahuje 10
percent. Ak by sme sa chceli priblížiť priemeru, ročne by sme mali stavať o 6 až 8 tisíc
nájomných bytov viac, čo by mohlo dosiahnuť 25 tisíc bytov ročne. Je tu teda obrovský
potenciál na nové pracovné príležitosti a zároveň možnosť vyvinúť tlak na efektívnejšie
využívanie fondov z EU.
- Mladí Slováci vynakladajú 2-3-krát väčší podiel svojich príjmov na kúpu nehnuteľnosti ako
priemer EU. Nájomné byty by mohli riešiť problém mladých rodín s výdavkami na bývanie
práve v čase, keď zakladajú rodinu, prípadne začínajú pracovať a chcú sa osamostatniť od
rodičov..
- Plánovanie výstavby nájomných bytov musí ísť ruka v ruke s plánovaním cestnej
infraštruktúry, čo by zabezpečilo efektívnejšie vynakladanie prostriedkov na stavbu a opravu
ciest.

Nastavie infraštruktúry
Dobudujeme diaľničnú cestnú a vlakovú infraštruktúru, ktorá je základným prvkom
zatraktívnenia podnikateľského prostredia pre zaostalé a chudobné regióny a kraje
Slovenska.
Vytvoríme národnú generelu dopravy, aby dostupnosť zamestanania a pohybu občanov
bola zabezpečená bez plytvania času, energie a efektivity.
Zriadime štátny podnik, ktorý zefektívni a zrýchli výstavbu diaľnic, ciest a železníc, ušetrí
obrovské financie a vytvorí tisícky kvalifikovaných pracovných miest,čím čiastočne vyrieši
aj rómsku pracovnú problematiku.
Zriadime štátny podnik na tažbu štrku,čo urýchli výstavbu infraštruktúri.
Doprava je kľúčovým prvkom pre naše hospodárstvo a spoločnosť.
Mobilita je veľmi dôležitá pre vnútorný trh a pre životnú úroveň občanov, pretože im
umožňuje slobodne cestovať.
Taktiež podporuje hospodársky rast a vytváranie pracovných miest. Preto musí byť
udržateľná vzhľadom na nové výzvy, s ktorými sa stretávame.
Je potrebné vytvoriť nové dopravné modely, ktoré by zároveň umožňovali prepravu
vyššieho objemu nákladu, ako aj vyššieho počtu cestujúcich do ich miest určenia s čo
najefektívnejším druhom dopravy.
Informačné technológie zabezpečujú jednoduchšiu a spoľahlivejšiu prepravu.
Efektívnejšieprerozdelíme dotácie na hromadnú dopravu s navýšením o 5% HDP. Predpokladom
pre všetky efektívne riešenia je tpotrebné splnenie viacerých podmienok bodov:
- schválenie dlhodobej celoštátnej štúdie na výstavbu ciest a diaľnic na 25 rokov
- schválenie parlamentnou 2/3 vačšinou
- participácia NDS, VUC, ZMOS, Klub 500, atď.
- nedotknuteľnosť oblastí na ochranu prírody a turizmu (Ministerstvo životného prostredia)
- celková reforma SSC, NDS - začatie 03/ 2020 - ukončenie 09/2020 (odhadovaná úspora
min. 30% voči doterajším nákladom pri rozložení na 4 roky, pri dodržaní procesného
riadenia.
- zníženie byrokracie:
- založenie štátneho podniku na výstavbu štátnych projektov (odkúpiť napr. VÁHOSTAV)
- ľahší a rýchlejší výkup pozemkov
- efektívne riadenie procesov v NDS
- efektívne využívanie nových technológií a materiálov pri výstavbe
- zvýšenie kvality odborníkov z praxe (zaplatení ľudia v štátnej správe)
- tendre zmeniť na podmienku, prvoradá kvalita, termín, cena
- zvýšenie zmluvných pokút za nedodržanie termínov a kvality
- zmluvný vzťah - dodávateľ bude garantovať za všetky práce
- dodávateľ je poistený na úpadok firmy do 100% diela
- zádržné 10% z ceny diela, vyplatenie: 1/2 - po 5 rokoch, 2/2 - po 10 rokoch
- zmluvná záruka na dielo 10 rokov
- NDS - vedenie zastúpené z krajov (spravodlivé pokrytie celého Slovenska)
- 8 krajov (2x nominovaní odborníci z každeho kraja VÚC)
- zloženie HDS: 1 generálny riaditeľ, užšie vedenie NDS + zástupcovia krajov
- dôsledok: Efektívny prehľad potreby jednotlivých krajov a pomerné rozdeľovanie investícií
do krajov

