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eVÍZI

ÚVODNÉ SLOVO

budúcnosť spoločnosti – pre dobro väčšiny aj všetkých menšín.

Vážené priateľky, vážení priatelia,

predvolebné programy strán sú zvyčajne plné sľubov. Predstavujú v nich vízie o krajších zajtrajškoch, ktoré
istotne nastanú, ak... Ak sa podarí konkrétnej politickej strane dostať sa do parlamentu, potom do vládnej
koalície a tam nakoniec presadiť, čo sľúbila. Ruku na srdce, len zriedka sa to niekomu podarí. V prípade nových politických subjektov je ich voľba či čítanie ich programov zväčša iba tápaním v neznámom prostredí
a kupovaním „mačky vo vreci“.

V týchto dňoch ste v politike svedkami vzniku nových „marketingových“ projektov, ktorých jediným záujmom je získať hlas voličov. A čo potom? Najlepšie rýchlo zabudnúť na všetky predvolebné sľuby, rozhádať
sa a tráviť čas v nekonečných „žabomyších vojnách“. Za desať rokov pôsobenia Most-Híd neraz ukázal, že
plní svoje sľuby, nebojí sa zodpovednosti a na úkor stability a dodržiavania dohôd sa nevyžíva v mediálnych prestrelkách.

Program strany Most-Híd z roku 2016 a naše pôsobenie v ostatných neľahkých štyroch rokoch sú dôkazom, že vieme svoje vízie a sľuby o lepšom Slovensku pre Slovákov, Maďarov, Rusínov, Rómov a všetkých,
na ktorých sa zvyčajne zabúda, pretaviť do skutkov. Stačí sa pozrieť na sumár našej práce, ktorej výsledky
vidieť vo zvýšenej transformácii verejného obstarávania, v očistných procesoch v súdnictve a v politike,
v zlepšenej dopravnej infraštruktúre, ochrane životného prostredia, podpore kultúry a v neposlednom
rade v zlepšení života obyčajných ľudí v obciach, okresoch a krajoch naprieč celou našou vlasťou.

Roky pôsobenia vo vládnych koalíciách aj v opozícii nás naučili zodpovedne pristupovať k politike a sľubom, ktoré dávame našim voličom. Garanti jednotlivých programových priorít, ministri, poslanci, členky
a členovia strany Most-Híd už desaťročie dokazujú, že sú zárukou toho, že hlas voličov a ich dôvera neskončia „v koši“, ale sa premenia na realitu každodenne presadzovaných a realizovaných politických rozhodnutí, ktoré posunú Slovensko do budúcnosti.
Most-Híd tu bol vždy preto, aby spájal a aby predstavoval vízie zodpovednej európskej politiky. Boli sme
dobrou voľbou dávno pred tým, než sa toto slovné spojenie stalo politickým klišé a do ďalších rokov budeme lepšou voľbou pre každého, komu záleží na Slovensku, jeho občanoch a užšej spolupráci väčšiny
s menšinami. Sme presvedčení, že miera kvality demokracie je priamo úmerná od kvality života každého
jednotlivca, ochrany právneho štátu a garancie práv menšín.
Demokratická vízia Slovenska tretej dekády 21. storočia je postavená na spolupráci a zodpovednosti. My
sme most, ktorým sa dostanete do lepšej budúcnosti. Most do budúcnosti Slovenska.
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MOST K ROZVOJU REGIÓNOV
1. TVORÍME ZELENÚ KRAJINU
1A. Spustíme program revízie domových studní. Vytvoríme štátom financovaný mechanizmus na kontrolu kvality vody v studniach a následne mapy vhodnosti používania studní v regiónoch. Najmä v lokalitách ohrozených suchom vytvoríme schému pomoci na hĺbenie a prehlbovanie domových studní využívaných miestnymi obyvateľmi.
1B. V preventívnom boji proti suchu musíme zefektívniť šetrenie vodou. Ideálne cez druhotné použitie
vody či zvýšenie využívania dažďovej vody.
1C. V poslednom volebnom období sa rozbehla podpora vodozádržných opatrení z eurofondov pre mestá
a obce. V ďalšom období bude nevyhnutné venovať pozornosť podpore vodozádržných opatrení priamo
pre domácnosti. Pri nových veľkých developerských projektoch budeme žiadať vodozádržné opatrenia či
využívanie dažďovej vody. Pri existujúcich bytových či rodinných domoch budeme podporovať investície
do šetrného nakladania s vodou.
1D. Je nevyhnutná inventúra lesného bohatstva. Treba jasne a definitívne stanoviť, ktoré lesy sú určené
výhradne na ochranu prírody, ktoré na rekreáciu a ktoré na produkciu dreva. Podľa výsledkov inventúry
štátne pozemky treba presunúť do správy ministerstva životného prostredia (chránené), obcí a miest
(rekreačné) a časť nechať pod agrorezortom (hospodárske). Vďaka tomu sa zruší krížová správa štátnych
pozemkov, keď spravujú, chránia alebo hospodária všetci a vlastne nikto.
1E. Ďalším krokom je zvyšovanie zastúpenia bezzásahového územia. V súčasnosti sú v najprísnejšie
chránenom režime približne 2 % územia. Pritom 5 % zastúpenia sa považuje za nevyhnutné.
1F. Je potrebné pokračovať v naštartovanom trende odkupovania súkromných pozemkov do rúk štátu.
Ďalšie územia v chránených oblastiach získavať prostredníctvom výmeny súkromných pozemkov za pozemky spravované štátom.
1G. Zvýšiť transparentnosť lesného hospodárstva a sprístupniť verejnosti aktuálne údaje o ťažbe dreva
v národných parkoch. Zabráni sa tak nelegálnej ťažbe a ochránia sa poctiví lesníci pred krivými obvineniami.
1H. Zlepšiť a zjednodušiť poskytovanie podpory pre správcov lesných pozemkov, ktorí namiesto ťažby
podporujú hospodárenie blízke prírode v lesoch a ekosystémové funkcie lesa.
1I. V najbližšom období plánujeme pokračovať v naštartovaných reformách v oblasti ochrany prírody
a životného prostredia, aby organizácie na ochranu prírody a životného prostredia získavali vyššiu dôveru
verejnosti.
1J. Bude nevyhnutné v ďalšom období presunúť odbory starostlivosti o životné prostredie na okresných
úradoch pod priamu správu ministerstva životného prostredia. Vďaka tomu bude možné zaisťovať ich
relevantné personálne obsadenia a adekvátne finančného hodnotenie ich zamestnancov.
1K. Naštartovali sme pilotný projekt výmeny starých neekologických kotlov v domácnostiach. Čoskoro
sa vymení 10 000 vykurovacích zariadení za ekologickejšie plynové. Vo výmenách starých kotlov v domácnostiach musíme pokračovať, aby sme najstaršie kotly zamenili za ekologickejšie a to všade, kde je
to možné.
1L. Bude nevyhnutné venovať pozornosť aj oblastiam bez stopercentného prístupu k plynu, napríklad
v okrese Rimavská Sobota alebo v regióne Oravy. V prípade týchto regiónov vyhlásime špeciálnu výzvu na
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výmenu starých vykurovacích zariadení za ekologickejšie, nezávislé od plynu.
1M. Najmä v mestách posilňovať zastúpenie nízkoemisnej dopravy − železničnej, prípadne vodnej. Je
potrebné zvyšovať v mestách a obciach podiel zelenej infraštruktúry. Teda rozširovanie mestských parkov
a prvkov zelene.
1N. Naďalej je nevyhnutné znižovať atraktivitu skládkovania, aby sa skládkovanie stávalo najmenej výhodným spôsobom nakladania s odpadom.
1O. Kľúčovým krokom je zavádzanie množstvového zberu v mestách a obciach. Treba zrušiť paušálny
poplatok a zaviesť motivačný, aby domácnosť, ktorá triedi, platila menej ako susedia, ktorí netriedia. Touto
cestou dokážeme znížiť množstvo odpadu na skládkach a zodpovedným domácnostiam znížiť náklady za
odvoz odpadu.
1P. V prípade čiernych skládok opätovne zvýšiť výšku pokút. A spoločne s obcami nastaviť mechanizmus nahlasovania a vymáhania pokút od páchateľov.
1Q. Potrebné bude razantné obmedzenie plytvania jedlom prostredníctvom zjednodušenia a zjednotenia označovania potravín. Bude treba obmedziť aj plytvanie v obchodoch a reštauráciách.
1R. V boji proti plastom treba zaviesť zákaz ďalších zbytočných plastov, napríklad úplný zákaz igelitových tašiek a podporovať ich alternatívy na viacnásobné použitie.
1S. Pri podpore súkromných poľnohospodárov treba finančne zohľadňovať, či dochádza k striedaniu
plodín, aby sa zachovali živiny a nedochádzalo k vysušovaniu pôdy. Zároveň treba motivovať k vytváraniu
vhodných podmienok pre opeľovače a iné významné druhy. Pri pôde a území v správe štátu zaviesť ekologické aspekty obhospodarovania povinne.
1T. Považujeme za potrebné nastaviť konkrétny strop pre rozlohy polí, na ktorých sa pestujú monokultúry alebo energoplodiny (napríklad repka).
1U. Pri živočíšnej výrobe treba nastaviť prísne pravidlá pre veľkokapacitné farmy, aby sme sa vyhli nadmernému znečisťovaniu či poškodzovaniu životného prostredia.
1V. Je potrebné vytvoriť schému na podporu obnovy krajinných prvkov v poľnohospodárstve. Presadzujeme obnovovanie vetrolamov, lokálnych trávnatých porastov, remízok, ktoré zabraňujú vysušovaniu
pôdy a zároveň tvoria útočiská pre vzácne druhy a opeľovače.

