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1. Zhrnutie a vyhodnotenie 
  

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) sa v predvolebnom období podujala 
vyhodnotiť kvalitu volebných programov rozhodujúcich politických strán. Cieľom 
bolo zistiť, ako pristupujú politici k potrebám skvalitňovania podnikateľského 
prostredia. PAS je presvedčená, že práve ďalší posun v kvalite podnikateľského 
prostredia umožní Slovensku ekonomicky prosperovať, čo sa odzrkadlí na zvyšovaní 
životnej úrovne obyvateľov a dobiehaní vyspelých krajín západnej Európy. 

Okrem dokumentov vypracovaných politickými stranami vzala PAS do úvahy ďalšie 
kritériá. Posudzovala kontinuitu politických línií jednotlivých strán, najmä 
v ekonomickej časti. Zamerala sa nielen na proklamovanie zámerov a nástrojov, ale aj 
na reálnosť ich použitia. Neobišla prístup strán voči voličovi a jeho odozvu 
zhmotnenú vo volebných preferenciách. Najvyššiu váhu však jednoznačne priradila 
ekonomickým častiam programov politických strán a ich naplniteľnosti. 

PAS posudzovala prístup politických strán pred parlamentnými voľbami, ktoré sa 
uskutočnia 17. júna 2006, na základe troch hlavných kritérií: 

- kvalita volebného programu, s váhou 50 percent 
- vykonateľnosť zámerov, s váhou 25 percent  
- oslovenie voliča, s váhou 25 percent. 

Za východiskový dokument, ktorý slúžil na porovnanie programov strán 
v ekonomickej časti, vzala PAS vlastný Wish List 2006, uverejnený začiatkom apríla, 
krátko po oznámení termínu predčasných parlamentných volieb. Wish List 2006 je 
súborom 11 kompaktných požiadaviek PAS na ďalšie zlepšovanie podnikateľského 
prostredia.  

Pri vykonateľnosti zámerov proklamovaných politickými stranami si PAS všímala 
odborné zázemie, doterajšie výsledky a schopnosť spolupracovať vo vládnych 
koalíciách. Na získanie potrebných údajov vykonala PAS vlastný prieskum medzi 
svojimi členmi.  

V kritériu oslovenie voliča je zahrnutá včasnosť zverejnenia volebného programu, 
jeho kontinuita s rovnakým dokumentom spred štyroch rokov a posledné volebné 
preferencie. Schopnosť pokračovať v určitej línii predznamenáva, ako sa strana 
zachová v budúcnosti, či bude trvať na naplnení súčasných volebných sľubov. 

PAS sa zamerala na hodnotenie tých politických strán, ktoré mali podľa prieskumov 
verejnej mienky najväčšiu šancu presiahnuť zákonom stanovenú 5%-nú hranicu 
volebnej podpory a obsadiť kreslá v Národnej rade SR. Ide o tieto politické strany:  

- Smer – sociálna demokracia (Smer – SD) 
- Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana (SDKÚ – 

DS) 
- Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko (ĽS – HZDS) 
- Strana maďarskej koalície (SMK) 
- Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) 
- Slovenská národná strana (SNS) 
- Slobodné fórum (SF). 

Z hľadiska kvality volebného programu, vykonateľnosti zámerov a doterajšieho 
oslovenia voliča priradila PAS každej sledovanej strane bodové ohodnotenie na 
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stupnici 0 až 100. Kým prvé kritérium sa na hodnotení podieľalo polovicou, ďalšie 
dve 25 percentami. Na základe získaných údajov dospela PAS k výsledkom zhrnutým 
v nasledujúcej tabuľke: 

 

  
Smer - 

SD 
SDKÚ - 

DS 
ĽS - 

HZDS SMK KDH SNS SF 

KVALITA PROGRAMU 
(maximálny počet bodov: 50) 10,6 26,9 7,9 10,0 18,0 2,8 11,5 

VYKONATEĽNOSŤ ZÁMEROV 
(maximálny počet bodov: 25)  4,3 20,6 9,8 15,4 14,8 3,2 5,5 

OSLOVENIE VOLIČA  
(maximálny počet bodov: 25) 14,0 19,0 6,0 13,0 15,0 11,0 5,0 

SPOLU 
(maximálny počet bodov: 100) 28,9 66,5 23,7 38,4 47,8 17,0 22,0 

PORADIE 4. 1. 5. 3. 2. 7. 6. 
 
Keďže kritériá boli postavené náročne, k ideálnej najvyššej úrovni 100 bodov sa 
nepriblížila žiadna politická strana. V prípade proreformných strán je to spôsobené 
širším zameraním programov na otázky, ktoré priamo nesúvisia s podnikateľským 
prostredím. V prípade iných strán ide o avizované protireformné kroky alebo 
zahmlené vyjadrenia, z ktorých sa nedá usúdiť skutočný zámer.  

Súčasné prepočty neznamenajú, že v reálnej politike, v prípade úspešného 
účinkovania vo vláde, nemôže byť skóre politických strán vyššie. Dôležitým 
východiskom bude programové vyhlásenie novej vlády a skutočné kroky, ktoré 
vykoná. 

Na druhej strane z výsledkov analýzy vyplýva, že nikto neatakoval minimálnu nulovú 
úroveň. To dokazuje, že všetky posudzované politické strany si uvedomujú dôležitosť 
skvalitňovania podnikateľského prostredia na zdravý výkon ekonomiky a zvyšovanie 
životnej úrovne obyvateľov Slovenskej republiky. Hospodársky rast chce každá strana 
a až na výnimky ho spája s lepším podnikateľským prostredím. Často vyskytujúci jav 
je, že politici majú nejasno v zámeroch, nástrojoch, ako dosiahnuť zlepšenie stavu.     

Z tabuľky vidieť, že najústretovejším politickým subjektom z hľadiska skvalitňovania 
podnikateľského prostredia je jednoznačne SDKÚ – DS. Táto strana má najkvalitnejší 
program, s vysokým náskokom predstihuje svojich konkurentov i z príbuznej časti 
politického spektra. Nástroje, ktoré menuje, sú použiteľné, vykonanie zámerov je 
reálne. Napriek nižšej predvolebnej podpore oproti dominantnému Smeru – SD, vedie 
aj v oslovení voliča. Včas zverejnila volebný program, ktorý kontinuálne nadväzuje 
na podobný dokument spred štyroch rokov. 

Druhou stranou v poradí je KDH. V kvalite programu je odstup SDKÚ – DS a KDH 
od ostatných rivalov stále výrazný. Rovnako druhú priečku obsadili kresťanskí 
demokrati  v oblasti oslovení voliča.  

Tretiu priečku obsadila SMK, teda tretia strana doterajšej reformnej koalície. Strana 
však už zaostáva v kvalite programu, tu ju predstihlo SF i Smer – SD. Úspešná je 
hlavne v perspektíve vykonateľnosti svojich zámerov.  

Smer – SD je na štvrtom mieste najmä vďaka vysokým volebným preferenciám. Jeho 
schopnosť vykonať zámery je nízka, zaostáva najmä v schopnosti spolupracovať 
s ďalšími. Slobodné fórum môže v kvalite programu súperiť s SMK, jeho najväčšou 
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nevýhodou je však krátka história a nízka podpora, čo sa odzrkadlilo na nízkom 
ohodnotení v časti oslovenie voliča. 

Na opačnom konci spektra je SNS. Kvalita jej programu je veľmi nízka, orientácia 
v ekonomickej oblasti nejasná. Len o niečo lepšie je na tom ĽS – HZDS, ktorá je zas 
nečitateľná pre voliča a ktorej program je povrchný.  

PAS  si osobitne všímala kontinuitu programov politických strán spred štyroch rokov 
s tohtoročnými. Silné prvky previazanosti hodnôt a cieľov sú v dokumentoch SDKÚ-
DS a KDH. Na opačnom konci je Smer – SD, kde sa nezmenil len názov strany 
a programu, ale aj politická orientácia. Nemalé zmeny zaznamenali aj národne 
založené strany – SNS a SMK. 

Z hľadiska zaznamenaných výsledkov a s vidinou ďalšieho skvalitňovania 
podnikateľského prostredia sa ukazuje najvýhodnejšie pokračovať v doterajšej 
koalícii pravicových strán, prípadne doplnenej Slobodným fórom. Hodnotiaci rebríček 
naznačuje, že z hľadiska príbuznosti niektorých častí volebných programov je možná 
aj dohoda Smeru – SD s pravicovými stranami. To však už treba nechať na voľbu 
občana a potom na dohody politikov.  

PAS je nepolitická organizácia a toto hodnotenie vykonala iba s cieľom, aby 
ohodnotila postup najvýznamnejších politických strán z hľadiska ďalšieho 
skvalitňovania podnikateľského prostredia. 

V ďalšej časti tejto analýzy je podrobný opis hodnotenia podľa jednotlivých kritérií. 
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2. Metodológia hodnotenia  
 
Kritériá na ohodnotenie boli tri: 

- kvalita volebného programu, s váhou 50 percent 
- vykonateľnosť zámerov, s váhou 25 percent  
- oslovenie voliča, s váhou 25 percent. 

Vnútri kritérií je podrobnejšie členenie, aby bola sústava hodnotiacich známok čím 
širšia a aby zaznamenávala dostatočne veľký a komplexný rozsah sledovaných 
parametrov.   

Vo všetkých kritériách sa použilo bodovanie v rozsahu od hodnoty 0 do hodnoty 5, 
pričom číslo 5 reprezentovalo najvyššiu pozitívnu hodnotu. Jednotlivé kritériá mali 
svoje váhy, ktorými sa im prisudzoval stupeň dôležitosti. Každá sledovaná politická 
strana získala čiastkové hodnotenia a jedno konečné číslo, ktoré reprezentatívne 
ohodnotilo jej pozíciu podľa všetkých sledovaných kritérií. Konečná hodnota sa 
pohybovala v rozsahu 0 – 100 bodov, čo zároveň zodpovedá percentuálnemu 
ohodnoteniu. 
 

 Dosiahnuteľné 
maximum 

KRITÉRIUM Disponibilné 
body  

Váha  Body Váha Celkovo  

KVALITA PROGRAMU           
Identifikovanie problémov 0,1,2,3,4,5 2 5 2 10 
Nástroje riešenie problémov 0,1,2,3,4,5 3 5 3 15 
Reálnosť použitia nástrojov 0,1,2,3,4,5 5 5 5 25 
Spolu         50  
      
VYKONATEĽNOSŤ 
ZÁMEROV           
Odborné zázemie 0,1,2,3,4,5 2 5 2 10 
Doterajšie výsledky 0,1,2,3,4,5 2 5 2 10 
Schopnosť spolupráce 0,1,2,3,4,5 1 5 1 5 
Spolu         25  
            
OSLOVENIE VOLIČA           
Včasnosť zverejnenia programu 0,3,5 1 5 1 5 
Kontinuita programov 0,1,2,3,4,5 2 5 2 10 
Volebné preferencie 0,1,2,3,4,5 2 5 2 10 
Spolu         25  
            
KRITÉRIÁ SPOLU         100 
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3. Hodnotenie podľa kvality programu 
 
3.1. Spôsob hodnotenia 
Prvým kritériom hodnotenia politických strán pred parlamentnými voľbami v roku 
2006 bola kvalita ich volebných programov. PAS sa zamerala na ekonomické časti 
programov. Hodnotiacim východiskom bol súbor  požiadaviek Wish Listu 2006. 
Dokument s názvom Wish List 2006 prijala PAS na začiatku apríla tohto roka. 
V predvolebnom čase vyzvala politické strany, aby vo svojich volebných programoch 
reagovali na požiadavky podnikateľov. Napĺňanie Wish Listu má v ďalšom funkčnom 
období prispieť k zlepšovaniu podnikateľského prostredia a intenzívnejšiemu 
hospodárskemu rastu. To sa v konečnom dôsledku prejaví v rýchlejšom zlepšovaní 
životnej úrovne obyvateľov Slovenskej republiky.  
 