- SSC - presunutie pod VÚC - kraje (priamy dosah na výkon a ich kontrola)
- VÚC - budú mať reálny prehľad o stave ciest a nákladov na údržbu
- pomerové financovanie na základe lokality a kilometrov
- obnova strojového parku (efektivita, zníženie nákladov)
- zameranie sa na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti premávky
- užšia komunikácia s mestami a obcami zameraná na ich potreby
- Urýchlená výstavba diaľnic, zosieťovanie rýchlostnými cestami:
- D1 do roku 2022 (podmienka)
- zrýchlenie výstavby cestnej infraštruktúry od 2020 (podmienka)
- Prepojenie diaľnic, rýchlostných komunikácií so susednými štátmi:
- efektívnosť medzinárodnej dopravy
- efekt: odľahčenie dopravy v príhraničných mestách a obciach
- efekt: zvýšenie cestovného ruchu
- Optimalizácia dopravy firiem, logistických reťazcov pri preprave nákladu na dlhé
vzdialenosti:
- Vybudovanie prekladísk v rámci Slovenska pri železniciach, prístavoch:
- prehľad priemyselnej zastavanosti (podľa toho sa špecifikuje typ prekladiska)
- zapojenie dotknutých miest a obcí pri výstavbe a obnove
- výsledný efekt: zvýšenie zamestnanosti aj pre dlhodobo nezamestnaných
- výsledný efekt: zníženie dopravnej hustoty v mestách a obciach

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
ODPADY
1. Podpora združovania obcí pri plnení zákonných povinností a kompetencií v oblasti ŽP
Menšie obce nie sú v zásade schopné efektívne plniť svoje kompetencie v oblasti ŽP a preto je
potrebné vytváranie mikroregiónov.
2. Podpora vybudovania malých recyklačných centier pre združené obce v mikroregiónoch.
Úlohou tohto recyklačného centra bude nahradiť pracné triedenie recyklovateľných odpadov v
domácnosti, zvýši množstvo vyseparovaného recyklovateľného odpadu a umožní občanovi
operatívne odovzdať všetky odpady z domácnosti ako aj stavebný odpad, objemný odpad,
elektroodpad atd. v týchto centrách.
Vybudovaním týchto zariadení sa zjednoduší občanovi aj triedený zber, ktorý bude postavený na
systéme troch zberných nádob :
- zmenový komunálny odpad (čierna nádoba)
- kuchynský odpad
- suché recyklovateľné zložky
3. Zrušenie zálohového systému nápojových obalov
Tento plánovaný systém zdeformuje existujúci systém triedeného zberu, zvýši ceny nápojov a
nezníži voľne pohodený odpad v krajine.
4. Podpora zabezpečenia kompostérov do každej domácnosti
Týmto bodom sa zabezpečí zníženie produkcie zmenového komunálneho odpadu.
5. Zníženie administratívnej náročnosti čerpania finančnej pomoci z EÚ.
6. Zmena finančnej schémy samospráv v oblasti ŽP.
Reforma Environmentálneho fondu a dotačných mechanizmov so zavedením princípu „jedna
žiadosť a dosť“ – vytvorenie spravodlivého a transparentného prideľovania finančnej podpory
nezávislej od ministra, kde každá žiadosť, ktorá splní formálne kritériá musí byť skôr či neskôr
podporená.
ON-LINE zásobník projektov.