2. ROZVOJ VIDIEKA
2A. Absolútnou prioritou v poľnohospodárstve pre nás je trvalo udržateľný vidiek. Potrebujeme také
programy regionálneho rozvoja, ktoré sú schopné riešiť otázky udržateľnej poľnohospodárskej výroby založené na vytváraní nových pracovných miest mimo sféry prvovýroby, najmä v oblasti spracovania a predaja. Chceme zaviesť dlhodobé rozvojové programy pre každé odvetvie, pre každý typ farmára tak, aby
sme v dohľadnom čase vedeli z domácej produkcie zabezpečiť úplnú potravinovú sebestačnosť pri zachovaní bezpečnosti a kvality potravín. Vytvoríme priestor pre udržateľný rozvoj malých a stredných fariem
a hospodárenie rodinného typu.
2B. Akceptujeme európsku Spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP), jej systém dotácií, ale chceme,
aby táto dotačná politika nebola len spoločná, ale aj výhradná bez možnosti skrytých národných podpôr,
aby slovenskí gazdovia neboli znevýhodnení na jednotnom agrárnom trhu EÚ. Kým sa však toto pravidlo
neprijme, trváme na každoročnom dorovnaní „národnej obálky“ zo zdrojov vlády SR, aspoň na úroveň
okolitých členských štátov.

5

reVÍZIA 2020

2C. Reforma systému poskytovania dotácií je nutná, výlučne trhovo orientovaná „priemyselná” prvovýroba vytvára síce maximálne zisky, ale neprispieva k tvorbe pracovných miest, pôsobí výrazne negatívne
na biodiverzitu, krajinotvorbu a na celé životné prostredie. Vzhľadom na solidárnosť SPP chceme prerozdelenie jednotnej platby na „plochu“ podľa prístupu k „zelenej politike“ a tvorbe pracovných miest v duchu: čím zelenšia a diverzifikovanejšia prvovýroba a čím viac udržateľných pracovných miest, tým väčšie
dotácie.
2D. Projektové podpory sa v súčasnosti prisudzujú v konečnom dôsledku na základe subjektívnych rozhodnutí jednotlivcov. Systém znevýhodňuje malých a stredných farmárov, najčastejšie z titulu ekonomickej poddimenzovanosti. Dotácie v budúcnosti sa musia prideľovať výlučne na základe objektívneho a prehľadného bodovacieho systému, ktorý spolu s identitou hodnotiteľov má byť verejne kontrolovateľný.
2E. Živočíšna výroba je pracovný úväzok na 365 dní v roku, pestovanie zeleniny a ovocia je náročné na
manuálnu prácu, preto sa im chceme venovať prioritne. Pomocou projektových podpôr chceme výrazne
posilniť vertikálnu integráciu v týchto odvetviach, t. j. vybudovanie adekvátnych skladovacích kapacít, ďalšie spracovanie a nástroje pre odbyt vlastných produktov.
2F. V oblasti živočíšnej výroby je naším cieľom dosiahnuť stavy: 200 000 dojníc, 100 000 kráv a pol milióna oviec do roku 2030. Zdvojnásobenie počtu prasníc a hydiny je reálne aj v kratšom čase, ale jedine pri
prísnom dodržaní pravidiel ochrany životného prostredia, zachovaní biodiverzity a trvalej kvality prírody.
Preto chceme prednostne podporiť vytváranie rodinných fariem s limitovaným počtom zvierat určovaných na základe regionálnych podmienok, integrovaných do odbytových alebo iných výrobno-spracovateľských združení.
2G. Podporujeme vznik malých diverzifikovaných rodinných fariem, miestnych odbytových združení na
spracovanie, finalizáciu a priamy predaj. Naším heslom naďalej ostáva: vyrobiť v regióne, spracovať v regióne a predať v regióne. Dôležitým aspektom je aj výraznejšia podpora konkurencieschopných regionálnych produktov a lokálnych iniciatív. Vidiecky turizmus je možný nielen v ikonických horách Slovenska, ale
aj inde prezentovaním kultúrneho dedičstva regiónu, súčasného umenia a regionálnych výrobkov.
2H. Na zvýšenie výroby domácich potravín je kľúčové posilnenie odbytu. Napriek výrazným sankčným
snahám štátnej správy a prísľubom nadnárodných reťazcov sa zdá férový prístup k domácim producentom potravín iluzórny. Preto si myslíme, že hlavným nástrojom prístupu na trhy pre prvovýrobcov má byť
skrátenie potravinového reťazca v rámci vertikálnej integrácie, ktorých vznik chceme výrazne podporovať.
2I. Každé opatrenie má takú silu, aké veľké zdroje dokážeme zmobilizovať. Preto sme za to, aby pri opatreniach novej SPP i v kľúčových projektoch realizovaných na miestnej a regionálnej úrovni, týkajúcich sa
vidieckeho turizmu a produkcie zdravých potravín, vláda zvýšila spolufinancovanie projektov na maximálnu úroveň, a to až do 75 %.
2J. Podarilo sa nám síce presadiť rozhodnutie vlády SR o vytvorení koncepcie a začatí sceľovania poľnohospodárskych pozemkov (komasácie − jeden kataster, jeden vlastník, jeden list vlastníctva), ale časový
horizont na realizáciu 30 rokov považujeme za málo ambiciózny a neopodstatnene dlhý. Chceme presadiť,
aby najneskôr do 10 rokov (do roku 2030) nebol na Slovensku kataster, kde ešte nezačali s prácami.
2K. Podporujeme prednostný prenájom pôdy v správe SPF pre mladých a malých farmárov, ktorí sa chcú
venovať živočíšnej výrobe, pestovaniu zeleniny ovocia alebo spracovaniu a miestnej finalizácii svojich
primárnych produktov.

3. ROZVOJ DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY
3A. Naším cieľom je dobudovať diaľnicu D1, a tak rýchlostnou komunikáciou prepojiť dve najväčšie mestá
Slovenskej republiky. Taktiež chceme pokračovať v budovaní ďalších dôležitých rýchlostných komunikácií, ako sú D3, R2, R4, a R7 a ďalšie medzinárodné prepojenia, takzvaných TNT-T koridorov.
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3B. V oblasti zlepšenia životných podmienok v mestách chceme naďalej pokračovať v budovaní obchvatov aj menších miest a obcí, a tak odkloniť nákladnú tranzitnú dopravu z obcí.
3C. Po dobudovaní nového mosta cez Dunaj v Komárne pokračujeme v rozvoji regionálnej cestnej infraštruktúry. Naším cieľom je cestou prvej triedy prepojiť mestá Komárno, Nitra a Topoľčany.
3D. Nemôžeme zabudnúť ani na južné regióny Slovenska, kde taktiež chceme pokračovať v rozvoji cestnej
infraštruktúry, prvotným cieľom je vybudovanie tunela Soroška.
3E. V okolí hlavného mesta pokračujeme v rozvoji nultého obchvatu mesta (D4) dôležitou a technicky
veľmi náročnou etapou tunelom Karpaty, ktorý by prepojil diaľnice D2 a D1 severne od mesta.
3F. Niektoré mosty na cesty 1. triedy sú v zlom, v krajných prípadoch v havarijnom stave. Chceme preto
priebežne opravovať všetky cesty a mosty a zabezpečiť bezpečnú dopravu aj na týchto cestách.
3G. Novým a veľmi dôležitým projektom je most cez Dunaj v Štúrove. Chceme pokračovať v rokovaniach
s maďarskou stranou a v čo najkratšom čase začať budovanie nového mosta v Štúrove.
3H. Chceme pokračovať v podpore železničnej dopravy. V budúcnosti chceme zdvojkoľajniť mimoriadne
vyťažený železničný úsek Bratislava − Dunajská Streda − Komárno.
3I. Naďalej budeme budovať záchytné parkoviská pri železničných staniciach a zlepšovať kultúru v cestovaní železnicou pomocou moderných tratí a vlakových súprav. Verejná doprava je ekologickejšia, zároveň čím viac ľudí bude využívať hromadnú dopravu, tým menej vozidiel bude na cestách. Záchytnými
parkoviskami chceme motivovať motoristov, aby svoje autá odstavili pri staniciach a do centra miest namierili verejnou dopravou.

4. PODPORA ZAMESTNANOSTI
4A. Vzhľadom na spomalenie hospodárskeho rastu a očakávanú hospodársku krízu presadíme opatrenia
nielen na vytvorenie nových pracovných miest, ale aj na udržanie existujúcich pracovných miest, a to aj
znižovaním odvodov pre pracujúcich.
4B. Naša ekonomika potrebuje flexibilnejšie zamestnávanie. Budeme preto podporovať také formy zamestnávania, akými sú práca na čiastočný úväzok, pružný pracovný čas alebo práca z domu. Navrhujeme
uvoľnenie pravidiel na prácu na dobu určitú, na agentúrne zamestnávanie a na dohody o vykonaní práce.
Zároveň je však dôležité aj to (najmä v prípade agentúrneho zamestnávania), aby trh práce poskytoval
dostatočnú ochranu aj zamestnancom a znížil mieru ich zraniteľnosti.
4C. Posilňujeme miestnu ekonomiku vrátane podpory domáceho cestovného ruchu a sociálnej ekonomiky. Sme presvedčení, že investície vynaložené do vytvorenia pracovných miest priamo v regiónoch sú
kľúčové pre rozvoj krajiny.
4D. Je potrebné pokračovať v komplexných regionálnych programoch na podporu najmenej rozvinutých
okresov (NRO) s cieľom vytvoriť nové pracovné príležitosti práve tam, kde najviac chýbajú.
4E. Keďže v evidenciách úradov práce sa v súčasnosti nachádzajú prevažne uchádzači bez kvalifikácie,
navrhujeme vytvorenie odboru na ústredí práce, ktorý sa bude zaoberať výlučne problematikou uplatnenia ľudí bez kvalifikácie.
4F. Chceme motivovať nezamestnaných, aby aktívne hľadali trvalú prácu. Ozajstní uchádzači o zamestnanie majú mať našu plnú podporu, o tých, ktorí sa nechcú zamestnať, platí opak. Podporíme zvýšenie
a udržanie rozdielu medzi maximálnou sociálnou dávkou a minimálnou mzdou.
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4G. Sme za súbeh sociálnych dávok a práce. V prípade krátkodobo aj dlhodobo nezamestnaných navrhujeme preplácať sociálne dávky (podporu v nezamestnanosti a dávku v hmotnej núdzi) zamestnávateľom,
ktorí sú ochotní ich zamestnať.