Wish List 2006 Podnikateľskej aliancie Slovenska 
1. Zvyšovať makroekonomickú stabilitu; odstrániť schodkové hospodárenie štátu; 
vytvoriť podmienky na prijatie eura v plánovanom termíne v roku 2009. 
2. Presadzovať nevyhnutné reformy v EÚ vychádzajúc z filozofie reforiem 
realizovaných v SR v oblastiach daňovej a pracovnej legislatívy, sociálneho a 
dôchodkového zabezpečenia; podporovať urýchlené uvoľnenie cezhraničného pohybu 
pracovných síl a služieb a znižovanie ochrany vnútorných trhov. 
3. Podporovať rozvoj poznatkovej ekonomiky s osobitným dôrazom na zlepšenie 
ochrany duševného vlastníctva. 
4. Zvýšiť transparentnosť pri prideľovaní prostriedkov z fondov EÚ; zjednodušiť 
schvaľovanie a výkazníctvo projektov; vyhodnocovať dopady projektov 
financovaných z fondov EÚ na kvalitu života občanov Slovenska a zverejňovať 
zrozumiteľné informácie o efektívnosti použitia prostriedkov z fondov EÚ.  
5. Zvyšovať stabilitu a jednoznačnosť právnych predpisov (najmä v daňovej oblasti); 
posilniť vymožiteľnosť práva; výrazne skrátiť dĺžku súdnych konaní. 
6. Poskytovať verejnosti zrozumiteľné informácie o verejných výdavkoch a činnosti 
verejných inštitúcií; kontrolu efektívnosti štátnych inštitúcií podriadiť subjektu mimo 
exekutívy; rozšíriť kompetencie vlády SR v oblasti kontroly samospráv.  
7. Zjednodušiť a elektronizovať komunikáciu s úradmi; skrátiť reakčné doby úradov; 
smerovať k pružnému, rýchlemu a efektívnemu výkonu štátnej správy.  
8. Zotrvať pri zreformovanom daňovom systéme; znížiť a zjednodušiť odvodové 
zaťaženie; posilňovať princíp súkromného (komerčného) poistenia v rámci sociálneho 
systému; zverejňovať všetkých príjemcov sociálnej pomoci na internete. 
9. Pokračovať v reforme zdravotníctva s cieľom vybudovať udržateľný, efektívny a 
transparentný systém; rozdeliť diagnózy do kategórií plne hradených štátom, 
čiastočne hradených štátom a priamo hradených občanom so zohľadnením veku 
pacientov. 
10. V školskom systéme vo väčšej miere aplikovať metódy výučby používané v 
krajinách úspešných v medzinárodných porovnaniach (vrátane učebníc a pomôcok); 
zvýšiť dôraz na výučbu cudzích jazykov; posilniť konkurenciu medzi vysokými 
školami na národnej a medzinárodnej úrovni; legalizovať postavenie externých 
študentov.  
11. Rozvíjať aktivity zamerané na uplatňovanie etických princípov a potláčanie 
korupcie v spoločnosti; boj proti korupcii posilniť aj privatizáciou štátnych podnikov. 
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So zámerom podrobne vyhodnotiť volebné programy sa 11 bodov Wish Listu 
rozdelilo na 30 samostatných položiek. PAS hľadala odpovede na 30 požiadaviek vo 
volebných programoch siedmich politických strán, ktoré majú podľa posledných 
prieskumov najväčšiu šancu zostaviť nový parlament a vládu. Ide o tieto politické 
strany: 

- Smer – sociálna demokracia (Smer – SD) 
- Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana (SDKÚ – 

DS) 
- Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko (ĽS – HZDS) 
- Strana maďarskej koalície (SMK) 
- Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) 
- Slovenská národná strana (SNS) 
- Slobodné fórum (SF). 

V každom z 30 bodov hodnotila PAS volebné programy podľa týchto kategórií: 

- A: identifikovanie problémov (Zaoberá sa strana uvedeným problémom?) 
- B: nástroje riešenie problémov (Má nástroje, akými problém riešiť?) 
- C: reálnosť použitia nástrojov (Dajú sa použiť zvolené nástroje?). 

Každá kategória mala vlastnú váhu vyjadrenú číslom, pričom vyššie číslo znamená 
vyššiu váhu: 

- A: 2 (najnižšia váha, lebo problém nestačí len pomenovať)  
- B: 3 (nástroje možno proklamovať, nemusia byť vždy použiteľné)  
- C: 5 (najvyššia váha, najťažšie je úlohu dotiahnuť do konca). 

Počet bodov za každú požiadavku a v každej kategórii bol 0 až 5, pričom 0 je 
najhoršie hodnotenie, 5 najlepšie hodnotenie. Ak sa sledovanou požiadavkou program 
nezaoberal, v každej príslušnej kategórii dostala strana ohodnotenie 0. 

Každá požiadavka pre každú stranu sa vyhodnocovala jedným číslom, pričom sa 
použil takýto výpočet: 

- bodové ohodnotenie v každej kategórii sa vynásobilo príslušnou váhou a tri 
dosiahnuté čísla sa spočítali (maximálny dosiahnuteľný počet bodov pri jednej 
požiadavke bol 50). 
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3.2. Vyhodnotenie jednotlivých požiadaviek  
Vyhodnotenie požiadaviek je v nasledujúcej tabuľke. Každej strane ku každej 
požiadavke prináleží konkrétne číslo. Toto bodové hodnotenie je v predposlednom 
stĺpci. Údaje slúžia ako podklad na výpočet celkového vyhodnotenia. V poslednom 
stĺpci je prepočet na percentuálne vyhodnotenie naplnenia požiadavky, teda 
vyjadrenie, na koľko percent sa posudzovaná strana stotožňuje s potrebou riešenia 
problému a nakoľko má reálnu šancu to dosiahnuť.  
 

Strana Hodnotenie naplnenia požiadavky Wish Listu Body   
(0-5) 

Váhy 
(2,3,5) 

Body 
AxA+
BxB+
CxC  

Naplnenie 
požiadav
ky (%)  

  
A B C A B C max. 

50 b. 
max.  
100% 

 1.1. Zvyšovať makroekonomickú stabilitu  

Smer-
SD 

Nemenuje potrebu zvyšovania stability, hovorí o potrebe budovania 
„spravodlivého a správne hospodársky efektívneho sociálneho Slovenska“. 
Z makroekonomického hľadiska si kladie ciele ročný rast HDP  na úrovni 5%, 
nešpecifikovaný rast zamestnanosti a plnenie kritérií na prijatie eura. Z hľadiska 
štruktúry a rozsahu navrhovaných zmien v príjmoch a výdavkoch verejných 
financií sa makroekonomická stabilita výrazne zhorší 

1 2 1 2 3 5 13 26 

SDKÚ-
DS 

Strana chce zotrvať na doterajších reformách garantujúcich makroekonomickú 
stabilitu. Prioritou je podpora znalostnej ekonomiky a udržanie dlhodobého 
hospodárskeho rastu. Má sa skvalitňovať podnikateľské prostredie, 
zefektívňovať riadenie vo verejnom sektore, posilňovať postavenie občana. 
Z hľadiska štruktúry a rozsahu navrhovaných zmien v príjmoch a výdavkoch 
verejných financií sa makroekonomická stabilita zlepší. 

4 4 4 2 3 5 40 80 

ĽS-
HZDS 

Strana chce budovať sociálne a ekologicky orientované trhové hospodárstvo. 
Finančná politika by mala smerovať k stabilite, nízkej inflácii a nízkym 
úrokovým mieram. Veľa si sľubuje od prostriedkov z Európskej únie. Z hľadiska 
štruktúry a rozsahu navrhovaných zmien v príjmoch a výdavkoch verejných 
financií sa makroekonomická stabilita zhorší. 

2 1 1 2 3 5 12 24 

SMK Strana menuje úspechy, ktoré sa doteraz dosiahli v makroekonomickej 
stabilizácii, s podobným vývojom ráta aj v budúcnosti. Prioritou je „rýchly 
a rovnovážny hospodársky rast“ (5 – 6%), splnenie Maastrichtských kritérií, 
znižovanie nezamestnanosti, podpora podnikateľského prostredia, rozvoj 
regiónov. Z hľadiska štruktúry a rozsahu navrhovaných zmien v príjmoch 
a výdavkoch verejných financií sa makroekonomická stabilita udrží.  

3 2 2 2 3 5 22 44 

KDH Hlavným cieľom hospodárskej politiky má byť udržanie vysokého a dlhodobého 
rastu slovenskej ekonomiky, ktorý je predpokladom rastu životnej úrovne 
občanov. Tento cieľ chce dosiahnuť zachovaním a vytváraním priaznivého 
ekonomického prostredia, ochranou trhovej ekonomiky, minimalizovaním 
zásahov štátu do fungovania trhu, zodpovednou rozpočtovou politikou, nízkymi 
daňami a nízkym štátnym prerozdeľovaním. Z hľadiska štruktúry a rozsahu 
navrhovaných zmien v príjmoch a výdavkoch verejných financií sa 
makroekonomická stabilita udrží, prípadne zlepší. 

4 3 3 2 3 5 32 64 
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SNS Neuznáva úspešnosť súčasných makroekonomických ukazovateľov, pretože 
„mnohí ľudia na Slovensku žijú v chudobe“ a „slovenská ekonomika nevytvára 
predpoklady rozvoja pre udržanie tempa rozvoja a hlavne pridanej hodnoty po 
roku 2007“. Navrhuje „formovanie takej hospodárskej politiky, aby 
makroekonomické ukazovatele stanovené fiškálnou, menovou a rozpočtovou 
politikou, ako aj záväzkami štátu (EÚ a medzinárodné menové inštitúcie) boli 
vyvažované mikrorekonomickou, propodnikateľskou politikou a opatreniami 
v prospech rozvoja hospodárskej sféry, zvyšovania zamestnanosti, životnej 
úrovne a odstraňovania regionálnych rozdielov.“ Z hľadiska štruktúry a rozsahu 
navrhovaných zmien v príjmoch a výdavkoch verejných financií sa 
makroekonomická stabilita výrazne zhorší. 

1 1 1 2 3 5 10 20 

SF Otázke potreby zvyšovania makoekonomickej stability sa venuje okrajovo. 
V reformách mieni pokračovať, sčasti vykonať úpravy, čo dáva predpoklad 
nezhoršovania situácie. Program  je náročný na výdavkovú časť verejných 
financií, hoci strana si dáva cieľ znížiť rast celkových výdavkov verejných 
financií pod úroveň inflácie. Z hľadiska štruktúry a rozsahu navrhovaných zmien 
v príjmoch a výdavkoch verejných financií sa makroekonomická stabilita 
zachová, prípadne mierne zhorší. 

2 2 1 2 3 5 15 30 

 1.2. Odstrániť schodkové hospodárenie štátu 
Smer-
SD 

Zmeny v daňovom, dôchodkovom, zdravotnom, školskom a sociálnom systéme, 
ako aj plánované kroky v jednotlivých oblastiach hospodárstva vyvolajú 
negatívny tlak na príjmovú a výdavkovú časť verejných financií. Odstránenie 
schodkového hospodárenia sa nespomína, i keď sa odvoláva na potrebu plnenia 
Maastrichtských kritérií.. 

1 0 0 2 3 5 2 4 

SDKÚ-
DS 

V roku 2010 sa má dosiahnuť vyrovnané hospodárenie verejných financií. 
Nástrojom na to má byť zotrvanie na doterajších reformách, skvalitnenie 
programového rozpočtovania, znižovanie výdavkov, odmietnutie prijímania 
zákonov s nekrytými rozpočtovými dôsledkami, využitie príjmov z privatizácie 
iba na sanovanie dôchodkového systému, skvalitnenie riadenia verejného dlhu. 
Pozornosť je zameraná aj na zefektívňovanie výdavkov. Tlakom z opačnej strany 
môže byť avizovaný pokles príjmov z daní a odvodov pri znižovaní sadzieb.   

4 4 4 2 3 5 40 80 

ĽS-
HZDS 

Nehovorí o potrebe odstránenia schodkového hospodárenia. Hodlá zabezpečiť 
„udržanie bežných rozpočtových výdavkov pod kontrolou“, osobitnú pozornosť 
chce venovať „vládnym výdavkom na tovary a služby“. Uvažuje o znižovaní 
daní (najmä cez odpočítateľné položky) a odvodov (pre živnostníkov, 
zdravotných odvodov). Príjmy z privatizácie (nespomína privatizácie akých 
podnikov, ale hovorí iba o potrebe zachovania podielu štátu v štátnych 
podnikoch) chce prednostne venovať na „zníženie štátneho a verejného dlhu“. 

2 1 1 2 3 5 12 24 

SMK Podporuje zámery definované v konvergenčnom programe Slovenska do roku 
2010, kde sa uvažuje so znížením deficitu rozpočtu verejnej sféry, vrátane 
vplyvu dôchodkovej reformy, v roku 2007 na 3% a do konca volebného obdobia 
na 1% HDP“. 

4 2 2 2 3 5 24 48 

KDH Chce znižovať deficit verejných financií a smerovať k vyrovnanému rozpočtu do 
konca volebného obdobia. Výnosy z privatizácie sa majú používať na znižovanie 
štátneho dlhu a prefinancovanie dôchodkovej reformy. 

4 3 3 2 3 5 32 64 

SNS Tejto otázke sa nevenuje. 0 0 0 2 3 5 0 0 
SF Chce sa usilovať o „čo najrýchlejšie dosiahnutie vyrovnaného štátneho 

rozpočtu“. Bude sa usilovať o dohodu o každoročnom znižovaní rozpočtového 
deficitu o ustanovené percento. Vo vzťahu k celým verejným financiám podobný 
záväzok nedeklaruje. 
 
 
 

2 1 1 2 3 5 12 24 
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 1.3. Vytvoriť podmienky na prijatie eura v plánovanom termíne v roku 2009 
Smer-
SD 

Konkrétny termín potvrdzuje, keď konštatuje, že treba plniť „kritériá 
umožňujúce plánovaný vstup Slovenskej republiky do menovej únie“, ale 
zároveň dodáva, že to má byť „v súlade so záujmami občanov SR 
a podmienkami EÚ“. 

3 1 1 2 3 5 14 28 

SDKÚ-
DS 

Plnenie Maastrichtských kritérií má garantovať prijatie eura v roku 2009, s čím 
strana v plnej miere ráta. 

5 4 4 2 3 5 42 84 

ĽS-
HZDS 

Musia sa „vytvoriť podmienky pre hladké a nešokové zavedenie eura ako 
menovej jednotky na Slovensku v horizonte roka 2009“, píše sa neurčito 
v programe strany. 

3 2 1 2 3 5 17 34 

SMK Plnenie Maastrichtských kritérií strana podporuje, tým sa má garantovať prijatie 
eura v roku 2009. 