7. Využitie štátnych existujúcich zariadení (tepelných elektrární) pri transformácii palivovej
základne – fosílne palivá na odpady
8. Obmedzenie cezhraničného dovozu odpadu a podpora regionálnych spracovateľov odpadov
VODY
1. Úprava riek a potokov – vrátenie riek do pôvodných korýt a mokradí
2. Podpora a efektívnejšie využívanie geotermálnych vôd
3. Zadržiavanie vody v krajine
OCHRANA PRÍRODY
1. Zvýšenie výmery bezzásahových území v chránených územiach
2. Hospodárenie v lesoch spôsobom blízkym prírode

Pôdohospodárstvo
Budeme podporovať slovenských farmárov, čím posilníme potravinovú sebestačnosť.
Na pulty národných aj nadnárodných reťazcov sa dostane viac kvalitných a najmä
slovenských výrobkov. Záleží nám totiž na našich farmároch, aby ich produkcia neskončila
v koši alebo vo výkupe, ktorý im nepokryje často ani výrobné náklady.
Na slovenské výrobky budeme hľadať formy, ako ich podporiť nižšou daňou, alebo takýmto
pestovateľom a výrobcom pomôžeme s úľavou na dani z príjmov. Robíme to pre našu
krajinu a naše ďalšie generácie...
Podproríme vznik Družstiev ako chrbtovej kosti slovenskej ekonomiky.
Politická strana STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI jednoznačne podporuje obnovu
potravinovej, ale aj produktovej sebestačnosti vo všeobecnosti. STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ
KANDIDÁTI disponujú súborom postupných systematických návrhov smerujúcich k jej
renesancii. Základom je už vyššie spomínaná pôda. Pôda, ktorá v dôsledku viacerých
vplyvov, stratila svoju hodnotu.Napríklad dlhodobou nečinnosťou štátu v poľnohospodármi
žiadaných pozemkových úpravách, čo sa sceľovania pozemkov týka. Na to nadväzujúca
nemožnosť najmä drobných a stredných poľnohospodárov ovládať, obhospodarovať svoju
nehnuteľnosť z dôvodu komplikovaných spoluvlastníckych vzťahov k jednej parcele. Aktuálny
stav vyhovuje tým, ktorí rozdrobenosť pôdy a neprehľadnosť v užívacích vzťahoch využívajú.
Naopak, súčasný stav nevyhovuje tým, ktorí chcú na pôde skutočne hospodáriť a vytvárať
pridanú hodnotu. Rozdrobenosť parciel a neprehľadnosť vzťahov vyhovuje oligarchom
a finančným skupinám, ktorí využili a využívajú zlomkové nájomné cenypozemkov, údajne na
základe „tzv. trhovej ekonomiky“, ktorú však sami riadia. Často však je zarážajúca pointa
ovládania čo najväčšej plochy poľnohospodárskych pozemkov, ktorou sú priame platby
z dotácií. Následne sa na týchto plochách pestujú plodiny s čo najmenšími vstupnými
nákladmi, a tonajmä technické plodiny (repka, slnečnica), ktoré však pre potravinovú
sebestačnosť nemajú takmer žiadny význam. Táto forma „pseudopoľnohospodárstva“ má
negatívny dopad i na zamestnanosť, nakoľko stovky hektárov takýchto plodín dokáže
obhospodáriť minimálny počet zamestnancov. Politická strana STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ
KANDIDÁTI jednoznačne podporuje okamžité urýchlenie procesov sceľovania (komasácie)
pozemkov. Pozemku po pozemkovej úprave, ktorý možno samostatne využívať saautomaticky
zvýši jeho trhová hodnota.
Pozemkové úpravy dávajú nový začiatok vzťahom medzi prenajímateľom a nájomcom, nakoľko
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových
úprav alebo neskorším dňom uvedeným v tomto rozhodnutí zanikajú nájomné vzťahy
k pôvodnýmnehnuteľnostiam. V mnohých prípadoch sa tak vyriešia dlhoročne
nevýhodne uzatvorené užívateľské vzťahy, ku ktorým boli právoplatní vlastníci nepriamo
donútení. Po pozemkových úpravách a zvýšení hodnoty pôdy, si budú môcť vlastníci dojednať
individuálne podmienky prenájmov, čím sa dostane viac financií vlastníkom, zväčša bežným
ľuďom v regiónoch. Sprístupnením konkrétne zadefinovaných parciel vlastníkom sa otvorí
možnosť na nich aj skutočne hospodáriť, vytvárať hodnoty, čo znamená viac financií
v regiónoch, viac zamestnaných v regiónoch, a samozrejme zvýšenie spomínanej potravinovej
sebestačnosti. Bolo by vhodné pouvažovať nad možnosťou stanovenia maximálnej výšky
dotácie na jeden subjekt (jedného farmára resp. podnikateľa), t.j. zrušiť neobmedzené poberanie
dotácií podľa rozlohy obhospodarovanej plochy. Kumuláciou týchto
opatrenípredpokladáme zníženie záujmu finančných skupín a oligarchov o prenájmy
pôdy, z dôvodu zmareniaastronomických ziskov z dotácií. Poľnohospodárska pôda by sa vrátila
do rúk drobným a stredným hospodárom, ktorí boli vytlačení v dôsledku nerovného boja. Tu