5. SILNÉ SAMOSPRÁVY
5A. Most-Híd bude presadzovať posilnenie skutočných vlastných príjmov obcí, a to zavedením poplatku
za rozvoj, ktorý zaplatia investori obci, v ktorej investujú a ktorá ho v súlade so zákonom použije na realizáciu prislúchajúcej občianskej a technickej vybavenosti; oslobodením obcí od dane z príjmov z podnikania
a činností, ktoré sama vykonáva, s cieľom motivovať obce k podpore podnikania; ponechaním celého výnosu dane z príjmu fyzických osôb zo závislej činnosti obciam; zvýšením výnosov dane z nehnuteľností;
zmenou financovania regionálneho školstva s výrazným posilnením pozície miestnej samosprávy.
5B. Finančné vyrovnávanie rozdielnej daňovej sily obcí je z dôvodu regionálnych disparít na Slovensku
nevyhnutné. Musí však byť založené na spravodlivých a motivačných kritériách, preto je potrebná úprava
vzorca zavedeného v roku 2005. Finančné vyrovnávanie by malo zohľadňovať daňovú silu obce, regiónu
a ich sociálno-ekonomickú charakteristiku. Regionálne rozdiely musíme začať kompenzovať aj čerpaním
zdrojov z eurofondov.
5C. Založíme nový fond podľa vzoru envirofondu, kde by sa samosprávy mohli uchádzať o financie na
opravu a údržbu miestnych komunikácií.
5D. Sme za posilnenie finančnej zodpovednosti obcí za svoj rozvoj z vlastných prostriedkov, čo povedie
k zvýšenému záujmu obcí o spoluprácu a spájanie sa.
5E. Navrhujeme zatraktívniť spoluprácu a spájanie obcí z dôvodu lepšieho využitia potenciálu územia
a ochrany pred poštátňovaním obcí v prípadoch, ak dobrovoľná spolupráca nebude efektívna. Za zlučovanie obcí sme len so súhlasom dotknutých obyvateľov. Riešením môže byť aj vytvorenie spoločných
obecných úradov, resp. prenesenie výkonu niektorých činností na centrum osídlenia v rámci prirodzených
regiónov na báze efektívnosti.
5F. Našou snahou je reorganizácia štruktúry verejnej správy v súlade so sociálnymi, ekonomickými
a kultúrnymi danosťami regiónov. Koncepcia z dielne strany Most-Híd počíta so 16 krajmi, ktoré sú rozlohou menšie ako súčasné regionálne samosprávy, ale sú prirodzené pre ich obyvateľov a budú schopnejšie
plniť úlohy, ktoré sú na ne kladené.
5G. Zmeníme zákon o verejnom obstarávaní v prospech zrýchlenia procesov a podpory projektov vo
verejnom záujme. Výstavba verejnoprospešnej infraštruktúry, ako sú školy, škôlky či cesty, nemôže roky
stáť iba pre neúmernú byrokraciu.

MOST K ROZVOJU MENŠÍN
6. PODPORA NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN
6A. Myslíme si, že národnostné menšiny svojou kultúrou a jazykovou rôznorodosťou obohacujú krajinu
a potrebujú podporu na zachovanie tohto bohatstva. Je potrebné zabezpečiť účinnú a efektívnu ochranu
práv menšín v zmysle medzinárodných záväzkov a odporúčaní z tejto oblasti, ktoré Slovensko prijalo. Na
to však potrebujeme posilniť už existujúce mechanizmy a inštitucionálne zázemie v oblasti jazykových
práv, národnostného školstva, kultúry a účasti na veciach verejných.
6B. Presadíme, že na rozdiel od súčasného stavu bude v Ústave Slovenskej republiky zakotvená rovnosť
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štátotvorného národa a autochtónnych národností. Sme toho názoru, že vzájomnú stabilnú dôveru medzi väčšinou a menšinami možno vybudovať a dlhodobo udržať a rozvíjať v krajine len vtedy, ak sme aj
rovnocennými spolutvorcami politiky štátu.
6C. Základným pilierom vybudovania potrebného systému inštitúcií je prijatie zákona o postavení národnostných menšín a jeho zavedenie do praxe. Zákon musí obsahovať presnú definíciu právneho postavenia menšín, účinne garantovať komplexné menšinové práva, samosprávne formy a inštitúcie, rámce na
dlhodobú podporu kultúry a zároveň aj oficiálne symboly a sviatky. Takýto zákon umožní vypočítateľné
strategické plánovanie a zmiernenie asimilačných procesov.
6D. Veľmi dôležité je aj posilnenie vládnej pozície zodpovednej za práva národnostných menšín. Na
základe skúseností z uplynulých volebných období to považujeme za dôležité aj preto, aby sa zodpovedná osoba namiesto riešenia neustálych organizačných a kompetenčných zmien mohla viac sústrediť na
efektívny výkon svojho poslania.
6E. Budeme sa zasadzovať o to, aby sa na Slovensku určovali jazykové práva menšín na základe príslušnosti k materinskému jazyku a nie k národnosti. Cieľom teda je, aby si čo najviac príslušníkov menšín
vedelo uplatniť svoje práva. Na to je však potrebné vybudovať také finančné podporné programy, ktoré
by slúžili ako dočasné vyrovnávajúce opatrenia.
6F. Chceme legislatívne definovať pojem národnostné školstvo a vytvoriť osobitné inštitúcie pre jeho
rozvoj. Naše skúsenosti ukazujú, že bez funkčnej samosprávy, uceleného prístupu a podporných inštitúcií je ťažké udržať a rozvíjať národnostné školstvo. Bude potrebné vyhodnotiť už existujúce podporné
mechanizmy smerom k národnostným školám a podľa potreby prijať ďalšie opatrenia, aby sme vedeli
zabezpečiť potrebné ohodnotenie pedagógov a zriaďovateľov škôl.
6G. Naďalej budeme podporovať posilnenie univerzitných a vysokoškolských vedeckých inštitúcií, ktoré sa venujú menšinovým jazykom a kultúram. Len tak vieme garantovať ich všestrannú činnosť pri
výchove potrebných odborníkov v oblasti jazyka a kultúry. Tieto inštitúcie naďalej musia fungovať ako
strategickí partneri v niektorých oblastiach menšinovej politiky štátu.
6H. Zabezpečíme lepšie zmapovanie národností na Slovensku vylepšením otázok pri sčítaní obyvateľstva v roku 2021, a to so zavedením otázky možnosti viacnásobnej identity. Pripravíme širokú informačnú kampaň pre lepšiu informovanosť príslušníkov menšín o sčítaní obyvateľstva v roku 2021.

7. MAĎARSKÁ NÁRODNOSŤ
7A. Najväčším nedostatkom škôl s vyučovacím jazykom maďarským oproti konkurentom je bezpochyby úroveň vyučovania slovenského jazyka. Práve preto trváme na výučbe metodikou cudzieho jazyka
v našich školách. Maďarské školy budú len vtedy konkurencieschopnými školám s vyučovacím jazykom
slovenským, ak rodičia budú mať istotu, že ich deti si okrem dôkladného osvojenia maďarského jazyka
a kultúry osvoja aj slovenský jazyk na takej úrovni, že sa budú vedieť na Slovensku v budúcnosti uplatniť.
7B. Zatváranie málotriednych škôl v maďarských obciach je pre nás neprijateľné. Ich likvidácia by viedla
k nepriamej likvidácii maďarského spoločenstva v týchto obciach. V posledných rokoch sa nám podarilo
zastaviť všetky iniciatívy na ich zatvorenie, ale nesmieme zaspať na vavrínoch, naše školy musíme chrániť
ďalej. Presadzujeme ďalšie zvýšenie normatívnej podpory národnostných škôl.
7C. Je žiaduce posilniť stredné odborné školy s vyučovacím jazykom maďarským, zvýšenie ich počtu
a odstránenie regionálnych rozdielov. Táto sieť je v súčasnosti nevyhovujúca, v niektorých regiónoch nedostupná, čo má za následok, že mnoho žiakov sa vzdá odborného vzdelávania v materinskom jazyku.
Navrhujeme preto dostupnosť internátov, vrátane vybudovania nových internátov. Naším dlhodobým
cieľom je umožniť také odborné vzdelávanie žiakov v materinskom jazyku, ktoré reflektuje požiadavky
trhu.
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7D. Naďalej pracujeme na rozšírení vizuálnej dvojjazyčnosti a dvojjazyčnosti pri úradnom styku. Dôraz
chceme klásť na cestné a železničné značenia a na bezpečnostné informácie a upozornenia. Budeme iniciovať rozšírenie tvorby odbornej terminológie a prekladov zákonov, aby v úradnej komunikácii samospráv
a štátnych orgánov bolo čo najmenej problémov. Chceme pokračovať v jazykovom vzdelávaní úradníkov.
Je potrebné presadiť, aby zákonom garantované jazykové práva boli plne akceptované aj organizáciami,
ktoré poskytujú verejnú službu pre občanov.
7E. Je potrebné dosiahnuť, aby občania využívali a vedeli si uplatniť svoje jazykové práva. Preto sa
budeme sústrediť na zvyšovanie právneho povedomia občanov a na legislatívne zmeny na odstránenie
nekonzistentných ustanovení v existujúcich zákonoch. Dobrá jazyková legislatíva má byť jasná a zrozumiteľná a má vedieť garantovať identitu občana bez akýchkoľvek obáv. Pri aplikácii jazykových práv sme za
vybudovanie širokej spolupráce štátu, vyšších územných celkov a obcí.
7F. Najdôležitejším dlhodobým cieľom je uznanie maďarského jazyka ako regionálneho úradného jazyka na území južného Slovenska. Podarilo by sa tak odstrániť súčasný asymetrický stav, keď sú proti sebe
postavené explicitne preferovaný štátny jazyk a menšinový jazyk.
7G. Sme za vznik siete ľudových domov a remeselných dvorov na územní južného Slovenska, ktorá má
slúžiť na podporu zachovania a rozvoja tradícií a ľudových remesiel južného regiónu.
7H. Sme za novelu zle nastaveného zákona o štátnom občianstve. Po vzniku novej vlády budeme trvať na
tom, aby sme zmenili nezmyselné obmedzenie, ktoré poškodzuje všetkých občanov Slovenskej republiky.
Zabezpečíme prijatie takej legislatívy, ktorá vráti občanom možnosť ponechania dvojitého občianstva.