4 2 2 2 3 5 24 48 

KDH Strana ráta s pokračovaním procesu začatým v končiacom sa volebnom období, 
vrátane plnenia Maastrichtských kritérií. 

4 3 3 2 3 5 32 64 

SNS Tejto otázke sa nevenuje. 0 0 0 2 3 5 0 0 
SF Chce vyvolať „diskusiu o všetkých aspektoch prijatia eura a načasovania vstupu 

do eurozóny tak, aby bolo čo najvýhodnejšie pre Slovensko“. Chce zabrániť 
zneužitiu finančného trhu na úkor občana v súvislosti s prechodom na euro.  

2 1 1 2 3 5 12 24 

 2.1. Presadzovať nevyhnutné reformy v EÚ vychádzajúc z filozofie reforiem realizovaných v SR  v oblastiach 
daňovej a pracovnej legislatívy, sociálneho a dôchodkového zabezpečenia 
Smer-
SD 

Strana sa až na výnimky (čiastočné akceptovanie dôchodkovej reformy, 
čiastočné zotrvanie na súčasnej dani z príjmov právnických osôb) nestotožňuje 
s reformami predchádzajúcich štyroch rokov, a preto nemožno očakávať, že ich 
bude presadzovať v EÚ. 

1 1 1 2 3 5 10 20 

SDKÚ-
DS 

Naznačuje zámer „aktívne vstupovať do procesu budúceho usporiadania EÚ, jej 
ďalšieho rozširovania a presadzovať jej väčšiu zrozumiteľnosť a príťažlivosť pre 
jej občanov“. Menovite spomína potrebu reformy poľnohospodárskej politiky 
a zvyšovanie výdavkov na vedu a výskum. 

2 2 2 2 3 5 20 40 

ĽS-
HZDS 

Hoci o potrebe vykonania doterajších reforiem strana nepochybuje (aj keď ich 
chce korigovať), nespomína potrebu podobných krokov v EÚ. V časti venovanej 
zahraničnej politike uvádza, že SR a jej inštitúcie sa majú zapájať do prípravy 
a schvaľovania dôležitých dokumentov v EÚ, vrátane predkladania vlastných 
návrhov a iniciatív. 

1 2 1 2 3 5 13 26 

SMK Uvádza iba, že „EÚ musí zastupovať záujmy občanov jej členských štátov, 
v znamení zachovania spoločného ekonomického rozvoja a rozličných kultúr“. 
Reformy v EÚ a na Slovensku v tejto súvislosti nespomína.  

1 1 1 2 3 5 10 20 

KDH Je proti prijatiu Európskej ústavy, politickému centralizovaniu. EÚ považuje za 
zmluvu medzi štátmi. Rozhodovanie v oblasti daní a odvodov, sociálnej, 
dôchodkovej a zdravotníckej politiky musí zostať v kompetencii jednotlivých 
štátov. Deklarácia o daňovej zvrchovanosti má chrániť suverenitu Slovenskej 
republiky rozhodovať v otázkach priamych daní samostatne. Deklarácia zaviaže 
členov vlády a štátnych orgánov SR nesúhlasiť na pôde EÚ s harmonizáciou 
priamych daní, ich sadzby, základu a ani so zavedením európskej dane.  

3 3 2 2 3 5 25 50 

SNS O reformách v únii hovorí iba v súvislosti s „decentralizáciou bruselskej 
byrokracie“ a vytvorení hlavného mesta EÚ v Bratislave. S reformami 
vykonanými doteraz na Slovensku sa nestotožňuje. 

0 0 0 2 3 5 0 0 

SF Nespomína reformy v EÚ. Súhlasí s daňovou a dôchodkovou reformou v SR, je 
predpoklad, že ich bude presadzovať aj v EÚ. Je proti harmonizovaniu priamych 
daní v EÚ. 
 

1 2 2 2 3 5 18 36 
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 2.2. Podporovať urýchlené uvoľnenie cezhraničného pohybu pracovných síl a služieb a znižovanie ochrany 
vnútorných trhov 
Smer-
SD 

Kritizuje migráciu slovenských pracovníkov do zahraničia. Uvádza skôr 
opatrenia na ochranu vnútorného trhu SR. Možnosti uplatnenie občanov SR vidí 
na domácom pracovnom trhu. Je za uplatnenie domácich produktov a služieb 
s cieľom stimulovať rozvoj informačných technológií na Slovensku. Je za 
zachovanie kontroly štátu nad železničnými spoločnosťami. Chce preskúmať 
doterajšiu privatizáciu energetiky v prospech zahraničných podnikov.  

1 1 1 2 3 5 10 20 

SDKÚ-
DS 

Je za odstránenie bariér a obmedzení jednotného európskeho trhu, „dôsledné 
napĺňanie slobody pracovných síl, práce, tovarov, služieb a kapitálu v rámci EÚ. 
Je za ukončenie prístupového procesu Slovenska do schengenského priestoru. 
Mieni ďalej liberalizovať vnútorný trh. Napríklad so zámerom zvýšiť dostupnosť 
vysokorýchlostného internetu pre slovenské domácnosti považuje za najlepší 
spôsob „dôslednú a úplnú liberalizáciu telekomunikačného sektora“. 

3 2 2 2 3 5 22 44 

ĽS-
HZDS 

Hodlá vykonať „všetko pre to, aby občania SR mali rovnocenné postavenie 
s ostatnými občanmi v EÚ a nedochádzalo k diskriminácii našich občanov 
a firiem na európskom trhu práce“. Je za liberalizáciu na telekomunikačnom 
trhu. 

2 1 1 2 3 5 12 24 

SMK Podporuje otváranie pracovného trhu krajín EÚ. Pohyb pracovnej sily je jedným 
zo základných pilierov EÚ, a preto je podľa strany odstránenie prechodných 
období a prijatie smernice o službách principiálnou otázkou.  

3 2 1 2 3 5 17 34 

KDH Je za odstraňovanie bariér medzi členmi EÚ v oblasti pohybu pracovníkov 
a služieb Zmieňuje sa o podpore domáceho konkurenčného prostredia pre 
poskytovateľov poštových služieb, o liberalizácii v telekomunikáciách. 

2 2 3 2 3 5 25 50 

SNS Cezhraničnému pohybu pracovných síl sa nevenuje. Vnútorný trh sa snaží skôr 
chrániť („obmedziť likvidačnú politiku obchodných a distribučných 
monopolov“, „zabrániť dovozu a predaja lacných dampingových potravín 
dodatočným zdanením“), ako otvárať (otvoriť trh poštových služieb). 

0 0 0 2 3 5 0 0 

SF Strana bude presadzovať realizáciu voľného pohybu pracovnej sily a 
poskytovania služieb na území iných členských krajín EÚ, liberálny spoločný 
trh, oslobodený od nadbytočnej byrokratickej regulácie. 

3 2 1 2 3 5 17 34 

 3. Podporovať rozvoj poznatkovej ekonomiky s osobitným dôrazom na zlepšenie ochrany duševného  vlastníctva 

Smer-
SD 

Chce modernizovať školský systém formou úpravy zákonov a širšieho 
používania infokomunikačných technológií. Má sa dosiahnuť „úplná počítačová 
gramotnosť pedagógov a žiakov“, konkrétne metódy neuvádza. Chce zvýšiť 
výdavky na školstvo na 5% HDP. Samostatný priestor venuje informatizácii 
spoločnosti, navrhuje zníženú sadzbu DPH na službu poskytovania internetu. 
Duševné vlastníctvo nespomína. 

3 1 2 2 3 5 19 38 

SDKÚ-
DS 

Jednu celú kompaktnú časť programu pomenúva ako Spoločnosť založenú na 
poznaní. V tejto oblasti menuje štyri priority: zlepšovanie podnikateľského 
prostredia, investície do ľudí a vzdelávania, podporu inovácií, vedy a výskumu 
a napokon rozvoj informačnej spoločnosti. Konkrétne návrhy sú uvedené 
v nasledujúcich bodoch tejto analýzy. Ochranu duševného vlastníctva osobitne 
nespomína. 

4 4 3 2 3 5 35 70 

ĽS-
HZDS 

Poznatkovú ekonomiku spomína iba v súvislosti s „procesom odstraňovania 
regionálnych disparít“, kde sa má práve ona spolu s rozvojom vzdelanosti, 
informatizácie stať hlavným nástrojom. Mieni podporovať zmodernizovanie 
školstva, rozvoj vedy. Bude posilňovať výskum aj vývoj, napríklad tým, že 
„podporí vznik a činnosť malých, technologicky orientovaných firiem, 
podnikateľských inkubátorov, vedeckých a technologických parkov zameraných 
na nové technológie a vhodných finančných nástrojov na ich podporu“. 
O duševnom vlastníctve sa nezmieňuje. 

2 1 1 2 3 5 12 24 
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SMK Konštatuje, že dlhodobo udržateľný hospodársky rast v krajinách EÚ je možné 
zabezpečiť len rozvojom znalostnej ekonomiky. Preto treba zvýšenú pozornosť 
venovať rozvoju vedy, výskumu a vývoja, vzdelaniu, zamestnanosti, informačnej 
spoločnosti a podnikateľskému prostrediu. Najviac sa venuje vzdelaniu, na konci 
volebného obdobia by mali výdavky na túto oblasť tvoriť 5% HDP. Ako v iných 
oblastiach, aj tu je nosným bodom programu národnostný rozmer a posilňovanie 
regionálnej samosprávy. Ochrane duševného vlastníctva sa nevenuje. 

2 1 1 2 3 5 12 24 

KDH Cieľ rieši opatreniami najmä v oblasti školstva a vedy. Strana chce podporovať 
„zvýšenie financovania a spoločenského postavenia vedy a výskumu“.  

3 2 3 2 3 5 27 54 

SNS Znalostnú ekonomiku menuje iba v súvislosti s využívaním prostriedkov zo 
štátneho rozpočtu. Všeobecne podporuje prísun väčšieho množstva prostriedkov 
do vzdelania a vedy (napríklad zakladanie vedecko-výskumných združení 
zameraných na vývoj a realizáciu produkcie a služieb s vysokou pridanou 
hodnotou). 

1 0 0 2 3 5 2 4 

SF Osobitne sa tejto otázke nevenuje. Nepriamo sa jej dotýka v oblasti školstva 
a vedy. 

2 2 2 2 3 5 20 40 

 4.1. Zvýšiť transparentnosť pri prideľovaní prostriedkov z fondov EÚ 
Smer-
SD 

Deklaruje potrebu zvýšiť kontrolu a transparentnosť čerpania európskych 
fondov, chce skrátiť proces vyhodnocovania projektov. Na tieto úlohy sa majú 
zabezpečiť kvalifikovaní odborníci. Iné nástroje na odstránenie súčasného 
nepriaznivého stavu neuvádza. Na plnenie úloh informatizácie verejnej správy 
a efektívne čerpanie fondov Európskej únie určených na informatizáciu 
spoločnosti  má vzniknúť osobitný štátny orgán. 

4 2 1 2 3 5 19 38 

SDKÚ-
DS 

Systém používania zdrojov Európskej únie sa má zjednodušiť, spružniť, čím sa 
uľahčí čerpanie prostriedkov z fondov EÚ a „pritom sa nezvýši neprehľadnosť, a 
teda riziko zneužívania týchto zdrojov“. 

3 2 2 2 3 5 22 44 

ĽS-
HZDS 

Hoci na viacerých miestach často pripomína potrebu čerpania prostriedkov 
z fondov EÚ (poľnohospodárstvo, regióny, pozemkové úpravy), transparentnosti 
sa nevenuje. 

1 1 1 2 3 5 10 20 

SMK Tento problém neidentifikuje. 0 0 0 2 3 5 0 0 
KDH Tento problém neidentifikuje. 0 0 0 2 3 5 0 0 
SNS Tento problém neidentifikuje. 0 0 0 2 3 5 0 0 
SF Deklaruje snahu o zjednodušenie pravidiel, transparentnosť výberu a celkovú 

dostupnosť pre čo najviac uchádzačov o prostriedky z fondov EÚ. 
2 1 1 2 3 5 12 24 

 4.2. Zjednodušiť schvaľovanie a výkazníctvo projektov 
Smer-
SD 

Deklaruje potrebu zvýšiť kontrolu a transparentnosť čerpania európskych 
fondov, chce skrátiť proces vyhodnocovania projektov. Na tieto úlohy sa majú 
zabezpečiť kvalifikovaní odborníci. Iné nástroje na odstránenie súčasného 
nepriaznivého stavu neuvádza. 

3 2 1 2 3 5 17 34 

SDKÚ-
DS 

Tento problém neidentifikuje. 0 0 0 2 3 5 0 0 

ĽS-
HZDS 

Tento problém neidentifikuje. 0 0 0 2 3 5 0 0 

SMK Tento problém neidentifikuje. 0 0 0 2 3 5 0 0 
KDH Tento problém neidentifikuje. 0 0 0 2 3 5 0 0 
SNS Tento problém neidentifikuje. 0 0 0 2 3 5 0 0 
SF Tento problém neidentifikuje. 

 
 

0 0 0 2 3 5 0 0 
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 4.3. Vyhodnocovať dopady projektov financovaných z fondov EÚ na kvalitu života občanov Slovenska 
a zverejňovať zrozumiteľné informácie o efektívnosti použitia prostriedkov z fondov EÚ 
Smer-
SD 

Hovorí o potrebe čerpanie prostriedkov najmä na rozvoj zaostalejších regiónov 
Slovenska. Na to chce vytvoriť koordinačný orgán na úrovni vlády. Pre 
Slovensko sa má vypracovať stratégia rozvoja, ktorej súčasťou by malo byť aj 
použitie prostriedkov v rámci prehodnoteného národného referenčného rámca 
SR na roky 2007 až 2013. Zverejňovaniu informácii sa nevenuje. 