vidíme jednu z ciest k renesancii Slovenského poľnohospodárstva a súčasne k postupnej
obnove potravinovej sebestačnosti. Samozrejme na to by muselo nadväzovať mnoho ďalších
nápomocných opatrení, napríklad dotačných podpôr, úľav na daniach individuálne stanovených
podľa konkrétneho regiónu, obnovenie tzv. „predaja z dvora“, a podobne.
Politická strana STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI je stranou zameranou na regióny, so
snahou o elimináciu rozdielov životných úrovní. So snahou o návrat „života“ do
vyľudnených Slovenských obcí a regiónov.

MALÉ A STREDNÉ PODNIKANIE
Malé a Stredné podnikanie je dôležitou súčasťou ekonomiky a hospodárstva štátu. Je
flexibilné, dokáže sa veľmi rýchlo prispôsobiť potrebám trhu a pomáhať ekonomike v jej
horších časoch. Dôležitým faktom je, že malé a stredné podnikateľské subjekty ponúkajú
až 70 - 75% pracovných miest a taktiež sú dôležitým prispievateľom do štátneho rozpočtu.
Pre udržanie zamestnanosti, zdravého podnikateľského prostredia a taktiež štátneho
rozpočtu si musíme v prvom rade pomenovať najväčšie problémy podnikateľskej sféry.
1. Platobná morálka
2. Vymožiteľnosť pohľadávok
3. Podvodné firmy a ich podnikateľské praktiky
4. Daňové zaťaženie
5. Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, nedostatok remeselníkov
6. Vysoké administratívne zaťaženie a komunikácia s úradmi
Musíme prijať opatrenia a riešenia, aby naša krajina mohla prosperovať aj v budúcnosti,
aby sme ozdravili systém, aby malé a stredné podnikateľské subjekty boli dôležitou
súčasťou a pilierom ekonomiky.

Školstvo
Pripravíme naše deti na budúcnosť, robotizáciu a priemysel 4.0
Závislosť detí a mládeže na od sociálnych sietí a mobilných zariadení vnímame ako
populačnú chorobu a časovanú bombu pre celú spoločnosť, ktorej napriek fatálnym
následkom nikto nevenuje pozornosť.
Najzraniteľnejšie sú práve naše deti. Túto epidémiu pomôže zastaviť len prevencia a
vedenie k správnemu využitiu týchto technológií.
- Zrušenie financovania na žiaka!!! (aktuálny systém degenereruje kvalitu školstva)
- Zrušenie kreditového systému pre učiteľov v školsve (Systémové školenia s priamym
dosahom na kvalitu a výučbu)
- Riaditeľ školy nemusí byť učiteľ, musí však byť schopný menežér (hlavne na stredných
školách)
- Vybavenie školstva najmodernejšími pomôckami
- Nastavenie stredného a vysokého školstva na základe prospechu a kvality žiaka
- Obnovenie učilíšť na výučbu remesiel, učebných odborov - duálne školstvo
- Zníženie počtu vysokých škôl, ponechať len potrebné pre spoločnosť (aktuálne 39, po
novom 14)
- Každý vysokoškolsky vzdelaný človek bude musieť povinne odpracovať na Slovensku 5
rokov

ŠTÁTNA SPRÁVA
Zavedieme spravodlivé ohodnotenie v štátnej správe a prinesieme kvalitu namiesto
kvantity. Navýšime v štátnej správe platy.
Zavedieme vypočítateľnosť povolania (rakúsky model tabuliek) a zvýšime istoty pre
zamestnancov v štátnej správe tak, aby pri zmene vládnej garnitúry mali garantované
pracovné pozície a nepodliehali politickému tlaku a svojvôli politických centrál.