8. RUSÍNSKA NÁRODNOSŤ
8A. Strana Most-Híd podporí budovanie materských škôl s vyučovacím jazykom rusínskym v regiónoch
Slovenska, kde žijú v značnom počte Rusíni, ale aj v Bratislave a Košiciach. Na podporu tejto snahy je potrebné zabezpečiť učebné pomôcky, knihy a pedagogické plány na výučbu najmladších detí v rusínskom
jazyku.
8B. Je potrebné vytvoriť zásady učebnicovej politiky a systém rýchlej možnosti zabezpečenia všetkých
potrebných učebníc pre školy s vyučovacím jazykom slovenským, ktoré do školského vzdelávacieho
programu zaradia vyučovanie rusínskeho jazyka. Je potrebné pripraviť profesionálne spracovanú učebnicu
Rusínske dejiny a kultúra.
8C. Je potrebné urýchlene vytvoriť podmienky na výučbu predmetu rusínsky jazyk a kultúra v sieti už
existujúcich stredných škôl (štátnych, súkromných i cirkevných) v Prešovskom kraji a pripraviť podmienky
na vykonanie maturitnej skúšky z rusínskeho jazyka.
8D. Pre čo najefektívnejšie zabezpečenie výučby rusínskeho jazyka a kultúry na vysokých školách musíme podporovať kompetenčné, personálne a technické posilňovanie Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry
Prešovskej univerzity v Prešove.
8E. Vytvoríme Atlas rusínskych komunít, ktorý umožní lepšie poznať počty, regionálne rozloženie, život
a tradície príslušníkov rusínskej národnosti na území Slovenskej republiky. Len dôkladné znalosti umožnia
vytvoriť efektívne projekty na podporu, rozvoj a budúcnosť Rusínov.
8F. V obciach, kde žije viac ako 15 % obyvateľstva s rusínskou národnosťou, budeme podporovať vizuálnu
dvojjazyčnosť na verejnosti a podporíme osadenie dvojjazyčných názvov obcí na vstupoch a rovnako
na sídlach obecných úradov. Vizuálna dvojjazyčnosť hrá nesmierne dôležitú rolu pri zosilnení identity rusínskeho obyvateľstva a zrovnoprávnení rusínskeho jazyka so štátnym jazykom najmä v očiach členov
najmladšej generácie Rusínov.
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8G. Podporíme pastoračnú činnosť v jazyku miestnej komunity v gréckokatolíckych a pravoslávnych
farnostiach vo väčších mestách na Slovensku (Svidník, Humenné, Prešov, Košice, Bratislava a i.). Tento
proces nie je možný bez toho, aby v radoch kňazského stavu či v radoch cirkevnej hierarchie a v jej riadiacich štruktúrach boli zastúpení aj hrdí Rusíni.
8H. Drevené kostolíky v obciach severovýchodného Slovenska, ktoré tvoria časť rozmanitého kultúrneho dedičstva Slovenska, majú dôležitý potenciál v rozvoji turizmu. Podporíme ich ochranu a revitalizáciu.
Navrhujeme preto rozsiahly projekt cezhraničnej spolupráce s Poľskom v oblasti popularizácie týchto sakrálnych stavieb na oboch stranách hranice.

9. BOJ PROTI CHUDOBE A INTEGRÁCIA RÓMOV
9A. Dôležitým krokom pri odstraňovaní chudoby je stabilizácia siete terénnych sociálnych pracovníkov
a zdravotných osvetárov v rómskych komunitách na báze už dnes existujúcich štruktúr. Terénni pracovníci pomôžu miestnym v riešení sociálnych problémov (zdravotníctvo, hygiena, rodinné vzťahy, pracovné
záležitosti, finančné operácie), rovnako aj v administratívnych záležitostiach (negramotnosť, vysvetlenie
procesov a dokumentov).
9B. Musíme dobudovať a udržať sieť komunitných centier, ktoré poskytujú priestor na formálne a neformálne vzdelávanie a komunitné aktivity v marginalizovaných komunitách.
9C. Miestne občianske poriadkové služby (MOPS) sa osvedčili v stovkách obcí na Slovensku. Teraz treba
dosiahnuť, aby z projektového financovania prešli na pravidelnú podporu zo štátnych zdrojov.
9D. Je nevyhnuté stabilizovať, posilniť a rozšíriť systém asistentov učiteľa, ako aj zabezpečiť finančné
zdroje pre túto činnosť v dlhodobom horizonte, pretože asistenti hrajú užitočnú sprostredkovateľskú rolu
medzi deťmi a školským zariadením. Asistenti by mali byť vyberaní z toho istého prostredia, odkiaľ sú
nimi podporené deti. Zníži to nezamestnanosť a pritom sa deti dostanú do trvalého kontaktu aj s dobrým
vzorom správania.
9E. Programy verejnoprospešnej práce môžu byť užitočným opatrením, ale len ak vieme vytvoriť zmysluplnú prácu. Dobrým príkladom je projekt obnovy hradov či verejnoprospešný protipovodňový program.
Je nesmierne dôležité kontrolovať obe strany (aj obce, aj pracovníkov), aby sa tak predišlo zneužitiu prostriedkov.
9F. Musíme pokračovať vo usporiadaní pozemkov pod rómskymi osídleniami. Po zmene zákona v roku
2017 musia nasledovať podporné opatrenia.
9G. Štát musí podporovať svojpomocné budovanie legálnych bytov formou pomoci pri vybavovaní povolení či projektov alebo formou pôžičky na zabezpečenie stavebného materiálu.
9H. Nedostatok finančných zdrojov na podnikanie v rómskych osadách by bolo možné riešiť systémom
ľahko dostupných mikropôžičiek, ktoré by boli vyhodnotené a poskytnuté sociálnymi pracovníkmi. Za
tieto bezúrokové pôžičky by ručila skupina nezadlžených osôb z okolia žiadateľa.
9I. Po zavedení novelizácie osobného bankrotu treba pokračovať v procese oddlžovania. Je správne dať
ľuďom, ktorí sa ocitli v dlhovej pasci, druhú šancu na nový štart do života. Podporujeme ďalšie rozširovanie siete vysunutých kancelárií Centier právnej pomoci s cieľom multiplikácie pozitívnych vplyvov zákona
o osobných bankrotoch v oblasti odbúravania dlhodobej nezamestnanosti.
9J. Podporíme program náboru Rómov z marginalizovaných komunít do radov policajného zboru.
Program zabezpečí možnosť nástupu do policajného zboru s požiadavkou len základného vzdelania. Rast
počtu rómskych obvodných komisárov bude mať pozitívny vplyv na všetkých obyvateľov obcí, v ktorých
žije početná rómska komunita.
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10. KOMUNITA NEPOČUJÚCICH
10A. Pripravíme a presadíme zákon o slovenskom posunkovom jazyku (SPJ). Je potrebné v plnom rozsahu zmeniť a nahradiť starý zákon č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb novým zákonom
o slovenskom posunkovom jazyku.
10B. Presadíme zvýšenie krytých titulkov všetkých slovenských programov v štátnej aj súkromnej televízii. Na Slovensku máme veľmi nízke percento titulkovaných programov pre nepočujúcich, porušujú sa
tak práva na plnohodnotné informácie, ktoré majú ostatní diváci, a tiež sa im odrieka možnosť plnohodnotne sledovať ponúkaný program. Podporíme rozšírenie tlmočenia v SPJ v televíziách aj zabezpečenie
vlastných relácií v slovenskom posunkovom jazyku.
10C. Posilníme pracovnú pozíciu tlmočníka slovenského posunkového jazyka. V súčasnosti hrozí zánik
pracovnej pozície tlmočníka ako most komunikácie medzi počujúcimi a nepočujúcimi osobami. Presadíme
primeranú odmenu pre tlmočníka slovenského posunkového jazyka za úkon tlmočenia. Práca tlmočníka
je náročná a neadekvátne odmenená.
10D. Podporíme vytvorenie lepších podmienok štúdia na vysokých školách, aby nepočujúci mohli pracovať ako vyučujúci. Za dôležité považujeme akreditovanie vzdelávacích programov tlmočník posunkového
jazyka, surdopédia a výučba slovenského posunkového jazyka, na ktorých by sa spolupodieľali nepočujúci
vyučujúci.
10E. Vytvorenie siete kurzov SPJ. Na Slovensku dosiaľ nefungujú efektívne kurzy SPJ. Ľudia s poruchou
sluchu (ktorí stratili sluch alebo sa im sluch zhoršil) a ich rodinní príslušníci sa chcú naučiť SPJ. Rastúca
empatia spoločnosti voči ľuďom so sluchovým postihnutím privádza zvyšujúci sa počet záujemcov, ktorí
sa chcú učiť SPJ, ale v súčasnosti niet dostatok kapacít na kvalitnú výučbu. Tento aspekt má aj dosah na
nepočujúce deti, ktoré žijú v rodinách, v ktorých nik neovláda SPJ, čo spôsobuje, že ani ony samy nemajú
od narodenia prístup ku kvalitnému vzdelaniu v SPJ.
10F. Podporíme vytvorenie Kultúrneho centra slovenského posunkového jazyka. Nepočujúci ako jazyková a kultúrna menšina nemajú takýto typ inštitucionalizovanej kultúrnej podpory, ktorým by podobne
ako národnostné menšiny mohli kultivovať a zachovávať kultúrne dedičstvo.
10G. Za kľúčové vnímame zabezpečenie komplexných podmienok komplexnej v zdelávacej starostlivosti pre nepočujúce deti počnúc materskými, základnými a končiac strednými školami s vyučovaním
v slovenskom posunkovom jazyku. Rodičia nepočujúcich detí často nevedia so svojimi deťmi komunikovať
a chýba im aj adekvátna sociálno-vzdelávacia podpora. Cítime, že v súčasnosti existuje hrozba pre budúcnosť komunity nepočujúcich, ktorým kompetentní nevedia poskytnúť adekvátne kvalitné vyučovanie
v SPJ. Prerušuje sa tým jazykovo-kultúrne dedičstvo, ktoré spája generácie nepočujúcich.
10H. Podporíme zriadenie Centra zamestnávania nepočujúcich. Nepočujúci majú veľký problém nájsť si
prácu, mnohí zamestnávatelia ich nechcú zamestnať a vyhovárajú sa najmä na bezpečnosť pri práci. Majú
predsudky a nevedia, ako majú komunikovať s nepočujúcimi ani ako ich zaškoliť. Centrum by pomáhalo
zabezpečiť tlmočníkov SPJ, ktorí by boli nápomocní pri zaraďovaní nepočujúcich do pracovného procesu,
lektor z centra by vysvetľoval počujúcim kolegom, ako komunikovať s nepočujúcimi, ako sa správať, aký
je svet a kultúra nepočujúcich.
10I. Vytvoríme novú pracovnú pozíciu prepisovateľa simultánneho prekladu v hovorenej reči v reálnom
čase pre nepočujúcich a ohluchnutých osôb, ktoré pri komunikácii používajú slovenský jazyk a dobre neovládajú slovenský posunkový jazyk.
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MOST K OBČANOM
11. ŠKOLSTVO
11A. Podporíme systémové zvyšovanie platov pedagogických aj nepedagogických zamestnancov
v školstve.
11B. Uvedomujeme si, že pre budúcnosť je nanajvýš potrebné posilniť ranú podporu rodičov. V ranom
období sú deti najviac formované a toto obdobie najviac ovplyvní ich ďalší život, preto je našou povinnosťou poskytnúť im najlepšie podmienky na ich rozvoj a budúci život. Nechať ich v tomto období napospas
osudu by bolo nanajvýš nezodpovedné.
11C. Dohliadneme na úspešnú implementáciu novely zákona o povinnej predškolskej výchove aj u detí,
ktoré sa jej zatiaľ vyhýbajú. Zároveň navýšime potrebné kapacity u detí, pri ktorých žiadosti ich rodičov
ostávajú nevybavené. Pokračujeme vo zvyšovaní kapacít materských škôl prostredníctvom finančnej
pomoci obciam. Podporujeme zavedenie povinnej predškolskej výchovy od 3 rokov veku, pri vytvorení
podmienok na jej zavedenie, vrátane vytvorenia pozície vychovávateľov.
11D. Navrhujeme zmeniť podmienky povinnej školskej dochádzky tak, aby sme podmienili jej ukončenie
získaním aspoň minimálneho stredoškolského vzdelania.
11E. Výrazne sa zasadíme o zmenu diagnostiky, t. j. vstupných testov, ktoré sú podkladmi na zaradenie
do špeciálnej základnej školy tak, aby špeciálne školy primárne napĺňali ciele, na ktoré sú určené. Považujeme za potrebné rozšíriť stav štátnych diagnostických poradní na národnostne zmiešanom území o
odborníkov ovládajúcich jazyk menšín.
11F. Podporíme systém celodenného vzdelávania na základe individuálnych potrieb každého dieťaťa a to
aj prostredníctvom bezplatného školského klubu detí, tzv. družiny.
11G. Vhodnou modifikáciou vzdelávacích programov sa budeme snažiť zvýšiť ekonomické povedomie
a finančnú gramotnosť žiakov.
11H. Sprístupníme výučbu programovacích jazykov a základov informačných technológií čo najširšiemu spektru žiakov základných škôl. Zároveň vhodnými metodickými usmerneniami sa budeme snažiť
podporiť rozvoj talentov v tejto oblasti.
11I. Podporíme ďalší rozvoj duálneho vzdelávania na stredných školách prostredníctvom zvyšovania
motivácie malých a stredných podnikov tak, aby boli lepšie zohľadnené regionálne a profesijné potreby.
11J. Chceme zabezpečiť, aby každý príslušník národnostnej menšiny mal zabezpečené miesto na strednej škole vo svojom materinskom jazyku. Pri určovaní najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka gymnázií
a stredných odborných škôl budeme navrhovať aj zohľadnenie osobitného kritéria vyučovacieho jazyka
záujemcov o štúdium.
11K. Zasadíme sa o zvýšenie rozpočtu škôl, aby sa zlepšila dostupnosť a skvalitnil vzdelávací proces v oblasti informačných technológií a robotiky.
11L. Zvýšime dostupnosť pomôcok a nástrojov na zlepšenie vzdelávacieho procesu pre zdravotne znevýhodnených žiakov.
11M. Zameriame sa na zlepšenie systému hodnotenia kvality vysokých škôl, a to aj prostredníctvom
účasti študentov vysokých škôl v procese hodnotenia.
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11N. V súvislosti s vysokými školami navrhujeme zabezpečenie kontroly hodnotenia kvality štúdia,
efektívne financovanie vysokých škôl a garanciu akademických práv a slobôd vysokých škôl. Prioritou
musia byť ekonomická stabilita, kvalitné vzdelávanie a profesionalizácia vedeckej činnosti slovenských vysokých škôl.
11O. Kvalitné a efektívne vysoké školy zabezpečíme vďaka optimalizácii siete vysokých škôl. Podporíme
kvalitné vysoké školy, ktoré musia byť dostupné pre všetkých občanov, ktorí spĺňajú kritériá na vysokoškolské štúdium.
11P. Budeme presadzovať navýšenie finančných prostriedkov na vedu a výskum tak, aby sme sa priblížili priemeru krajín Európskej únie.
11Q. Zvýšime odborné kapacity a materiálno-technické vybavenie s cieľom širšieho sprístupnenia a realizácie celoživotného vzdelávania.
11R. Navrhujeme podporenie vytvorenia systému tzv. inkubátorov aspoň na väčších vysokých školách,
zohľadňujúc počet a potreby žiakov a možnosti škôl. V rámci inkubátora by mali študenti danej vysokej
školy možnosť výhodného prenájmu priestorov, bolo by im poskytnuté finančné poradenstvo a iné prostriedky potrebné na rozvoj ich podnikania, a to aj v netechnických odvetviach.