2 1 1 2 3 5 12 24 

SDKÚ-
DS 

Tento problém neidentifikuje. 0 0 0 2 3 5 0 0 

ĽS-
HZDS 

Otázku osobitne nerozpracúva, iba všeobecne konštatuje, že napríklad dosiahne 
„plné sfunkčnenie mechanizmov prijímania pomoci EÚ a jej správnou alokáciou 
predídeme rizikám prípadných dopadov na zaostávajúce regióny z dôvodu 
avizovaných rozpočtových obmedzení vyplývajúcich z potreby plnenia 
podmienok vstupu SR do Európskej menovej únie“. 

1 0 0 2 3 5 2 4 

SMK Tento problém neidentifikuje. 0 0 0 2 3 5 0 0 
KDH Tento problém neidentifikuje. 0 0 0 2 3 5 0 0 
SNS Tento problém neidentifikuje. 0 0 0 2 3 5 0 0 
SF Tento problém neidentifikuje. 0 0 0 2 3 5 0 0 
 5.1. Zvyšovať stabilitu a jednoznačnosť právnych predpisov (najmä v daňovej oblasti) 
Smer-
SD 

Všeobecne vníma potrebu stabilnej a kvalitnej legislatívy. Menuje dva spôsoby, 
ako to dosiahnuť: znížiť počet a kvalitu vládnych legislatívnych návrhov 
a predkladať najdôležitejšie návrhy zákonov na verejnú diskusiu. V daňovej 
oblasti chystá jej skomplikovanie. 

3 2 1 2 3 5 17 34 

SDKÚ-
DS 

Právny poriadok sa má zjednodušiť a sprehľadniť. Preto vznikne možnosť 
sledovať proces tvorby a schvaľovania zákonov v internete až po ich 
zverejnenie. Má sa zaviesť systém merania dopadu právnych predpisov na 
podnikateľské prostredie.  

4 3 3 2 3 5 32 64 

ĽS-
HZDS 

Tento problém neidentifikuje. 0 0 0 2 3 5 0 0 

SMK Tento problém neidentifikuje. 0 0 0 2 3 5 0 0 
KDH Tento problém neidentifikuje. 0 0 0 2 3 5 0 0 
SNS Slovensko podľa strany nie je právny štát, pretože výkonná moc ovládla 

zákonodarnú i súdnu. V legislatíve je podľa strany po roku 1998, po jej odchode 
z vlády, chaos. Navrhuje vytvorenie rekodifikačných komisií na rekodifikácie 
zákonov. Daňové zákony navrhuje rozsiahlo zmeniť. V sociálnej oblasti 
navrhuje zákony zjednodušiť, sprehľadniť a zjednoznačniť. 

1 1 0 2 3 5 5 10 

SF Konštatuje, že „podmienkou prijatia nového právneho predpisu musí byť jeho 
pozitívny dopad na práva a právom chránené záujmy občanov a podnikateľov“. 
Chce zvýšiť pozornosť  analýze legislatívneho procesu, z hľadiska kvality 
legislatívnej techniky a transparentnosti celého procesu a tiež zapojiť širšiu 
odbornú verejnosť do legislatívneho procesu. Chce znížiť počet právnych 
predpisov, najmä predpisov verejného práva. 

3 2 1 2 3 5 17 34 

 5.2. Posilniť vymožiteľnosť práva 
Smer-
SD 

Chce zlepšiť prístup občanov k k zabezpečovaniu služieb súdov, spomína 
nezvyšovanie súdnych poplatkov, bezplatnú právnu pomoc pre chudobných, 
rozšírenie kompetencií verejného ochrancu práv. V obchodno-právnej agende 
mieni podporiť „všetky možnosti mimosúdneho riešenia sporov“.  

2 1 3 2 3 5 22 44 
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SDKÚ-
DS 

Nízka vymožiteľnosť práva je podľa strany „azda najväčšia prekážka 
v skvalitňovaní podnikateľského prostredia“. Má sa prijať nová úprava 
procesného práva, procesná úprava preskúmavania rozhodnutí správnych 
orgánov súdmi sa má presunúť do samostatného zákona, sudcovia sa majú 
špecializovať. Predsedovia súdov sa budú vyberať vo výberových konaniach pri 
vyššej konkurencii. Rozhodovanie súdov sa má obmedzovať iba na sporné 
prípady. Strana bude podporovať mimosúdne riešenia sporov. 

5 4 4 2 3 5 42 84 

ĽS-
HZDS 

Chce zvýšiť vymožiteľnosť práva, cestu vidí v skvalitnení práce súdov. 2 1 1 2 3 5 12 24 

SMK Spomína iba dosiahnuté dobré výsledky, do budúcna sa problému nevenuje.  1 0 0 2 3 5 2 4 
KDH V spravodlivosti uvádza potrebu „zabezpečenia spravodlivého a férového 

procesu“. Má sa presadiť jednotná trestná politika, reformovať prokuratúra. Má 
sa zvýšiť zodpovednosť sudcov, sprísniť postih sudcov a prokurátorov. Má sa 
zaviesť trestná zodpovednosť právnických osôb.  

4 3 2 2 3 5 27 54 

SNS Riešenie vidí v úprave súdnej moci. Navrhuje obnoviť čakateľský stav sudcov, 
zabezpečiť odborný rast sudcov, znížiť súdne a advokátske poplatky.  

2 1 1 2 3 5 12 24 

SF Vynútiteľnosť práva a právna istota sú podľa strany indikátormi priblíženia sa 
spoločnosti k ideálu právneho štátu. Za podmienku riadneho fungovania rezortu 
spravodlivosti, justície a prokuratúry považuje zlepšenie spolupráce ministerstva 
spravodlivosti s Najvyšším súdom SR, generálnou prokuratúrou a s profesijnými 
združeniami sudcov. 

3 1 1 2 3 5 14 28 

 5.3. Výrazne skrátiť dĺžku súdnych konaní 
Smer-
SD 

V tejto oblasti uvádza iba zámer podporiť „zvýšenú materiálnu podporu súdom 
a zvýšenú zodpovednosť za prieťahy v súdnom konaní spôsobené zo 
subjektívnych dôvodov“. 

2 1 1 2 3 5 12 24 

SDKÚ-
DS 

Dlžník má často záujem predlžovať súdne konanie, aby sa vyhol povinnosti 
platiť dlh. Preto treba obmedziť možnosti predlžovania konaní obštrukciami 
účastníkov konaní. Procesné lehoty sa majú upraviť na administratívne úkony 
súdov. Zavedú sa formuláre na podávanie návrhov na vydanie platobného 
rozkazu. Platobné rozkazy sa budú vydávať do 30 dní. Posilní sa zodpovednosť 
exekútorov za výsledok exekúcie.   

4 4 4 2 3 5 40 80 

ĽS-
HZDS 

Hodlá vytvoriť podmienky na zrýchlenie a skvalitnenie súdneho konania. 
Sudcov majú viac odbremeniť od administratívnych úkonov vyšší súdni úradníci. 
Chce prehodnocovať výšku súdnych poplatkov, sociálne slabší občania mali 
možnosť bezplatného právneho poradenstva. Má sa prehodnotiť organizačná 
štruktúra súdov. 

3 1 1 2 3 5 14 28 

SMK Tento problém neidentifikuje. 0 0 0 2 3 5 0 0 
KDH Chce zrýchliť a zefektívniť súdne konanie a boj proti korupcii najmä realizáciou 

projektu Súdny manažment, posilňovaním prvkov kontradiktórnosti 
v občianskom súdnom konaní. Má sa zvýšiť počet pracovníkov odbornej súdnej 
administratívy. 

4 3 3 2 3 5 32 64 

SNS Zníženie nevybavených vecí navrhuje docieliť prechodným zvýšením počtu 
sudcov. 

2 1 1 2 3 5 12 24 

SF Chce urýchliť vydávanie súdnych rozhodnutí, konkrétne spôsoby neuvádza. 2 0 0 2 3 5 4 8 
 6.1. Poskytovať verejnosti zrozumiteľné informácie o verejných výdavkoch a činnosti verejných inštitúcií 
Smer-
SD 

Cez internet chce zabezpečiť bezplatný prístup občanov ku všetkým zákonným 
informáciám z verejnej správy. Opačný smer komunikácie majú riešiť bezplatné 
miestna na komunikáciu s verejnou správou. Na plnenie úloh informatizácie 
verejnej správy a efektívne čerpanie fondov Európskej únie určených na 
informatizáciu spoločnosti  má vzniknúť osobitný štátny orgán.  

2 2 1 2 3 5 15 30 
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SDKÚ-
DS 

Tento problém neidentifikuje. 0 0 0 2 3 5 0 0 

ĽS-
HZDS 

Tento problém neidentifikuje. 0 0 0 2 3 5 0 0 

SMK Tento problém neidentifikuje. 0 0 0 2 3 5 0 0 
KDH Tento problém neidentifikuje. 0 0 0 2 3 5 0 0 
SNS Tento problém neidentifikuje. 0 0 0 2 3 5 0 0 
SF Tento problém neidentifikuje. 0 0 0 2 3 5 0 0 
 6.2. Kontrolu efektívnosti štátnych inštitúcií podriadiť subjektu mimo exekutívy 
Smer-
SD 

Tento problém neidentifikuje. 0 0 0 2 3 5 0 0 

SDKÚ-
DS 

Tento problém neidentifikuje. 0 0 0 2 3 5 0 0 

ĽS-
HZDS 

Tento problém neidentifikuje. 0 0 0 2 3 5 0 0 

SMK Tento problém neidentifikuje. 0 0 0 2 3 5 0 0 
KDH Tento problém neidentifikuje. 0 0 0 2 3 5 0 0 
SNS Otázke sa osobitne nevenuje, iba navrhuje „optimalizáciu kontroly výdavkov 

verejnej správy s dôrazom na príjmy zo štátneho rozpočtu a špecifikáciu ich 
smerovania“. 

1 0 0 2 3 5 2 4 

SF Tento problém neidentifikuje. 0 0 0 2 3 5 0 0 
 6.3. Rozšíriť kompetencie vlády SR v oblasti kontroly samospráv 
Smer-
SD 

Tento problém neidentifikuje. 0 0 0 2 3 5 0 0 

SDKÚ-
DS 

Tento problém neidentifikuje. 0 0 0 2 3 5 0 0 

ĽS-
HZDS 

Tento problém neidentifikuje. 0 0 0 2 3 5 0 0 

SMK Navrhuje opačný postup, všeobecné posilnenie kompetencií samospráv (v 
novom usporiadaní s dvoma novými župami na juhu Slovenska). 

0 0 0 2 3 5 0 0 

KDH Tento problém neidentifikuje. 0 0 0 2 3 5 0 0 
SNS Tento problém neidentifikuje. 0 0 0 2 3 5 0 0 
SF Tento problém neidentifikuje. 0 0 0 2 3 5 0 0 
 7.1. Zjednodušiť a elektronizovať komunikáciu s úradmi 
Smer-
SD 

V rámci plánov na informatizáciu spoločnosti chce vo verejne prístupných 
štátnych inštitúciách zriadiť bezplatné miestna na komunikáciu s verejnou 
správou 

2 2 1 2 3 5 15 30 

SDKÚ-
DS 

Má sa zaviesť elektronická forma všetkých administratívnych úkonov medzi 
občanmi a orgánmi verejnej správy všade, kde „to  bude principiálne možné“. 
Má sa uplatniť „plná elektronizácia výmeny informácií o občanovi medzi 
jednotlivými inštitúciami“. 

5 4 4 2 3 5 42 84 

ĽS-
HZDS 

Tento problém identifikuje len okrajovo, keď hovorí o potrebe zjednodušenie 
správneho konania.  

1 1 1 2 3 5 10 20 

SMK Tento problém neidentifikuje, venuje sa tomu, aby sa viac dalo komunikovať 
v jazyku národnostnej menšiny. 

0 0 0 2 3 5 0 0 
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KDH Navrhuje modernizáciu (odštátnenie, decentralizáciu a liberalizáciu) služieb 
zamestnanosti, zrušenie územných úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a 
prenos ich kompetencií spolu s finančnou decentralizáciou v oblasti služieb 
zamestnanosti na samosprávne kraje a obce. Chce rozšíriť poskytovanie služieb 
vlády cez internet, nešpecifikuje ako. 

3 2 2 2 3 5 22 44 

SNS Okrajovo navrhuje podporu informatizácie verejnej správy a tým odbúranie 
prebytočnej byrokracie. 

1 1 1 2 3 5 10 20 

SF Chce zabezpečiť možnosť plnohodnotného využívania služieb štátnej a verejnej 
správy elektronickým spôsobom a integrovať systémy tak, aby občan nemusel 
predkladať doklady a informácie, ktoré za úplatu získava z iných systémov 
štátnej a verejnej správy. 

1 1 3 2 3 5 20 40 

 7.2. Skrátiť reakčné doby úradov 
Smer-
SD 

V tejto oblasti uvádza iba opatrenie zamerané na podnikateľov: vstup do 
podnikania sa má urýchliť tak, že začínajúci podnikateľ by si mohol vybaviť 
všetky náležitosti na jedinom mieste. 