ŠPORT
Problémom slovenského športu vo všeobecnosti je totálne finančné podvyživenie
športových odvetví, č ie ím strácame konkurencieschopnosť v konfrontácii so svetom.
Uspokojujú nás dielčie čiastkové úspechy jednotlivcov, prípadne družstiev, čo súvisí len s
ich výnimočnosťou, ale nie systémovým nastavením.
Preto je nevyhnutné vytvoriť motivačný systém v podnikateľskom a súkromnom sektore
pre obojstranne výhodnú podporu športových klubov aj jednotlivcov, čím zabezpečíme
navýšenie potrebného obnosu financií.
Je nevyhnutná systémová podpora školského programu rozvoja detí, správne formovanie
zdravého životného štýlu a charakteru jednotlivcov v rôznom konkurenčnom prostredí.
Je potrebné vnímať šport a samotného športovca v spoločnosti ako pilier spravodlivosti,
slušnosti a čestnosti. - toto by som vyhodil celé
Chceme zvýrazniť podporu profesionálnemu zázemiu klubov, čím zamedzíme odchodu
najtalentovanejších mládežníckych športovcov do zahraničia.

POLÍCIA A ZÁCHRANNÉ ZLOŽKY
Implementujeme náš Program pre Políciu a záchranné zložky.
Prinavrátime im honor a úctu, ktorá im náleží.
Zavedieme spravodlivé ohodnotenie (rakúsky model) a prinesieme kvalitu do policajného
zboru.
Zavedieme vypočítateľnosť povolania (rakúsky model) a zvýšime istoty členom
bezpečnostných a záchranných zložiek.
Spravodlivo ohodnotíme a zvýhodníme členov zložiek podľa miery rizika a vytvoríme
nástroj (fond) na pomoc členom a ich rodinám pri následkoch spôsobených pri výkone
služby.
Najväčším problémom Policajného zboru je jeho spolitizovanie a slabá dôvera v očiach
verejnosti.
Odstránime neistoty policajtov pred voľbami, s otázkami, či im niekto po zmene vládnej
garnitúry nesiahne na ich sociálne istoty a platy.
Jedným z cieľov je dosiahnutie politickej nezávislosti Policajného zboru. K tejto téme
môžeme spomenúť príklad zvyšovania platov policajtov osobnými príplatkami, ktoré však nie
sú nárokovateľnou čiastkou. Vidíme za úmyslom nenárokovateľnosti osobných
príplatkov snahu politických strán držať voličskú základňu z radov príslušníkov PZ v neistote.
Preto bude naším cieľom dosiahnuť stav, kde policajti a civilní zamestnanci budú riadne
ohodnotení primeraným platom, a zároveň bude dôležité dosiahnuť presun spomínaného
nenárokovateľného osobného príplatku do nárokovateľnej tabuľkovej položky. Nemenej
dôležité bude aj zachovanie sociálnych istôt príslušníkov Policajného zboru.
Rovnako musíme spomenúť, že takmer po každej politickej zmene dochádza k zmenám aj na
významných riadiacich postoch v PZ. Naším cieľom bude, aby sa dodržiavali presné pravidlá
kariérneho postupu a zároveň aby bola možná verejná kontrola výberu funkcionárov polície
na riadiacich postoch. Riadiaci funkcionár okrem toho, že spĺňa kvalifikačné
predpoklady, musí byť aj dobrým manažérom, učiteľom a zároveň aj psychológom.
V súčasnej dobe považujeme nastavenie systému hodnotenia práce policajtov za veľmi
nešťastné. Toto chceme upraviť tak, aby hodnotenie odzrkadlovalo skutočne vykonanú prácu
a prihliadalo na špecifiká útvaru. V nesprávnych rukách môže byť hodnotiaci systém ľahko
zneužiteľný.
Obnovenie a zlepšenie dôveryhodnosti Policajného zboru v očiach občanov je nevyhnutné!
Momentálne sú v policajnom zbore jedným z hlavných ukazovateľov štatistiky, veľakrát
kritizované verejnosťou, ako aj samotnými policajtmi, z dôvodu ich možného manipulovania.
Žijeme v 21 storočí, štatistikám sa samozrejme určite nevyhneme, ale budeme musieť
zaviesť nulovú toleranciu k ich manipulácii. Preto okrem štatistík bude nevyhnutné prihliadať
aj na to, či je občan spokojný s prácou polície a či jej dôveruje. Dôvera občana v políciu by
mala byť najväčším meradlom pre Policajný zbor!
Veľkým problémom je nefunkčnosť mnohých systémov materiálno-technického
zabezpečenia - je to všetko, čo potrebuje Policajný zbor (policajti) pre svoj riadny chod a
výkon. Konkretizovať ich zámerne nebudem, policajti vedia, ktoré mám na mysli. Príčinou sú
nepodpísané zmluvy s firmami, ktoré majú tieto systémy spravovať. Ďalším dôvodom sú aj
nevýhodné zmluvy voči štátu. Častým problémom sú predražené nákupy materiálnotechnického zabezpečenia. Z uvedeného dôvodu bude naším cieľom realizovať
transparentné a finančne efektívne zabezpečenie materiálno-technického vybavenia pre
príslušníkov PZ, ako aj efektívnejšie poskytovanie služieb občanom (napr. oddelenie
dokladov a pod.) Aj tu platí, že narábať s verejnými financiami a majetkom treba
zodpovedne!