12. ZDRAVOTNÍCTVO
12A. Kvalita poskytovania zdravotnej starostlivosti a spokojnosť pacientov s poskytovanou zdravotnou
starostlivosťou a súvisiacimi službami sa musí merať a vyhodnocovať na základe indikátorov kvality priamo u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a v pravidelných intervaloch. Existujúce indikátory kvality
vytvorené ministerstvom zdravotníctva dosiaľ neposkytujú informácie v dostatočnej kvalite a štruktúre
zdravotnej starostlivosti.
12B. Na zvyšovanie kvality a efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti sú potrebné hodnoverné
a zrozumiteľné informácie dostupné verejnosti. Sprístupnenie relevantných údajov o výsledkoch zdravotnej starostlivosti a postupné rozširovanie spektra týchto údajov vytvorí pre pacientov priestor na informovanú voľbu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Porovnávanie výsledkov starostlivosti podporí
široké uplatnenie inovácií, každý poskytovateľ bude motivovaný dosahovať porovnateľné alebo lepšie výsledky ako ostatní.
12C. Pacientom má byť garantovaný slobodný výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a zdravotnej poisťovne. V systéme verejného zdravotného poistenia sa musia implementovať motivačné schémy
pre pacientov. Prospelo by tomu správne nastavenie motivácie obyvateľstva aktívnou politikou verejného
zdravotníctva na podporu zdravšieho životného štýlu.
12D. Chceme zabezpečiť stabilné legislatívne prostredie v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti
a výkonov verejného zdravotného poistenia. Na zvýšenie efektivity nášho zdravotníctva je potrebné vytvárať konkurenčné prostredie v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Súťaž medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti vytvára tlak na zvyšovanie kvality a nákladovú efektivitu.
12E. Model verejného zdravotného poistenia musí byť pluralitný s viacerými konkurujúcimi zdravotnými
poisťovňami. Pluralitné systémy dosahujú vyššiu spokojnosť pacientov, umožňujú jednoduchšie zavádzanie inovácií a slobodnú voľbu a súťaž s cieľom prinášať pacientom vyššiu kvalitu služieb a proklientsky
prístup.
12F. Neodkladná zdravotná starostlivosť formou záchrannej zdravotnej služby musí byť v každom regióne dostupná do 15 minút a to od nahlásenia náhlej udalosti po príjazd vozidla ZZS. Neodkladná základná zdravotná starostlivosť v ústavných zdravotníckych zariadeniach musí byť v každom regióne fyzicky
dostupná maximálne do 60 minút od nahlásenia náhlej udalosti po poskytnutie nevyhnutnej odbornej
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zdravotnej starostlivosti. Neodkladná zdravotná starostlivosť musí byť v plnej výške hradená z verejného
zdravotného poistenia.
12G. Chceme pokračovať v trende skracovania čakania na operácie a plánové zákroky. Skrátenie časov
čakania na vyšetrenie a liečbu skracuje utrpenie pacienta a obvykle zvyšuje šancu na prinavrátenie zdravia.
12H. Podporíme každú iniciatívu, ktorá bude zameraná na zatraktívnenie vykonávania lekárskeho
a iného zdravotníckeho povolania v jednotlivých regiónoch. Dosiahnutie tohto cieľa si vyžaduje efektívnu kombináciu viacerých faktorov: zmena postoja k práci všeobecného lekára a pôsobenia v regiónoch
zo strany mladých lekárov, výrazné zvýšenie platov mladých lekárov a zdravotných sestier v regiónoch
a zjednodušenie procesov spojených so začiatkom výkonu povolania. Iniciujeme posilnenie výučby lekárov
a zdravotníckych pracovníkov a rozšírime počet miest na vysokých školách v tomto sektore.
12I. Podporujeme štipendijný program pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú ochotní zostať
a pracovať na Slovensku.
12J. Podporíme zvýšenie kvality a bezpečnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti a zabezpečíme jej
lepšiu dostupnosť pre každého poistenca. Okrem iných chceme dosiahnuť vyššiu finančnú podporu pri
nákladoch na lieky.
12K. Je potrebné zabezpečiť rozvoj inštitucionálneho posudzovania efektívnosti zdravotných technológií a postupov s čo najširším využitím dosiahnutých výsledkov v krajinách Európskej únie na zachovanie
transparentnosti zdravotného systému a pre bezpečnú liečbu pacientov. Ak v tomto období nebude odsúhlasená stratifikácia nemocníc, berieme ju ako prioritu do nasledujúceho obdobia. Vysokošpecializovaná
zdravotná starostlivosť a výkony sa majú vykonávať iba v špecializovaných centrách najskúsenejšími odborníkmi. Rovnako postupujeme aj ohľadom dlhodobej zdravotnej starostlivosti regulovaným spôsobom.
12L. Systém prvého kontaktu, domácich lekárov a detských lekárov považujeme za prioritu. Chceme pripraviť finančnú motiváciu pre mladých lekárov v týchto odboroch, lebo iba tak vieme zabezpečiť, aby
systém nekolaboval.