2 1 2 2 3 5 17 34 

SDKÚ-
DS 

Prístup občana k verejným službám sa musí zjednodušiť. Počet úradov by sa mal 
znížiť, aby „občan mohol vybaviť čo najviac úradných záležitostí za jednou 
prepážkou“. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, inšpektoráty práce a Sociálna 
poisťovňa vytvoria pracoviská recepcie, kde budú schopní poskytovať občanovi 
všetky potrebné informácie. Informácie medzi týmito inštitúciami sa majú 
vymieňať automaticky, nebude to musieť robiť občan.   

4 3 4 2 3 5 37 74 

ĽS-
HZDS 

Má sa vykonať audit legislatívy, zákonov a noriem z oblasti správy verejných 
vecí „s cieľom zjednodušiť správne konanie, znížiť počet jeho účastníkov, ako aj 
mieru obťažovania občana požiadavkami podmieňujúcimi získanie rozhodnutí, 
povolení, licencií a ostatných správnych aktov v súlade s legislatívou EÚ“. 
Spomína potrebu vytvorenia kontaktných miest pre podnikateľov. 

2 1 2 2 3 5 17 34 

SMK Tento problém neidentifikuje. 0 0 0 2 3 5 0 0 
KDH Iba nepriamo sa venuje problematike v iných oblastiach. 1 2 2 2 3 5 18 36 
SNS Tento problém neidentifikuje. 0 0 0 2 3 5 0 0 
SF Tento problém neidentifikuje. 0 0 0 2 3 5 0 0 
 7.3. Smerovať k pružnému, rýchlemu a efektívnemu výkonu štátnej správy 
Smer-
SD 

Tento problém priamo neidentifikuje, dotýka sa ho nepriamo na viacerých 
miestach. 

1 0 0 2 3 5 2 4 

SDKÚ-
DS 

Efektívny výkon štátnej správy pokladá za prirodzený záväzok. Presadzuje „ideu 
štíhleho, efektívneho štátu“. Má sa zredukovať počet ministerstiev, 
zracionalizovať ich činnosť. Zlúčiť sa majú niektoré úrady (elekomunikačný 
s poštovým, protimonopolný s verejným obstarávaním), činnosť iných sa má 
presunúť na ministerstvá. Výrazne sa má rozšíriť spoločné elektronické verejné 
obstarávanie, vytvoriť centrálna správa štátnych nehnuteľností. K efektívnosti 
systému má prispieť zlúčenie výberu daní a odvodov, z daňových úradov má 
vzniknúť nový Finančný úrad. 

4 4 5 2 3 5 45 90 

ĽS-
HZDS 

Uvádza, že “dôležitou úlohou bude racionalizácia štátneho aparátu a v rámci nej 
najmä reforma centrálnej správy štátu”. Bude presadzovať zníženie počtu členov 
vlády a ministerstiev a zhospodárnenie štruktúry štátnej správy, radikálnu 
redukciu úradov regionálnej a miestnej štátnej správy a sprehľadnenie jej siete. 

2 1 1 2 3 5 12 24 

SMK Tento problém neidentifikuje, štátnu správu chce oklieštiť v prospech regiónov.  0 0 0 2 3 5 0 0 
KDH Počet štátnych úradov sa má znížiť spájaním, rušením, začleňovaním pod 

ministerstvá (má sa to týkať napríklad Národného bezpečnostného úradu, Úradu 
pre štátnu službu, Úradu na ochranu osobných údajov, Úradu geodézie, 
kartografie a katastra, Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo). 

3 2 3 2 3 5 27 54 
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SNS Z hľadiska priblíženia výkonu občanovi navrhuje vypracovanie modelu vecne, 
územne a personálne optimálneho orgánu štátnej správy na 1. stupni a aj na 
úrovni VÚC.  

1 1 1 2 3 5 10 20 

SF Chce vytvoriť ekonomicky nenáročný a priateľský štát. Je za prehodnotenie 
právnej úpravy a efektívnosti štátnej a verejnej správy a uplatnenie princípu 
nulovej tolerancie k všetkým javom spôsobujúcim zvyšujúci sa vplyv štátu, vyšší 
stupeň prerozdeľovania a nárast byrokracie a šikanovania občanov a 
podnikateľov zo strany jeho orgánov. Je za prijatie právnych a organizačných 
opatrení na realizáciu princípu iba raz, ktorý spočíva tom, že fyzická či 
právnická osoba sa v prípade zmeny svojich identifikačných údajov musí obrátiť 
na štátnu a verejnú správu iba raz, a postačí, ak zmenu svojich údajov nahlási 
ktorémukoľvek úradu, lebo ten bude povinný zabezpečiť zmeny v celej sústave 
štátnych a verejných informačných systémov. 

3 2 3 2 3 5 27 54 

 8.1. Zotrvať pri zreformovanom daňovom systéme 
Smer-
SD 

Chce zásadne zmeniť súčasný daňový systém. Daň z príjmov právnických osôb 
má ostať na úrovni 19%, „prirodzeným monopolom, dominantným podnikom, 
finančným a bankovým inštitúciám“ sa má zdvihnúť na 25%. Má sa zaviesť daň 
z dividend. Opäť chce progresíve zdaňovanie príjmov fyzických osôb, rozšírenie 
odpisových položiek. Obnoviť sa má daň  z darovania. DPH chce rozdeliť na tri 
sadzby: nulovú pre nešpecifikované tovary, zníženú na vybrané komodity 
(potraviny, lieky a pod.) a súčasnú 19%-nú na zvyšok. 

1 2 2 2 3 5 18 36 

SDKÚ-
DS 

Udržanie efektívneho, jednoduchého a neutrálneho daňového systému je jednou 
z priorít strany. Pri úspešnom vývoji verejných financií by sa mala daň z príjmu 
znižovať o jeden percentuálny bod na 15% v roku 2010. Alternatívou je 
znižovanie odvodov. Výber daní a odvodov sa má zjednotiť, má sa zaviesť 
jednotný vymeriavací základ. 

5 5 4 2 3 5 45 90 

ĽS-
HZDS 

Nespomína potrebu zmeny daňového systému. Na viacerých miestach však 
hodlá riešiť problémy neurčitým znížením sadzieb (zdaňovanie najnižších 
príjmových skupín), daňovými úľavami (pre organizácie podporujúce transfer 
a rozširovanie výsledkov vedy a výskumu), znižovaním daňových základov 
(reforma zdravotníctva), cez „daňové stimuly na trhu práce“. 

3 1 1 2 3 5 14 28 

SMK Systém nehodlá meniť. Navrhuje znížiť daň z príjmov pre všetky kategórie na 
17%.  

5 4 3 2 3 5 37 74 

KDH Systém rovnej dane a jednotnej DPH chce zachovať. Ochránenie daňového 
systému pred tlakmi zvonku chce dosiahnuť prijatím deklarácie o daňovej 
zvrchovanosti. Sadzba dane z príjmu by sa mala postupne znížiť na 14%. Chce 
zaviesť daňové prázdniny pre novomanželov, zvýšiť daňový bonus na deti, 
zvýšiť odpočítateľné položky (na vzdelanie detí, pri financovaní bývania, na tretí 
pilier dôchodkového zabezpečenia). Má sa zrušiť daň z poľnohospodárskej pôdy. 
Výber daní a odvodov sa má zjednotiť. 

5 4 4 2 3 5 42 84 

SNS Daňový systém chce zmeniť vo viacerých oblastiach (úľavy na miestnych 
daniach pri investíciách do zaostalých regiónov, zníženie DPH na vybrané 
stavebné činnosti, úprava daňových zákonov pri výstavbe bytov, zníženie DPH 
na „tovary, služby a výkony, ktoré zásadným spôsobom môžu zvýšiť dostupnosť 
pre chudobných, deti a prestarnutých občanov“, vyššie daňové zaťaženie príjmov 
vysokopostavených príjmových skupín obyvateľstva, zdanenie dividend, 
difrenciácia DPH pre všetky segmenty kultúry, nulový variant pre tlačené slovo). 

1 0 0 2 3 5 2 4 

SF Daňový systém nemieni meniť. Daňové zvýhodnenia spomína iba pri 
nízkoenergetických stavbách. Rovnú daň chce znížiť na 15%. 

4 4 3 2 3 5 35 70 

 8.2. Znížiť a zjednodušiť odvodové zaťaženie 
Smer-
SD 

Neuvažuje o znížení ani zjednodušení odvodového zaťaženia.  0 0 0 2 3 5 0 0 
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SDKÚ-
DS 

Výber daní a odvodov sa má zjednotiť, má sa zaviesť jednotný vymeriavací 
základ. Ako alternatíva k znižovaniu priamych daní sa má každý z nasledujúcich 
štyroch rokov znižovať podiel odvodov o jeden percentuálny bod. 

3 2 3 2 3 5 27 54 

ĽS-
HZDS 

Všeobecne spomína potrebu znižovať odvody pre zamestnávateľov 
i zamestnancov s cieľom znížiť mieru nezamestnanosti o jednu štvrtinu. 
Menovite uvažuje o znižovaní zdravotných odvodov.  

 2 1   1 2 3 5 12 24 

SMK Je za zvýšenie hrubej mzdy zamestnanca a výpočet odvodov z nej, odvodmi chce 
zaťažiť dividendy (aby bremeno odvodov neniesli na pleciach iba zamestnanci), 
podporuje zjednotenie vymeriavacích základov. Je za zníženie odvodových 
povinností, avšak tak, aby sa sociálne dávky nemenili. Cestu vidí v zvyšovaní 
odvodov za štátnych zamestnancov. 

3 2 3 2 3 5 27 54 

KDH Znižovanie odvodov má mať prednosť pred znižovaním daní. Odvodové 
zaťaženie by sa malo znížiť o 7 percentuálnych bodov, pričom sa má 
„prehodnotiť systém povinných odvodov vrátane zrušenia duplicitných platieb“. 
Chce znížiť odvodové zaťaženie rodín prostredníctvom spoločného sociálneho 
poistenia manželov. 

4 3 2 2 3 5 27 54 

SNS Tento problém neidentifikuje. 0 0 0 2 3 5 0 0 
SF Hovorí o znížení odvodového zaťaženia, spôsoby neuvádza. 2 0 0 2 3 5 4 8 
 8.3. Posilňovať princíp súkromného (komerčného) poistenia v rámci sociálneho systému 
Smer-
SD 

Uvažuje len o posilnení zdravotného a dôchodkového pripoistenia. Na druhej 
strane hodlá zmeniť súčasný povinný kapitalizačný pilier v penzijnej schéme na 
dobrovoľný, teda uvažuje o jeho redukcii. V sociálnej pomoci chce súčasný 
rozsah zmeniť, rozšíriť (napríklad vianočný príspevok pre dôchodcov, upravenie 
„konštrukcie a výšky životného minima“, zvýšenie príspevkov pre rodičov – 
minimálne 15.000 Sk pre prvé narodené dieťa, manželské pôžičky, prideľovanie 
pozemkov a výstavbu bytov pre Rómov).  

1 2 2 2 3 5 18 36 

SDKÚ-
DS 

V zdravotníctve sa má rozšíriť individuálne komerčné pripoistenie na 
nadštandard.  

2 2 3 2 3 5 25 50 

ĽS-
HZDS 

O pripoistení uvažuje iba v zdravotníctve. 2 1 1 2 3 5 12 24 

SMK Pripoistenie sa má zaviesť v zdravotníctve. 2 2 3 2 3 5 25 50 
KDH V poistení v nezamestnanosti sa má začať uplatňovať princíp dobrovoľnosti.  2 1 3 2 3 5 22 44 
SNS Tento problém neidentifikuje. 0 0 0 2 3 5 0 0 
SF Chce vytvoriť podmienky na „konkurenčné správanie poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti legislatívnou úpravou možnosti rôznych foriem financovania 
poskytnutej zdravotnej starostlivosti mimo minimálnej siete poskytovateľov na 
zmluvnom základe s pacientom i zdravotnou poisťovňou“. 

1 1 1 2 3 5 10 20 

 8.4. Zverejňovať všetkých príjemcov sociálnej pomoci na internete 
Smer-
SD 

Neuvažuje o zverejňovaní.  0 0 0 2 3 5 0 0 

SDKÚ-
DS 

Podporuje sprístupňovanie individuálnych účtov poistencov v rámci verejného 
zdravotného poistenia.  

1 1 4 2 3 5 25 50 

ĽS-
HZDS 

Tento problém neidentifikuje. 0 0 0 2 3 5 0 0 

SMK Tento problém neidentifikuje. 0 0 0 2 3 5 0 0 
KDH Tento problém neidentifikuje. 0 0 0 2 3 5 0 0 
SNS Tento problém neidentifikuje. 0 0 0 2 3 5 0 0 
SF Tento problém neidentifikuje. 0 0 0 2 3 5 0 0 
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 9.1. Pokračovať v reforme zdravotníctva s cieľom vybudovať udržateľný, efektívny a transparentný systém 

Smer-
SD 

Vo viacerých oblastiach sa chce vrátiť pred začiatok zdravotníckej reformy 
(vrátiť verejnoprávny charakter zdravotníckym poisťovniam, určenie 
maximálnej výšky výdavkov na správu zdravotných poisťovní, zrušenie 
poplatkov v ambulanciách a nemocniciach). Chce zaviesť nové formy (napríklad 
vytvorenie spoločného fondu zdravotných poisťovní a štátu na financovanie 
„zvlášť náročných výkonov“, zmena postavenia, financovania a náplne práce 
Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou). Je za odstránenie duplicít pri 
riadení a  financovaní zdravotníctva, ale zároveň za zvýšenie platieb štátu za 
svojich poistencov.  