KULTÚRA A MÉDIA
Na vidieku je množstvo ochotníkych divadiel, ľudových umelcov, skryté talenty. Tu chýba
viac podpory pre rozvoj kultúry a najmä amatérskej kultúry v regiónoch.Je nevyhnutné
zabezpečiť v regiónoch aj väčšiu dostupnosť profesionálnej kultúry. Mnoho múzeí chátra,
chýbajú dotácie, predstavitelia obcí nevedia, ako získať granty a podporu od inštitúcií
podporujúcich svetové kultúrne dedičstvo. Máme bohaté tradície, pestrú kultúrnu minulosť,
folklór, jedinečné kroje. Všetky tieto unikátne hodnoty musíme podporovať, je to naše
kultúrne dedičstvo, ktoré musíme chrániť a zachovávať pre ďalšie generácie.Rovnako
treba viac podporovať rozvoj národných a kresťanských tradícií.
Zavedieme systém kulturpass, ktorý v spolupráci s vyššími územnými celkami bude
podporovať nádherné pamiatky v každom regióne, malebné domčeky, historické železnice,
rodné domy významných osobností našich dejín ale i vzácne artefakty, ktoré súvisia so
slovenskou históriou a majú pre nás všetkých neopísateľné hodnoty.
Verejnoprávne média si zaslúžia lepšie hospodárenie, kvalitnejšiu výrobu pôvodných
programov, žiadne predražené kamarátske producentské firmy, do ktorých sa odlievajú
státisíce EUR z ich rozpočtu a našich daní. Verejnoprávne média dokážu mať aj svoje
vlastné a vysoko kvalitné producentské centrum. Vieme hľadať riešenia, ako nezaťažovať
obyvateľstvo zvyšovaním koncesií. Ľudia si zaslúžia pocítiť, že štát si ich váži a nezdiera
do posledného centa.

UROBÍME VŠETKO PRE TO, ABY SA ĽUĎOM NA SLOVENSKU ŽILO LEPŠIE A
DÔSTOJNEJŠIE.

Jedinou rozumnou voľbou v
parlamentných voľbách 2020 je
politická strana Starostovia a
nezávislí kandidáti.