13. PODPORA RODÍN
13A. Chceme motivovať zamestnávateľov na vytvorenie systému flexibilných pracovných úväzkov s dôrazom na potreby rodiny, v rámci ktorého je rodič ten, kto si určí svoj pracovný čas v súlade s tým, koľko
hodín musí týždenne odpracovať. Zmenou Zákonníka práce chceme docieliť podporu kratších pracovných
úväzkov aj vyššiu flexibilitu pri rodičovských dovolenkách.
13B. Zdvojnásobili sme daňový bonus pre deti do 6 rokov tak, aby sa zlepšila finančná situácia ich rodičov.
Chceme pokračovať vo finančnej podpore mladých rodín, a to rozšírením dvojnásobného daňového bonusu pre všetky deti za podmienok modelu vo financovaní samospráv. Je to opatrenie, ktoré je adresné
a ktoré pomôže najmä rodinám, ktoré „žonglujú“ s povinnosťami rodičov a pracujúcich.
13C. Naďalej podporujeme systém štartovacích bytov, teda štátom postavených nájomných bytov, určených najmä pre mladé rodiny s deťmi a prenajaté za znížené nájomné. Tieto byty zabezpečia dôstojné
bývanie pre mladé rodiny s deťmi a finančne odľahčia kritické obdobie života týchto rodín, keď najviac
potrebujú pomoc postaviť sa na vlastné nohy.
13D. V roku 2019 sme zaviedli mladomanželské pôžičky, ktoré môžu využívať mladé rodiny na nákup
domu alebo bytu, ale aj na rekonštrukciu domu alebo bytu. Pôžička sa poskytuje s veľmi nízkym úrokom
a pri narodení dieťaťa sa odpočítava 2 000 eur z dlžnej sumy (max. 6 000 eur). Budeme pokračovať v rozširovaní tejto možnosti.
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13E. V súdnictve navrhujeme vrátiť sa k myšlienke tzv. rodinných súdov, t. j. k zavedeniu špecializácie
súdov a sudcov zameraných na rodinnoprávnu agendu tak, aby sa konkrétny sudca venoval všetkým sporom rodinnoprávneho charakteru týkajúcich sa jednej rodiny. Rýchlosť konania, ktorá je v týchto prípadoch
osobitne dôležitá, ako aj efektívny výkon rozhodnutia musia byť podporené vytvorením osobitných podmienok a manažérskych postupov.
13F. Považujeme za potrebné, aby sa zriadil inštitút ombudsmana zodpovedného za oblasť mládežníckej politiky, v ideálnom prípade rozšírením právomocí pripravovaného inštitútu detského ombudsmana,
ktorý by poskytoval bezplatné poradenstvo mladým ľuďom vo finančných otázkach a v rovine založenia
rodiny. Zároveň vytvorí databázu tlačív, ktorá bude pomáhať mladým ľuďom v ich budúcom uplatnení sa
v spoločnosti.
13G, Štát musí pomáhať v prístupe k vysokoškolskému vzdelaniu tým mladým ľuďom, ktorí na to majú
ambície aj schopnosti bez ohľadu na ich sociálny status. Navrhujeme preto, aby v záujme naplnenia tejto
požiadavky boli dostupné výhodné študentské pôžičky pre každého mladého človeka, ktorý chce študovať.

14. STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV
14A. Problematika diskriminácie starších ľudí je nanajvýš aktuálnou témou našej modernej spoločnosti.
Je potrebné zlepšiť postavenie starších ľudí v našej spoločnosti. Dobrým riešením sú rekvalifikačné a iné
podporné programy pre starších zamestnancov trpiacich chorobami z povolania.
14B. Staroba je spojená s nárastom výziev pre seniorov a ich rodiny. Podporíme koncept medzigeneračných aktivít a aktívneho starnutia. To pomôže zvýšiť vzájomný rešpekt medzi generáciami. Harmonické
a rovnocenné medzigeneračné vzťahy sú našou prioritou. Vytvoríme fond pre financovanie programov,
ktoré majú za cieľ posilniť edukačný systém a obohatiť život ľudí na dôchodku.
14C. Podľa štatistických údajov internet využíva len tretina seniorov na Slovensku. Je to menej ako európsky priemer, ktorý je 42 %. Seniori však majú limitované možnosti z hľadiska používania počítača. Uľahčíme
situácie seniorov, vytvoríme bezplatné počítačové kurzy, podporíme výhodné sadzby za pripojenie na
internet. Nedovolíme, aby seniori boli vylúčení z online prostredia.
14D. Sme presvedčení, že každý človek si po celoživotnej práci zaslúži dôstojné životné podmienky. Zvýšili
sme preto valorizáciu dôchodkov, aby sme ich konečne priblížili k primeraným životným štandardom.
Pokračujeme v našom úsilí o spravodlivé dôchodky presadením ich zvýšenia. Je dôležité, aby sme vedeli
zabezpečiť rast dôchodkov na zachovanie a vylepšenie životných podmienok seniorov.
14E. Podporujeme reformu dôchodkového systému, aby si zamestnanci sporili sami na dôchodok a neboli úplne závislí od štátu. Je úlohou štátu, aby informoval občanov, že súčasný dôchodkový systém bez
zmeny nastavenia nedokáže dostatočne pokrývať potreby poberateľov dôchodku v budúcnosti. Realitou
budúcich rokov bude rastúci počet dôchodcov a klesajúci počet pracujúcich ľudí.
14F. Podporujeme zavedenie komplexného informačného systému o budúcich dôchodkoch. Jeho obsahom budú informácie o rizikách inflácie a jej dosahoch na možné znehodnotenie úspor spolu s praktickým
príkladom. Hlavným motívom zaslania tejto informácie je snaha o ilustráciu, že dôchodky z priebežného
systému nebudú dostatočné na zachovanie primeranej životnej úrovne v budúcnosti. Povedať ľuďom, aký
dôchodok dostanú, je nevyhnutné na to, aby sa viac zaujímali o sporenie na budúcnosť.
14G. Vyššia úroveň súkromných úspor v dobrovoľných systémoch zlepší finančnú udržateľnosť dôchodkového systému. Presadíme zvýšenie atraktívnosti dobrovoľného dôchodkového sporenia. Podporíme posilnenie konkurencie, umožnenie zamestnávateľom posielať dobrovoľné príspevky na dôchodkové
sporenie aj do II. piliera. Okrem rozšírenia a zvýšenia daňovej úľavy pre jednotlivcov na iné dobrovoľné
schémy podporíme zavedenie stimulov na strane zamestnávateľov. Sme za obnovenie daňovej úľavy pre
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jednotlivca na iné dobrovoľné príspevky do II. piliera.
14H. V prvom pilieri podporíme inštitút minimálnych dôchodkov pre ľudí, ktorí celú kariéru pracovali,
a sme za to, aby sa odvody do Rezervného fondu solidarity (4,75 % z hrubej mzdy) reálne započítavali do
dôchodkového poistenia (na čo sú reálne použité) – to by pre budúcich „dvojpilierových“ dôchodcov (ktorí
sú súčasne v obidvoch pilieroch) znamenalo nárok na vyšší dôchodok z prvého piliera.
14I. Trváme na posilnení druhého piliera. Výška odvodov, ktoré smerujú do druhého piliera, musí byť podobná ako pred jeho výrazným znížením v roku 2012 (musí zodpovedať 9 % odvodov v starom systéme).
Odporúčame zaviesť automatický vstup mladých, ktorí vstupujú na trh práce, do druhého piliera, pokiaľ
sa nerozhodnú inak. Navrhujeme zavedenie regulačných mechanizmov, ktoré majú viesť k zlepšeniu manažmentu sporiteľov vo fondoch zo strany dôchodkových správcovských spoločností, čím by sme dosiahli
vyššie zhodnotenie dôchodkových úspor.
14J. Zdieľaná ekonomika je dobrým nástrojom, keďže dôchodcovia si môžu privyrobiť a zároveň nestratia
kontakt so spoločnosťou. Seniori sa potrebujú niekde realizovať, keďže mladí ľudia odkladajú založenie
rodiny a dôchodcovia nemôžu zastupovať rolu starých rodičov. Preto je dôležité, aby sme im vytvorili
priestor pre sebarealizáciu na trhu práce. Pre starších ľudí je výhodou, ak zostanú aktívni, spomalí sa tým
proces duševného starnutia. Má to pozitívny dosah aj na ekonomiku.
14K. Považujeme za nutné zjednodušiť administratívne úlohy súvisiace s podnikaním seniorov. Vytvoríme
poradenské centrá pre seniorov, v ktorých sa môžu informovať o podmienkach podnikania.
14L. Nedostatok ubytovacích možností pre seniorov je dlhodobo zanedbaná otázka na Slovensku. K tejto problematike musíme pristúpiť zodpovedne. Jedným z možných riešení je zvýšenie kapacít lacných
nájomných bývaní. Vzhľadom na situáciu na trhu podpora nájomného bývania zo strany štátu je žiaduca.
Zvýšime prostriedky ŠFRB tak, aby bol výhodný úver na výstavbu nájomných bytov a zariadení sociálnych
služieb široko dostupný.
14M. Kvalitné sociálne služby musia byť dostupné pre všetkých seniorov, ktorí to potrebujú. S využitím
terénnych služieb sa budú výraznejšie podporovať rodiny, ktoré sa starajú o staršieho človeka doma. Táto
metóda je pre seniorov lepšia, keďže môžu zostať v prirodzenom prostredí. Podporujeme možnosť opatrovateľskej dovolenky pre blízke osoby, ktoré sú opatrovateľmi seniora aj vo forme príspevku na opatrovateľskú dovolenku.
14N. Systém používaný na posúdenie odkázanosti seniorov na umiestnenie v sociálnom zariadení musí
byť spravodlivý. Prednosť musia mať tí, ktorí tie služby naozaj potrebujú. Pretrvávajúcim problémom je,
že kapacitné možnosti zariadení pre seniorov sa nezvyšujú v takom tempe, ako sa zvyšuje počet ich žiadateľov. To treba zmeniť a zvýšiť kapacitu týchto zariadení. Proces vybavenia žiadosti musí trvať kratšie,
seniori nesmú čakať na voľné miesto dlho.
14O. Podporíme zavedenie služby „bezpečnostné tlačidlo”. Táto služba pomáha seniorom, aby mohli
komunikovať s operátormi pohotovostnej služby 24 hodín denne. Výhodou je, že operátori môžu privolať
osobe záchrannú službu alebo núdzový tím. Chceme, aby občania aj v sociálnych službách využívali moderné smart technológie.
14P. Pracovníci v sociálnych službách často nie sú dostatočne ohodnotení. Ich úlohou je poskytovať služby, vďaka ktorým sa starší ľudia budú cítiť ako prirodzená súčasť spoločnosti a nie jej príťaž. Potvrdzuje
to aj fakt, že v zahraničí pracuje dvakrát toľko slovenských opatrovateľov ako na Slovensku. Ich mzda je
podobná minimálnej mzde a vekový priemer je okolo 60 rokov. Hrozí nedostatok odborných zamestnancov, ktorí by poskytovali služby pre seniorov. Presadíme také opatrenia, ktoré budú garantovať lepšie
finančné ohodnotenie práce opatrovateľov.
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15. SPRAVODLIVOSŤ PRE VŠETKÝCH
15A. Absencia právnych istôt je dlhodobou výzvou pre spoločnosť. Právna neistota je často spôsobená
nezrozumiteľnosťou práva pre občanov a nejasnosťou až príliš často sa meniacej právnej úpravy. Právne
prostredie sa vytvára kvalitným legislatívnym procesom. Právnu istotu chceme zabezpečiť dosiahnutím
menej častých zmien právnych predpisov. Preto budeme presadzovať, aby každý návrh zákona (aj poslaneckého) vo svojej dôvodovej správe obsahoval dôkladnú analýzu, že danú situáciu nemožno riešiť inak,
než prijatím nového zákona alebo zmenou už existujúceho. Naďalej sa budeme usilovať o to, aby všetky
zmeny zákonov podliehali pripomienkovému konaniu a obmedzil sa počet skrátených legislatívnych konaní.
15B. Právnu ochranu seniorov a iných zraniteľných osôb chceme zabezpečiť aj cez zmenu Občianskeho
zákonníka (najmä úpravou inštitútu opatrovníctva), ktorý by mal viac prihliadať na aktuálne výzvy a nástrahy súčasnosti.
15C. Transparentný legislatívny proces zužuje priestor na prijímanie legislatívy v prospech záujmových
skupín. V tejto súvislosti podporujeme aj zavedenie pravidiel pre lobing. Dĺžka súdnych konaní je jedným
z najväčších problémov súdnictva. Vymožiteľnosť práva sa zaručuje právom na spravodlivý súdny proces,
ktorý je ukončený v primeranej lehote. Preto budeme pokračovať v reforme justície. Naším cieľom je
zabezpečiť kvalitné a rýchle súdnictvo pre každého. Preto podporíme väčšiu špecializáciu súdov a sudcov.
15D. Pokračovanie v elektronizácii justície zefektívni prácu súdov, ako aj komunikáciu medzi súdmi
a účastníkmi konania.
15E. O zvýšenie dôveryhodnosti súdnictva sa budeme usilovať aj podporou prijatia Kódexu správania
pre sudcov, ktorý by vzorovými životnými situáciami a inými praktickými príkladmi dopĺňal všeobecné
ustanovenia Etického kódexu sudcov.
15F. Efektívna a kvalitná štátna a verejná správa zužuje priestor pre korupciu. Preto podporujeme budovanie odborných ľudských kapacít v oblasti štátnej správy. Podporujeme proklientsku orientáciu všetkých
štátnych inštitúcií. Menej čakania na úradoch a viac možností priamo z pohodlia domova. Elektronizácia
verejnej správy má veľký potenciál zvýšiť kvalitu komunikácie medzi štátom a občanom a odstrániť zbytočnú byrokraciu, preto v nej chceme pokračovať.
15G. Účinný postih korupcie si vyžaduje efektívne a odpolitizované fungovanie inštitúcií polície, prokuratúry a súdov. S cieľom zvýšenia transparentnosti podporujeme, aby zásahové jednotky polície mali
celoplošné vybavenie a aby používali osobné kamery. Budeme presadzovať spravodlivú úpravu platových
pomerov príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktoré sú v porovnaní s platmi policajtov a vojakov
nedôvodne nižšie.
15H. Slovenská republika sa nachádza iba na začiatku vytvárania prostredia a podmienok na otvorené
vládnutie. Účasť občanov na správe vecí verejných nespočíva iba v ich vtiahnutí do plánovania, rozhodovania, prerozdeľovania časti financií. Znamená to aj aktívne angažovanie sa obyvateľov a skupín občianskej
spoločnosti vo verejnom priestore, t. j. spoločné zabezpečovanie úloh, výkonov, služieb. Most-Híd preto
bude presadzovať a podporí zmenu legislatívy v prospech budovania otvorenej vlády, bude na miestnej
a regionálnej úrovni presadzovať vytváranie podmienok pre väčšiu participáciu občanov na rozvoji spravovaného územia.
15I. Úroveň rešpektovania a ochrany ľudských práv považujeme za známku úrovne demokracie. Preto
naďalej presadzujeme koncentrovať agendu ľudských práv na jedného člena vlády s pozíciou podpredsedu vlády s cieľom lepšej koordinácie činností jednotlivých rezortov v tejto oblasti.
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16. HOSPODÁRSKA POLITIKA
16A. Štát sa musí prioritne sústrediť na poskytovanie kvalitných verejných statkov (obrana, bezpečnosť,
právo a poriadok), vybraných verejných služieb (vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna starostlivosť) a na
výstavbu a udržiavanie základnej infraštruktúry (diaľnice, cesty, železnice). Budeme sa preto zasadzovať
o to, aby obyvatelia Slovenska za svoje dane a odvody dostávali kvalitné verejné služby a v rámci Európskej únie sa nemuseli cítiť ako občania druhej kategórie. Budeme dbať aj o to, aby boli verejné služby
poskytované čo najefektívnejšie a s najnižšou možnou záťažou pre verejné financie.
16B. Štát nemá byť v ekonomických vzťahoch rozhodcom aj hráčom, lebo sa dostáva do konfliktu záujmov. Rozhodcovskú úlohu má prenechať nezávislým regulátorom a úlohu hráčov súkromnému sektoru.
Štát má preto zabezpečiť podmienky na existenciu silných a nezávislých regulátorov a vytvoriť pre nich
legislatívny rámec tak, aby mohli dohliadať na dodržiavanie pravidiel hry všetkými aktérmi na trhu. Štát
musí postupne obmedziť svoje podnikateľské aktivity na nevyhnutné minimum.
16C. Podporíme zníženie regulačnej záťaže a zvýšenie flexibility pracovného trhu. Regulačné prostredie
musí byť transparentné a podľa možnosti jednoduché. Pravidlá hry musia byť jasné, logické a jednoznačne interpretovateľné. Naším cieľom je pokračovať v zjednodušovaní pravidiel podnikania všade tam, kde
to bude možné. Výsledkom našej snahy bude ďalšie znižovanie finančnej a administratívnej záťaže pre
podnikateľský sektor.
16D. Navrhneme pokračovať v znižovaní administratívnej záťaže a daňovo-odvodového zaťaženia
práce a podnikania. Budeme podporovať zjednodušenie administratívy a kontakt na jednom mieste.
16E. Strana Most-Híd bude presadzovať ústavné zakotvenie stability daňového systému. Príliš časté
zmeny daňovej legislatívy podkopávajú stabilitu a predvídateľnosť systému a zároveň zbytočne zvyšujú
finančnú a administratívnu záťaž pre podnikateľov. Stabilnejší daňový systém prispeje k zlepšeniu podnikateľského prostredia na Slovensku a tým aj k zvýšeniu medzinárodnej konkurencieschopnosti krajiny.
16F. Navrhujeme uskutočniť rozsiahly audit inštitúcií verejnej správy s cieľom zefektívniť fungovanie úradov a organizácií, zrušiť zbytočné inštitúcie a byrokratické prekážky a odstrániť duplicitné činnosti. Naším cieľom je štíhlejšia a lacnejšia verejná správa.
16G. Zabránime ďalšiemu nárastu regulačného zaťaženia. Presadíme skutočnú aplikáciu princípov debyrokratizácie: princíp „jeden prijatý, jeden zrušený“, zavedenie „sunset“ klauzuly do nových regulácií a
transpozícia iba nevyhnutného minima európskych regulácií.
16H. V sociálnom systéme navrhujeme rozšíriť adresnosť a obmedziť univerzálne prerozdeľovanie.
16I. Podporíme participáciu komunity na poskytovaní verejných služieb. V oblastiach, kde bude záujem, môžu verejné služby priamo poskytovať komunity alebo súkromný sektor. Zachováme vysokú mieru
transparentnosti (zverejňovanie výsledkov, rating a spätnú väzbu). Úlohy štátu upravíme tak, aby sa venoval najmä nastavovaniu kritérií kvality takýchto služieb, regulácii a kontrole.
16J. Podporíme domáce podnikanie zvýšením stimulov a zjednodušením podmienok na získanie finančnej podpory. Domáci podnikateľ na Slovensku ostáva dlhodobo, preto musí cítiť podporu štátu.