3 2 2 2 3 5 22 44 

SDKÚ-
DS 

V systéme sa reformou vytvorila ekonomická stabilita, ale občan zatiaľ nepocítil 
dôsledky. Prioritou strany je zvyšovanie efektivity poskytovanej zdravotníckej 
starostlivosti. Výška správneho fondu v zdravotných poisťovniach, ktoré budú 
pokračovať v transformácii na akciové spoločnosti a neziskové organizácie, sa 
má obmedziť, možný zisk použiť na starostlivosť o pacientov. Štát má každý rok 
zvyšovať platby o poistencov o 0,25% ročne, teda na 5% z ich priemernej mzdy 
v roku 2010. Podporovať bude integrovaný systém zdravotnej starostlivosti, 
vznik špecializovaných centier, jednodňovú zdravotnú starostlivosť. Lepšie sa 
majú odmeňovať zdravotní pracovníci, a to na základe kvality.Náklady by sa 
mali znižovať elektronickým prepojením poisťovní, nemocníc a ambulancií. 
Prijať treba zdravotnícku doktrínu definujúcu ďalší vývoj slovenského 
zdravotníctva a zákon o dlhodobej starostlivosti.  

4 3 4 2 3 5 37 74 

ĽS-
HZDS 

Zdravotníctvo by malo stáť na troch pilieroch. Prvým bude súčasné základné 
poistenie. Druhý opisuje ako „spoluúčasť občanov riešenú formou solidarity cez 
pripoistenie“. Doplnkový, tretí pilier má pokryť „všetky platby za plne hradené 
služby pacientom a spotrebu liekov podľa presnej špecifikácie“. Výdavky na 
druhý a tretí pilier majú byť odpočítateľné z daňového základu. Všetky tri piliere 
majú spravovať zdravotné poisťovne. Neuvádza, či všetky piliere majú byť 
povinné, avšak už teraz uvažuje o znížení odvodov do prvého piliera. 

3 2 1 2 3 5 17 34 

SMK Hlási sa k rozbehnutej zdravotnej reforme, i keď vyhlasuje, že z koaličných 
partnerov bola jej najväčším kritikom a snažila sa o „transparentnejší systém 
s ľudskou tvárou“. Súčasnú reformu charakterizuje ako „prehnaný centralizmus 
zdravotných poisťovní“. Hlási sa k modelu „paciento-centrického systému, ktorý 
je založený na viacerých pilieroch a zabezpečí transparentné a účinné použitie 
finančných prostriedkov v prospech zachovania zdravia pacientov a ich kvalitnej 
liečby“. Súčasťou povinného zdravotného poistenia má byť presne vymedzený 
zoznam služieb a výdavkov spojených s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, 
ktoré financuje zdravotná poisťovňa. K tomu treba vytvoriť doplnkový poistný 
systém na nadštandardné služby. 

3 2 3 2 3 5 27 54 

KDH Chce pokračovať v reforme zdravotníctva. Má sa stanoviť „reálna potreba“ a 
„reálna cena“ zdravotnej starostlivosti. Má sa vytvoriť minimálna sieť 
zdravotníckych zariadení, každý občan má dostať maximum zdravotnej 
starostlivosti vo svojom regióne“. Je za zvýšenie účasti štátu na odvodoch 
svojich poistencov. Poplatky za recept sa majú znížiť z 20 na 5 Sk. Štátne 
zdravotné poisťovne a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou majú 
získať vyššiu nezávislosť. 

3 3 3 2 3 5 30 60 

SNS Doterajšia reforma sa podľa strany nevydarila. Navrhuje zvýšiť štátom platené 
poistné tak, aby zdravotníctvo malo príjmy na úrovni 7% HDP. Má sa vytvoriť 
iba jedna zdravotná poisťovňa. Vypracovať sa má systém platby za diagnózu. 
Má sa posilniť kontrola, prevencia, odmeňovanie pracovníkov, zintenzívniť 
výskum.  

2 1 2 2 3 5 17 34 

SF Strana chce zásadne zmeniť reformu zdravotníctva. Odvody štátu za poistencov 
sa majú vyrovnať odvodom ostatných. Má sa zjednotiť výber daní a odvodov. 

2 2 2 2 3 5 20 40 
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Zákonom sa má upraviť dohodovacie konanie medzi zdravotnými poisťovňami 
a poskytovateľmi, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa má zrušiť.  

 9.2. Rozdeliť diagnózy do kategórií plne hradených štátom, čiastočne hradených štátom a priamo hradených 
občanom so zohľadnením veku pacientov 
Smer-
SD 

Štát sa nesmie podľa strany zbaviť zodpovednosti za zabezpečenie prístupu 
k štandardnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov, tá by sa mala 
financovať výlučne zo zdravotného poistenia bez doplácania občanmi. 

1 0 0 2 3 5 2 4 

SDKÚ-
DS 

Nerieši tento problém. 0 0 0 2 3 5 0 0 

ĽS-
HZDS 

Problém chce riešiť cez nový trojpilierový systém. Strana ponúka podľa 
vlastných slov“ reálnu alternatívu zrušenia všetkých poplatkov v zdravotníctve“. 

1 0 0 2 3 5 2 4 

SMK Majú sa určiť „sociálne a spoločenské skupiny, ktoré štát oslobodí od úhrady 
zdravotnej starostlivosti“. Pri niektorých chronických ochoreniach (onkologické, 
srdcovo-cievne ochorenia, cukrovka) by mal štát plne hradiť liečbu. 
O zohľadnení podľa veku neuvažuje. 

3 2 3 2 3 5 27 54 

KDH Hladina sociálnej únosnosti finančnej spoluúčasti občana sa má určiť ako podiel 
z príjmu pre najnižšie príjmové skupiny obyvateľstva. Tento podiel by nemal 
presiahnuť 10 % z celkového stanoveného ročného príjmu. Suma prevyšujúca 
tento podiel bude vyplácaná zdravotnými poisťovňami ako vratná časť ich 
príjmov raz za 3 mesiace.  

3 2 3 2 3 5 27 54 

SNS V systéme zdravotného poistenia sa má „princíp totálnej solidarity zmeniť na 
princíp limitovanej solidarity“, aby sa súčasný systém nezneužíval (napríklad 
drogovo závislými ľuďmi).    

1 0 0 2 3 5 2 4 

SF Legislatívne sa má upraviť štátom garantovaná minimálna sieť poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti, v rámci ktorej bude občanovi poskytnutá starostlivosť v 
rozsahu stanovenom zákonom bez finančnej spoluúčasti. 

2 1 2 2 3 5 17 34 

 10.1. V školskom systéme vo väčšej miere aplikovať metódy výučby používané v krajinách úspešných v 
medzinárodných porovnaniach (vrátane učebníc a pomôcok) 
Smer-
SD 

Má sa schváliť nový zákon o výchove a vzdelávaní ako základný predpoklad 
obsahovej reformy v školstve, má sa novelizovať vysokoškolský zákon. Posilniť 
sa má informatizácia v rezorte, uplatňovanie techniky v rámci moderných 
vzdelávacích a vedeckých metód a prístupov.  

2 2 2 2 3 5 20 40 

SDKÚ-
DS 

Navrhuje obsahovú prestavbu základného školstva s podobným merateľným 
výstupom ako je maturita na stredných školách. Posledný ročník materskej školy 
ako príprava má byť povinný. Zásadne by sa malo zmeniť stredné odborné 
školstvo s dôrazom na základné jazykové, informačné a podnikateľské zručnosti. 
Vysoké školy sa majú rozčleniť na výskumné univerzity, iné univerzity 
a odborné vysoké školy. Financovať by s mali z domácich i európskych zdrojov, 
pričom kritériom bude ich kvalita.   

4 5 4 2 3 5 43 86 

ĽS-
HZDS 

Navrhuje zlepšenie, prísun prostriedkov a skvalitnenie pedagógov vo všetkých 
oblastiach. Píše: „Chceme zaviesť jednotnú, ale prestupnú vzdelávaciu sústavu, 
ktorá umožní každému aby dosiahol najvyššie možnú úroveň vzdelávania. Táto 
úroveň musí byť závislá len od schopností a usilovnosti a nie od sociálneho 
a etnického prostredia, z ktorého žiaci pochádzajú. Chceme zabezpečiť 
vzdelávací systém, ktorý bude porovnateľný so systémami v krajinách EÚ, 
rešpektujúc pritom národné a kultúrne tradície Slovenska, pričom cieľom bude 
harmonizácia výstupov vzdelávacích systémov krajín EÚ tak, aby bola 
zabezpečená mobilita absolventov na trhu práce.” Nástroje nemenuje. 

2 0 0 2 3 5 4 8 
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SMK Podporuje „každú iniciatívu“, ktorá smeruje k zvýšeniu konkurencieschopnosti 
absolventov slovenských škôl na trhu členských krajín EÚ. Navrhuje napríklad, 
aby absolvent strednej školy bol zdatný v ovládaní cudzích jazykov, počítačovo 
gramotný a schopný riadiť motorové vozidlo. Do pedagogickej praxe treba 
zaviesť moderné, efektívne nosiče informácií, digitálne učivo, učebnice a učebné 
pomôcky orientované na žiaka. Množstvo povinného učiva treba racionálne 
minimalizovať. Navrhuje vytvoriť trhové podmienky v systéme zásobovania 
učebnicami, vrátane kompenzácie výdavkov na tvorbu učebníc v nižších 
nákladoch.  

4 2 3 2 3 5 29 58 

KDH Strana chce pokračovať v reforme školstva, navrhuje prijať nový školský zákon. 
Školy majú mať vlastné vzdelávacie programy, majú sa rozšíriť možnosti 
individuálneho vzdelávania žiakov, „rozšíriť ponuky alternatívnych učebníc 
a učebných pomôcok“. Má sa zabezpečiť kariérny rast učiteľa, priemerný plat 
učiteľa má postupne dosiahnuť 120% priemerného platu v národnom 
hospodárstve. Na vysokých školách má mať možnosť študovať „každý, kto má 
na to osobné predpoklady, bez ohľadu na sociálnu situáciu rodiny”. Má sa 
zlepšiť a zvýšiť  financovanie vysokých škôl. Prijímanie na stredné a vysoké 
školy má byť bez prijímacích skúšok, na základe hodnotenia výsledkov 
z predchádzajúceho stupňa vzdelania. 

4 3 2 2 3 5 27 54 

SNS Neuvádza príklady zo zahraničia. Sústreďuje sa na podporu výchovy k národnej 
hrdosti.  

0 0 0 2 3 5 0 0 

SF Chce definovať celospoločensky akceptovanú stratégiu rozvoja školstva a vrátiť 
predškolské zariadenia do systému prenesených kompetencií. Posledný ročník 
predškolskej výchovy má byť povinný. Odborné školstvo sa má previazať 
s trhom práce. 

2 1 1 2 3 5 12 24 

 10.2. Zvýšiť dôraz na výučbu cudzích jazykov 
Smer-
SD 

Program tento problém neidentifikuje. Pravdepodobne ho mieni riešiť v rámci 
iných opatrení. 

0 0 0 2 3 5 0 0 

SDKÚ-
DS 

Spomína ho v prípade stredných odborných škôl. Nepriamo s ním počíta, keď 
chce podporovať mobilitu žiakov, študentov a výskumníkov do zahraničia, 
s cieľom dosiahnuť ich návrat do aktívneho pôsobenia na Slovensku. 

3 4 4 2 3 5 38 76 

ĽS-
HZDS 

Uvádza, že chce vytvárať nové odbory najmä so zameraním na informačno-
komunikačné technológie a cudzie jazyky. 

2 1 1 2 3 5 12 24 

SMK Spomína potrebu jazykového vybavenia absolventov škôl vďaka efektívnejšej 
výučbe, väčší dôraz však kladie na národnostný rozmer, vzdelávanie 
v materinskom jazyku. Navrhuje, aby „v záujme podpory škôl vznikol systém 
samostatných národnostných priamo riadených organizácií“, navrhuje zriadiť 
„národnostný ústav financovaný zo štátneho rozpočtu“. 

2 1 1 2 3 5 12 24 

KDH Chce presadzovať rozšírenie a skvalitnenie vyučovania cudzích jazykov. 4 2 2 2 3 5 24 48 
SNS Tento problém neidentifikuje. 0 0 0 2 3 5 0 0 
SF Strana chce postupne zaviesť povinné vyučovanie anglického jazyka na všetkých 

stupňoch škôl. 
2 1 3 2 3 5 22 44 

 10.3. Posilniť konkurenciu medzi vysokými školami na národnej a medzinárodnej úrovni 
Smer-
SD 

Program tento problém neidentifikuje. Pravdepodobne ho mieni riešiť v rámci 
iných opatrení. 

1 0 0 2 3 5 2 4 

SDKÚ-
DS 

Vysoké školy majú byť diferencované tak, že „kvalita bude rozhodujúcim 
faktorom pri rozdeľovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu“. Popri výsledkoch 
dosiahnutých pri výskume a vývoji to má byť úspešnosť absolventov na trhu 
práce, schopnosť získavať zahraničných študentov a pedagógov, vysielanie 
študentov na pobyty do zahraničia či prieskum spokojnosti študentov realizovaný 
nestrannou inštitúciou.  

4 3 4 2 3 5 37 74 
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ĽS-
HZDS 

Tejto téme sa priamo nevenuje. 1 0 0 2 3 5 2 4 

SMK Pri vysokom školstve sa venuje iba problému maďarskej univerzity a výučbe 
v maďarskom jazyku. Deklaruje potrebu medzištátnej výmeny študentov. 

1 0 0 2 3 5 2 4 

KDH Tejto téme sa priamo nevenuje. 1 0 0 2 3 5 2 4 
SNS Tento problém neidentifikuje. 0 0 0 2 3 5 0 0 
SF Tento problém neidentifikuje. 0 0 0 2 3 5 0 0 
10.4. Legalizovať postavenie externých študentov 
Smer-
SD 

Tento problém neidentifikuje.  0 0 0 2 3 5 0 0 

SDKÚ-
DS 

Tento problém neidentifikuje.  0 0 0 2 3 5 0 0 

ĽS-
HZDS 

Tento problém neidentifikuje. 0 0 0 2 3 5 0 0 

SMK Tento problém neidentifikuje.  0 0 0 2 3 5 0 0 
KDH Tento problém neidentifikuje. 0 0 0 2 3 5 0 0 
SNS Tento problém neidentifikuje. 0 0 0 2 3 5 0 0 
SF Tento problém neidentifikuje. 0 0 0 2 3 5 0 0 
 11.1. Rozvíjať aktivity zamerané na uplatňovanie etických princípov a potláčanie korupcie v spoločnosti 
Smer-
SD 

Za najzávažnejšiu považuje kriminalitu a korupciu na najvyššej štátnej úrovni po 
roku 1998. Preto chce prehodnotiť účinnosť špeciálnych právnych nástrojov 
v boji proti najzávažnejšej ekonomickej kriminalite a korupcii. Má sa presadiť 
navrhovaný zákon o preukazovaní pôvodu majetku.   

2 2 2 2 3 5 20 40 

SDKÚ-
DS 

Uplatňovanie etických princípov a potláčanie korupcie sa má dosiahnuť 
presadzovaním jasných pravidiel (napríklad pravidlá na riadenie štátnych 
podnikov), zjednodušovaním procesov (urýchlenie súdneho konania), vyššou 
obslužnosťou systémov (jeden kontaktný bod pre občana pri vybavovaní 
sociálnych záležitostí), väčšou informovanosťou (vyššia dostupnosť údajov v 
internete), elektronizáciou procesov (elektronické verejné obstarávanie).    

4 4 5 2 3 5 45 90 

ĽS-
HZDS 

Korupciu spomína na jednom mieste, keď konštatuje bude „dôrazne potláčať 
korupciu, pričom boj proti nej pokladáme aj za súčasť boja za nezávislú 
justíciu“.  

 2 0  0  2 3 5 4 0 

SMK Tento problém neidentifikuje, podporuje fondový systém náchylný na korupciu 
(Recyklačný fond, Environmentálny fond). 

0 0 0 2 3 5 0 0 

KDH Strana chce presadzovať antikorupčné a stransparentňujúce opatrenia. V oblasti 
majetkoprávnej je za uplatňovanie zákona o preukazovaní pôvodu majetku. 
V oblasti súdnej je za uplatnenie zákonných zásad sudcovskej etiky, za 
zavedenie povinnosti publikovania majetkových priznaní v internete aj pre 
prokurátorov. V internete sa majú zverejňovať súdne rozhodnutia.    

4 3 4 2 3 5 37 74 

SNS Tento problém neidentifikuje. 0 0 0 2 3 5 0 0 
SF Má sa prijať zákon o etike a ústavných a verejných činiteľov riešiaci nanovo stret 

záujmov. V boji proti korupcii chce postupovať podľa pravidla Čím menej 
pečiatok, tým menej korupcie. Licencie majú byť po splnení podmienok 
nárokovateľné.  

2 2 3 2 3 5 25 50 

 11.2. Boj proti korupcii posilniť aj privatizáciou štátnych podnikov 
Smer-
SD 

Neuvažuje o ďalšej privatizácii. Naopak, mieni prehodnotiť doterajšiu 
privatizáciu, spomína energetické podniky, letiskové spoločnosti. Je proti 
privatizácii v železničných podnikoch. 

0 0 0 2 3 5 0 0 
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SDKÚ-
DS 

Kde štát nevyhnutne ostane vlastníkom, majú sa prijať jednotné a záväzné 
pravidlá ich riadenia. Tam, kde štát vlastní akcie, ale podnik riadia súkromní 
akcionári, by sa o predaji akcií malo rozhodovať len na základe finančnej 
výhodnosti pre štát. Rozšíriť by sa malo používanie elektronického verejného 
obstarávania. 

2 2 3 2 3 5 25 50 

ĽS-
HZDS 

Uvažuje o prehodnotení doterajšej privatizácie. Pozíciu štátu mieni zachovať 
v strategických oblastiach v nevyhnutnej miere. 

1 0 0 2 3 5 2 4 

SMK Konštatuje iba potrebu doprivatizovať podniky, kde sa tento proces už spustil. 1 0 0 2 3 5 2 4 
KDH Tento problém priamo neidentifikuje. 1 0 0 2 3 5 2 4 
SNS Tento problém neidentifikuje. 0 0 0 2 3 5 0 0 
SF Strana považuje za potrebné „zdôvodniť všetky rozhodnutia v oblasti 

privatizácie, a to aj všetky možné varianty riešenia vlastníckych vzťahov a 
ekonomických dopadov nielen na súčasnosť, najmä vo väzbe na budúcnosť.“ 
Otázku budúcej privatizácie nerieši. 

1 2 1 2 3 5 13 26 

 
 
 

3.3. Vyhodnotenie naplnenia požiadaviek politickými stranami 
Samozrejme, že najzaujímavejšie je vyhodnotenie naplnenia všetkých požiadaviek 
Wish Listu 2006 jednotlivými politickými stranami. Záverečné hodnotenie volebného 
programu  sa vykonalo tak, že sa pre každú stranu vypočítal aritmetický priemer zo 
všetkých bodov dosiahnutých pri jednotlivých požiadavkách. Výsledok je 
v nasledujúcej tabuľke:  

 

  

Kvalita 
programu  
(max. 50 
bodov) 

Kvalita 
programu 

(v %) 
Poradie 

Smer - sociálna demokracia  10,6 21,2 4. 
Slovenská demokratická a kresťanská únia 26,9 53,7 1. 
Ľudová strana -Hnutie za demokratické Slovensko 7,9 15,8 6. 
Strana maďarskej koalície 10,0 19,9 5. 
Kresťanskodemokratické hnutie 18,0 35,9 2. 
Slovenská národná strana 2,8 5,6 7. 
Slobodné fórum 11,5 23,1 3. 

 

Z tabuľky vidieť, že najviac bodov získala jednoznačne SDKÚ – DS. To znamená, že 
práve táto strana má najväčšie predpoklady naplniť body Wish Listu 2006 na 
skvalitňovanie podnikateľského prostredia. Keď sa však pozrieme na percentuálne 
naplnenie požiadaviek, zistíme, že iba tesne prekonala polovičnú hranicu. Je to preto, 
že viacerým bodom Wish Listu sa vo volebnom programe nevenovala alebo venovala 
okrajovo. 

Z poradia tiež vyplýva, že prvú trojicu podnikateľsky najviac naklonených strán tvoria 
SDKÚ – DS, KDH a SF. Za nimi je Smer a až potom SMK. Na poslednom mieste 
výrazne zaostáva SNS. 

Lepší prehľad o prístupe k Wish Listu 2006 dáva tabuľka s 11 ucelenými 
požiadavkami a s príslušným bodovým ohodnotením. 
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Ucelená požiadavka Wish Listu 2006 
Body 

(maximálny dosiahnuteľný počet bodov pri 
každej požiadavke je 50) 

  
Smer-

SD 
SDKÚ

-DS 
ĽS-

HZDS SMK KDH SNS SF 

1. Zvyšovať makroekonomickú stabilitu; odstrániť schodkové 
hospodárenie štátu; vytvoriť podmienky na prijatie eura v 
plánovanom termíne v roku 2009. 

9,7 40,7 13,7 23,3 32,0 3,3 13,0 

2. Presadzovať nevyhnutné reformy v EÚ vychádzajúc z 
filozofie reforiem realizovaných v SR v oblastiach daňovej a 
pracovnej legislatívy, sociálneho a dôchodkového 
zabezpečenia; podporovať urýchlené uvoľnenie cezhraničného 
pohybu pracovných síl a služieb a znižovanie ochrany 
vnútorných trhov. 

10,0 21,0 12,5 13,5 25,0 0,0 17,5 

3. Podporovať rozvoj poznatkovej ekonomiky s osobitným 
dôrazom na zlepšenie ochrany duševného vlastníctva. 

19,0 35,0 12,0 12,0 27,0 2,0 0,0 

4. Zvýšiť transparentnosť pri prideľovaní prostriedkov z 
fondov EÚ; zjednodušiť schvaľovanie a výkazníctvo 
projektov; vyhodnocovať dopady projektov financovaných z 
fondov EÚ na kvalitu života občanov Slovenska a zverejňovať 
zrozumiteľné informácie o efektívnosti použitia prostriedkov z 
fondov EÚ.  

16,0 7,3 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0 

5. Zvyšovať stabilitu a jednoznačnosť právnych predpisov 
(najmä v daňovej oblasti); posilniť vymožiteľnosť práva; 
výrazne skrátiť dĺžku súdnych konaní. 

17,0 38,0 8,7 0,7 19,7 9,7 11,7 

6. Poskytovať verejnosti zrozumiteľné informácie o verejných 
výdavkoch a činnosti verejných inštitúcií; kontrolu 
efektívnosti štátnych inštitúcií podriadiť subjektu mimo 
exekutívy; rozšíriť kompetencie vlády SR v oblasti kontroly 
samospráv.  

5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 

7. Zjednodušiť a elektronizovať komunikáciu s úradmi; skrátiť 
reakčné doby úradov; smerovať k pružnému, rýchlemu a 
efektívnemu výkonu štátnej správy.  

11,3 41,3 13,0 0,0 22,3 6,7 15,7 

8. Zotrvať pri zreformovanom daňovom systéme; znížiť a 
zjednodušiť odvodové zaťaženie; posilňovať princíp 
súkromného (komerčného) poistenia v rámci sociálneho 
systému; zverejňovať všetkých príjemcov sociálnej pomoci na 
internete. 

9,0 30,5 9,5 22,3 22,8 0,5 12,3 

9. Pokračovať v reforme zdravotníctva s cieľom vybudovať 
udržateľný, efektívny a transparentný systém; rozdeliť 
diagnózy do kategórií plne hradených štátom, čiastočne 
hradených štátom a priamo hradených občanom so 
zohľadnením veku pacientov. 

12,0 18,5 9,5 27,0 28,5 9,5 18,5 

10. V školskom systéme vo väčšej miere aplikovať metódy 
výučby používané v krajinách úspešných v medzinárodných 
porovnaniach (vrátane učebníc a pomôcok); zvýšiť dôraz na 
výučbu cudzích jazykov; posilniť konkurenciu medzi 
vysokými školami na národnej a medzinárodnej úrovni; 
legalizovať postavenie externých študentov.  

5,5 29,5 4,5 10,8 13,3 0,0 8,5 
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11. Rozvíjať aktivity zamerané na uplatňovanie etických 
princípov a potláčanie korupcie v spoločnosti; boj proti 
korupcii posilniť aj privatizáciou štátnych podnikov. 

10,0 35,0 3,0 1,0 19,5 0,0 19,0 

Priemerné plnenie požiadaviek Wish Listu 2006 (priemer 30 
požiadaviek) 

10,6 26,9 7,9 10,0 18,0 2,8 11,5 

Z predchádzajúcej tabuľky vidieť, že SDKÚ – DS sa najviac venuje 
makroekonomickej stabilite a efektívnemu výkonu štátnej správy, KDH k tomu 
pridáva zdravotníctvo. Prioritou SMK a Slobodného fóra je zdravotníctvo a daňový 
systém. Smer – SD preferuje poznatkovú ekonomiku a využívanie európskych 
fondov, ĽS – HZDS si najviac všíma verejnú správu. SNS nemá ani jedno hodnotenie 
nad 10 bodov. Najmenšiu pozornosť venujú strany kontrole verejných inštitúcií, čo 
môže byť varovaním pred plytvaním s verejnými prostriedkami v budúcom funkčnom 
období.   

Vrátime sa opäť k podrobnejšiemu hodnoteniu. V nasledujúcej tabuľke je vybraných 
30 detailných hodnotení, ktoré odzrkadľujú, ktoré politické strany sa najviac venovali 
vo volebných programoch problémom podnikateľského prostredia. Do prvej 
pätnástky najvyššie ohodnotených naplnení požiadaviek sa okrem SDKÚ – DS dostali 
iba KDH a SMK s jediným umiestnením. To len potvrdzuje najväčšiu zameranosť 
SDKÚ – DS z politického spektra na riešenie problémov podnikateľského prostredia. 
Za ďalšiu zmienku stojí, že do prvej tridsiatky najvyššie ohodnotených naplnení 
požiadaviek sa dostali iba tri spomenuté strany a Slobodné fórum. Táto zostava strán 
považuje zlepšovanie podnikateľské prostredia za dôležitú súčasť svojej agendy. 
 