17. SLOVENSKO V EURÓPE
17A. Vznik a existencia silnej a akcieschopnej Európskej únie, ktorá akceptuje regionálnu a kultúrnu rozmanitosť, je prvoradým záujmom Slovenska. Je mimoriadne dôležité, aby každá slovenská vláda aktívne
a partnerským spôsobom podporovala činnosť Európskej rady a Európskej komisie tak, aby vlastnými
návrhmi a iniciatívami podporila posilnenie globálneho postavenia únie a zvýšenie konkurencieschopnosti
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jej hospodárstva a prispela k posilňovaniu bezpečnosti Európskej únie.
17B. NATO je základným pilierom bezpečnosti Slovenska, strednej Európy, Európy a celého transatlantického priestoru. Podporíme zodpovedné plnenie záväzkov prijatých na summite aliancie vo Walese
vrátane posilnenia prítomnosti NATO v strednej Európe. V prípade potreby sme pripravení prispieť k zdôrazneniu prítomnosti aliancie v regióne, čo považujeme za prirodzené, keďže nedeliteľnosť bezpečnosti je
základným pilierom NATO.
17C. Podporíme spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ, ktorá však nemôže byť konkurentom
NATO. Tie sa majú vzájomne dopĺňať tak z hľadiska zemepisného, ako aj z hľadiska vyhradených kompetencií. Podporujeme operácie krízového manažmentu/intervencie EÚ v oblasti Stredozemného mora
a v Afrike vzhľadom na skutočnosť, že stabilita týchto oblastí je kľúčová z hľadiska európskej bezpečnosti.
17D. So zreteľom na strategický význam V4, na možnosti, ktoré sa otvárajú na základe spolupráce týchto
štyroch štátov, akýkoľvek krok, ktorý by narušil solidaritu a vzájomnú spoluprácu v oblasti zahraničnej
politiky a bezpečnostnej politiky V4, považujeme za škodlivý z hľadiska budúcnosti, bezpečnosti a stability
Slovenskej republiky a nášho regiónu. Považujeme za obzvlášť nebezpečný precedens, keď sa to stane
v prípade otázok, ktoré majú kľúčový význam z hľadiska strategickej a bezpečnostnej nezávislosti nášho
regiónu.
S17E. Maďarskom budeme naďalej presadzovať vyrovnané a mnohostranné vzťahy, ktoré reagujú na
postavenie a záujmy maďarskej menšiny, ako aj na požiadavky pohraničnej/cezhraničnej spolupráce
a rozvoja regiónov.
17F. Vzťahy s Českou republikou, ktorých základom je aj dedičstvo spoločnej minulosti, majú byť zamerané na výzvy budúcnosti. Popri hospodárskej a politickej spolupráci a spolupráci v oblasti kultúry vidíme
možnosti aj v spoločných investíciách v oblasti infraštruktúry a v prehĺbení spolupráce v rámci obrany.
17G. Slovensko musí naďalej podporovať integračné procesy krajín západného Balkánu do Európskej
únie a NATO, samozrejme, pri splnení podmienok členstva. Aj naďalej považujeme za dôležité odovzdávanie skúseností vlastného integračného procesu v hospodárskej aj politickej oblasti.
17H. Podporujeme integráciu krajín Východného partnerstva (Ukrajina, Gruzínsko, Moldavsko) do EÚ
a NATO a ponúkame našu politickú podporu týmto krajinám v rámci EÚ a NATO.
17I. Na každom politickom a odbornom fóre musíme klásť dôraz na nedotknuteľnosť územnej celistvosti
Ukrajiny vrátane štatútu Krymského polostrova, ktorý považujeme za nespochybniteľnú súčasť Ukrajiny.
Odsudzujeme každý iný protichodný postoj a návrh.
17J. Bezpečnosť Európy a Ukrajiny sú nerozlučne prepojené. Akákoľvek udalosť, ktorá sa týka Ukrajiny,
bezprostredne ovplyvní aj budúcnosť nášho regiónu. Záujmom Slovenska je, aby bola Ukrajina stabilná,
jednotná a v oblasti svojej zahraničnej a bezpečnostnej politiky predvídateľná. Je naším zásadným strategickým záujmom, aby náš východný sused získal členstvo v tých politických, vojenských a hospodárskych
štruktúrach, ktorých členmi sú aj štáty V4. Preto podporíme členstvo Ukrajiny v EÚ a NATO, samozrejme,
po splnení podmienok členstva.
17K. V súčasnosti sú obranné výdavky Slovenska nesystémové a chýba predvídateľnosť v plánovaní
rozpočtových položiek. Strana Most-Híd bude presadzovať, aby finančné pozadie modernizácie našich
ozbrojených síl bolo absolútne transparentné a systematické, aby tieto značné výdavky rozpočtu boli čo
najefektívnejšie. Uprednostňujeme nákupy cez otvorené a transparentné medzinárodné tendre a v oblastiach, v ktorých to má zmysel, aj prípadné spoločné verejné obstarávania krajín V4.
17L. V súlade s uvedenými bodmi musí byť jasné, že modernizácia si vyžaduje správne nastavené priority.
Podporíme modernizáciu a nahradenie tej výzbroje a tých spôsobilostí, ktoré sa z hľadiska súčasných priorít
bezpečnosti javia ako najdôležitejšie, resp. existujú viaceré spôsoby ich použitia (napr. multifunkčné helikoptéry).
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17M. Navrhujeme vo vysokoškolskom vzdelaní posilniť oblasť praktickej prípravy kadetov výcvikom
priamo na technike, zbraňových systémov, na ktoré sú kadeti pripravovaní. Rozšírime výučbu o získanie
vodičského oprávnenia skupiny C, kadeti totiž končia akadémiu bez vodičského oprávnenia, aby splnili
podmienku ovládania vojenskej techniky.
17N. Zriadime vojenskú strednú školu pre prípravu vojakov a poddôstojníkov najmä na výkon špeciálnych odborov. Súčasný systém náboru vojakov a poddôstojníkov je málo efektívny pre odborné začlenenie
regrútov do funkcií.

18. KULTÚRA, UMENIE A KREATÍVNY PRIEMYSEL
18A. Analýzou dofinancovania štátnych kultúrnych inštitúcií a optimalizáciou siete štátnych kultúrnych
inštitúcií (zlučovanie, odstraňovanie duplicít) zvýšime efektivitu využitia verejných zdrojov a zároveň zvýšime úroveň a kvalitu výstupov od štátom financovaných organizácií.
18B. Prípravou a prijatím zákona o sponzoringu v kultúre a zmenou legislatívy o príspevkových organizáciách posilníme samostatnosť, umeleckú slobodu a vytvoríme priestor na stabilné viaczdrojové financovanie kultúrnych inštitúcií a taktiež na dynamický rast kultúrno-kreatívneho priemyslu.
18C. Založením Múzea súčasného umenia, Centra súčasného tanca a Centra umenia národnostných
menšín pokryjeme inštitucionálne nepokryté súčasti kultúry a posilníme aj pozitívne vnímanie krajiny
v zahraničí ako modernej otvorenej spoločnosti, ktorá hľadí do budúcnosti.
18D. Posilňovaním postavenia a rozpočtov verejnoprávnych fondov v oblasti kultúry (Audiovizuálny
fond, Fond na podporu umenia, Fond na podporu kultúry národnostných menšín) a zmenou legislatívy
neziskového sektora vytvoríme priestor pre predvídateľné a spoľahlivé financovanie neštátnej, nezávislej
kultúry. Prispejeme tak k zvýšeniu zamestnanosti a k úspechu nových projektov v oblasti kultúrno-kreatívneho priemyslu.
18E. Posilníme a podporíme nezávislosť verejných aj súkromných médií. Prípravou a prijatím zákona na
ochranu novinárov posilníme nezávislú a objektívnu žurnalistiku na Slovensku. Podporíme šírenie osvety
v oblasti mediálnej gramotnosti s dôrazom na identifikáciu falošných správ a prezentáciu ich negatívnych
vplyvov na spoločnosť. V prípade verejnoprávnych médií podporíme spoľahlivé viaczdrojové financovanie
a väčšiu kontrolu verejnosti, zvýšenie programových služieb a vysielacieho času pre programy národnostných menšín a prechod na digitálne terestriálne rozhlasové vysielanie.
18F. Vytvorením nových mechanizmov na obnovu národných kultúrnych pamiatok (NKP) (sociálne
podniky, PPP, daňové úľavy a zvýhodnené úvery pre vlastníkov) a systému na odstraňovanie havarijných
stavov NKP zaručíme vyššiu ochranu a rýchlejšiu obnovu hmotného dedičstva, pričom zvýšime turistický
potenciál regiónov Slovenska.
18G. Transformáciou Národného osvetového centra na modernú výskumno-metodickú a vzdelávaciu
organizáciu posilníme strategické myslenie v štátnej kultúrnej politike, zvýšime konkurencieschopnosť
celého odvetvia a umožníme aktívne využitie prostriedkov z dotačných programov Európskej únie pre
štátnych a neštátnych aktérov v kultúre.
18H. Finančne, organizačne aj legislatívne ošetríme a zabezpečíme nerušené fungovanie profesionálnych divadiel, hudobných inštitúcií a umeleckých telies národnostných menšín na Slovensku a podporíme vznik nových profesionálnych kultúrnych inštitúcií tak národnostných menšín, ako aj iných jazykových
a kultúrnych menšín (Múzeum nepočujúcich, Braillovo centrum).
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19. ŠPORT
19A. Vytvoríme systém osobitnej starostlivosti o talentovanú mládež v športových odvetviach. Taktiež
chceme vytvoriť podporný systém trénerov mládeže.
19B. Rozbehneme program „športuje celá rodina“ a zriadime úrad pre šport, ktorý bude zastrešený štátnym tajomníkom.
19C. Sme za zvýšenie počtu povinnej telesnej výchovy v školách. Je to dôležitý krok aj v boji proti obezite.
19D. Vytvoríme zákon o sponzoringu športu. Vypracujeme legislatívu obsahujúcu aj formu daňového
zvýhodnenia pre šport.
19E. Vláda musí viac investovať do siete cyklotrás, ktoré sú oddelené od ciest. Cyklotrasy sú neporovnateľne lacnejšie a v ich využití sa dá dosiahnuť veľmi výrazný pokrok. Ich budovanie podporuje turizmus, čo
sa môže pozitívne prejaviť predovšetkým v zaostalejších východných a južných regiónoch.
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