Strana  Naplnenie požiadavky z Wish Listu 
Bod z 
Wish 
Listu 

Naplnenie 
požiadavky 

(v %)  
SDKÚ-
DS 

Efektívny výkon štátnej správy pokladá za prirodzený záväzok. Presadzuje „ideu 
štíhleho, efektívneho štátu“. Má sa zredukovať počet ministerstiev, zracionalizovať ich 
činnosť. Zlúčiť sa majú niektoré úrady (telekomunikačný s poštovým, protimonopolný 
s verejným obstarávaním), činnosť iných sa má presunúť na ministerstvá. Výrazne sa 
má rozšíriť spoločné elektronické verejné obstarávanie, vytvoriť centrálna správa 
štátnych nehnuteľností. K efektívnosti systému má prispieť zlúčenie výberu daní 
a odvodov, z daňových úradov má vzniknúť nový Finančný úrad. 

7.3. 90 

SDKÚ-
DS 

Udržanie efektívneho, jednoduchého a neutrálneho daňového systému je jednou 
z priorít strany. Pri úspešnom vývoji verejných financií by sa mala daň z príjmu 
znižovať o jeden percentuálny bod na 15% v roku 2010. Alternatívou je znižovanie 
odvodov. Výber daní a odvodov sa má zjednotiť, má sa zaviesť jednotný vymeriavací 
základ. 

8.1. 90 

SDKÚ-
DS 

Uplatňovanie etických princípov a potláčanie korupcie sa má dosiahnuť 
presadzovaním jasných pravidiel (napríklad pravidlá na riadenie štátnych podnikov), 
zjednodušovaním procesov (urýchlenie súdneho konania), vyššou obslužnosťou 
systémov (jeden kontaktný bod pre občana pri vybavovaní sociálnych záležitostí), 
väčšou informovanosťou (vyššia dostupnosť údajov v internete), elektronizáciou 
procesov (elektronické verejné obstarávanie).    

11.1. 90 

SDKÚ-
DS 

Navrhuje obsahovú prestavbu základného školstva s podobným merateľným výstupom 
ako je maturita na stredných školách. Posledný ročník materskej školy ako príprava 
má byť povinný. Zásadne by sa malo zmeniť stredné odborné školstvo s dôrazom na 
základné jazykové, informačné a podnikateľské zručnosti. Vysoké školy sa majú 
rozčleniť na výskumné univerzity, iné univerzity a odborné vysoké školy. Financovať 
by s mali z domácich i európskych zdrojov, pričom kritériom bude ich kvalita.   
 

10.1. 86 
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SDKÚ-
DS 

Plnenie Maastrichtských kritérií má garantovať prijatie eura v roku 2009, s čím strana 
v plnej miere ráta. 

1.3. 84 

SDKÚ-
DS 

Nízka vymožiteľnosť práva je podľa strany „azda najväčšia prekážka v skvalitňovaní 
podnikateľského prostredia“. Má sa prijať nová úprava procesného práva, procesná 
úprava preskúmavania rozhodnutí správnych orgánov súdmi sa má presunúť do 
samostatného zákona, sudcovia sa majú špecializovať. Predsedovia súdov sa budú 
vyberať vo výberových konaniach pri vyššej konkurencii. Rozhodovanie súdov sa má 
obmedzovať iba na sporné prípady. Strana bude podporovať mimosúdne riešenia 
sporov. 

5.2. 84 

SDKÚ-
DS 

Má sa zaviesť elektronická forma všetkých administratívnych úkonov medzi občanmi 
a orgánmi verejnej správy všade, kde „to  bude principiálne možné“. Má sa uplatniť 
„plná elektronizácia výmeny informácií o občanovi medzi jednotlivými inštitúciami“. 

7.1. 84 

KDH Systém rovnej dane a jednotnej DPH chce zachovať. Ochránenie daňového systému 
pred tlakmi zvonku chce dosiahnuť prijatím deklarácie o daňovej zvrchovanosti. 
Sadzba dane z príjmu by sa mala postupne znížiť na 14%. Chce zaviesť daňové 
prázdniny pre novomanželov, zvýšiť daňový bonus na deti, zvýšiť odpočítateľné 
položky (na vzdelanie detí, pri financovaní bývania, na tretí pilier dôchodkového 
zabezpečenia). Má sa zrušiť daň z poľnohospodárskej pôdy. Výber daní a odvodov sa 
má zjednotiť. 

8.1. 84 

SDKÚ-
DS 

Strana chce zotrvať na doterajších reformách garantujúcich makroekonomickú 
stabilitu. Prioritou je podpora znalostnej ekonomiky a udržanie dlhodobého 
hospodárskeho rastu. Má sa skvalitňovať podnikateľské prostredie, zefektívňovať 
riadenie vo verejnom sektore, posilňovať postavenie občana. Z hľadiska štruktúry 
a rozsahu navrhovaných zmien v príjmoch a výdavkoch verejných financií sa 
makroekonomická stabilita zlepší. 

1.1. 80 

SDKÚ-
DS 

V roku 2010 sa má dosiahnuť vyrovnané hospodárenie verejných financií. Nástrojom 
na to má byť zotrvanie na doterajších reformách, skvalitnenie programového 
rozpočtovania, znižovanie výdavkov, odmietnutie prijímania zákonov s nekrytými 
rozpočtovými dôsledkami, využitie príjmov z privatizácie iba na sanovanie 
dôchodkového systému, skvalitnenie riadenia verejného dlhu. Pozornosť je zameraná 
aj na zefektívňovanie výdavkov. Tlakom z opačnej strany môže byť avizovaný pokles 
príjmov z daní a odvodov pri znižovaní sadzieb.   

1.2. 80 

SDKÚ-
DS 

Dlžník má často záujem predlžovať súdne konanie, aby sa vyhol povinnosti platiť dlh. 
Preto treba obmedziť možnosti predlžovania konaní obštrukciami účastníkov konaní. 
Procesné lehoty sa majú upraviť na administratívne úkony súdov. Zavedú sa formuláre 
na podávanie návrhov na vydanie platobného rozkazu. Platobné rozkazy sa budú 
vydávať do 30 dní. Posilní sa zodpovednosť exekútorov za výsledok exekúcie.   

5.3. 80 

SDKÚ-
DS 

Spomína ho v prípade stredných odborných škôl. Nepriamo s ním počíta, keď chce 
podporovať mobilitu žiakov, študentov a výskumníkov do zahraničia, s cieľom 
dosiahnuť ich návrat do aktívneho pôsobenia na Slovensku. 

10.2. 76 

SDKÚ-
DS 

Prístup občana k verejným službám sa musí zjednodušiť. Počet úradov by sa mal 
znížiť, aby „občan mohol vybaviť čo najviac úradných záležitostí za jednou 
prepážkou“. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, inšpektoráty práce a Sociálna 
poisťovňa vytvoria pracoviská recepcie, kde budú schopní poskytovať občanovi 
všetky potrebné informácie. Informácie medzi týmito inštitúciami sa majú vymieňať 
automaticky, nebude to musieť robiť občan.   

7.2. 74 

SMK Systém nehodlá meniť. Navrhuje znížiť daň z príjmov pre všetky kategórie na 17%.  8.1. 74 
SDKÚ-
DS 

V systéme sa reformou vytvorila ekonomická stabilita, ale občan zatiaľ nepocítil 
dôsledky. Prioritou strany je zvyšovanie efektivity poskytovanej zdravotníckej 
starostlivosti. Výška správneho fondu v zdravotných poisťovniach, ktoré budú 
pokračovať v transformácii na akciové spoločnosti a neziskové organizácie, sa má 
obmedziť, možný zisk použiť na starostlivosť o pacientov. Štát má každý rok 
zvyšovať platby o poistencov o 0,25% ročne, teda na 5% z ich priemernej mzdy v roku 
2010. Podporovať bude integrovaný systém zdravotnej starostlivosti, vznik 

9.1. 74 
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špecializovaných centier, jednodňovú zdravotnú starostlivosť. Lepšie sa majú 
odmeňovať zdravotní pracovníci, a to na základe kvality Náklady by sa mali znižovať 
elektronickým prepojením poisťovní, nemocníc a ambulancií. Prijať treba 
zdravotnícku doktrínu definujúcu ďalší vývoj slovenského zdravotníctva a zákon 
o dlhodobej starostlivosti.  

SDKÚ-
DS 

Vysoké školy majú byť diferencované tak, že „kvalita bude rozhodujúcim faktorom pri 
rozdeľovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu“. Popri výsledkoch dosiahnutých pri 
výskume a vývoji to má byť úspešnosť absolventov na trhu práce, schopnosť získavať 
zahraničných študentov a pedagógov, vysielanie študentov na pobyty do zahraničia či 
prieskum spokojnosti študentov realizovaný nestrannou inštitúciou.  

10.3. 74 

KDH Strana chce presadzovať antikorupčné a stransparentňujúce opatrenia. V oblasti 
majetkoprávnej je za uplatňovanie zákona o preukazovaní pôvodu majetku. V oblasti 
súdnej je za uplatnenie zákonných zásad sudcovskej etiky, za zavedenie povinnosti 
publikovania majetkových priznaní v internete aj pre prokurátorov. V internete sa 
majú zverejňovať súdne rozhodnutia.    

11.1. 74 

SDKÚ-
DS 

Jednu celú kompaktnú časť programu pomenúva ako Spoločnosť založenú na poznaní. 
V tejto oblasti menuje štyri priority: zlepšovanie podnikateľského prostredia, 
investície do ľudí a vzdelávania, podporu inovácií, vedy a výskumu a napokon rozvoj 
informačnej spoločnosti. Konkrétne návrhy sú uvedené v nasledujúcich bodoch tejto 
analýzy. Ochranu duševného vlastníctva osobitne nespomína. 

3. 70 

SF Daňový systém nemieni meniť. Daňové zvýhodnenia spomína iba pri 
nízkoenergetických stavbách. Rovnú daň chce znížiť na 15%. 

8.1. 70 

KDH Hlavným cieľom hospodárskej politiky má byť udržanie vysokého a dlhodobého rastu 
slovenskej ekonomiky, ktorý je predpokladom rastu životnej úrovne občanov. Tento 
cieľ chce dosiahnuť zachovaním a vytváraním priaznivého ekonomického prostredia, 
ochranou trhovej ekonomiky, minimalizovaním zásahov štátu do fungovania trhu, 
zodpovednou rozpočtovou politikou, nízkymi daňami a nízkym štátnym 
prerozdeľovaním. Z hľadiska štruktúry a rozsahu navrhovaných zmien v príjmoch 
a výdavkoch verejných financií sa makroekonomická stabilita udrží, prípadne zlepší. 

1.1. 64 

KDH Chce znižovať deficit verejných financií a smerovať k vyrovnanému rozpočtu do 
konca volebného obdobia. Výnosy z privatizácie sa majú používať na znižovanie 
štátneho dlhu a prefinancovanie dôchodkovej reformy. 

1.2. 64 

KDH Strana ráta s pokračovaním procesu začatým v končiacom sa volebnom období, 
vrátane plnenia Maastrichtských kritérií. 

1.3. 64 

SDKÚ-
DS 

Právny poriadok sa má zjednodušiť a sprehľadniť. Preto vznikne možnosť sledovať 
proces tvorby a schvaľovania zákonov v internete až po ich zverejnenie. Má sa zaviesť 
systém merania dopadu právnych predpisov na podnikateľské prostredie.  

5.1. 64 

KDH Chce zrýchliť a zefektívniť súdne konanie a boj proti korupcii najmä realizáciou 
projektu Súdny manažment, posilňovaním prvkov kontradiktórnosti v občianskom 
súdnom konaní. Má sa zvýšiť počet pracovníkov odbornej súdnej administratívy. 

5.3. 64 

KDH Chce pokračovať v reforme zdravotníctva. Má sa stanoviť „reálna potreba“ a „reálna 
cena“ zdravotnej starostlivosti. Má sa vytvoriť minimálna sieť zdravotníckych 
zariadení, každý občan má dostať maximum zdravotnej starostlivosti vo svojom 
regióne“. Je za zvýšenie účasti štátu na odvodoch svojich poistencov. Poplatky za 
recept sa majú znížiť z 20 na 5 Sk. Štátne zdravotné poisťovne a Úrad pre dohľad nad 
zdravotnou starostlivosťou majú získať vyššiu nezávislosť. 

9.1. 60 

SMK Podporuje „každú iniciatívu“, ktorá smeruje k zvýšeniu konkurencieschopnosti 
absolventov slovenských škôl na trhu členských krajín EÚ. Navrhuje napríklad, aby 
absolvent strednej školy bol zdatný v ovládaní cudzích jazykov, počítačovo gramotný 
a schopný riadiť motorové vozidlo. Do pedagogickej praxe treba zaviesť moderné, 
efektívne nosiče informácií, digitálne učivo, učebnice a učebné pomôcky orientované 
na žiaka. Množstvo povinného učiva treba racionálne minimalizovať. Navrhuje 
vytvoriť trhové podmienky v systéme zásobovania učebnicami, vrátane kompenzácie 
výdavkov na tvorbu učebníc v nižších nákladoch.  

10.1. 58 
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KDH Cieľ rieši opatreniami najmä v oblasti školstva a vedy. Strana chce podporovať 
„zvýšenie financovania a spoločenského postavenia vedy a výskumu“.  

3. 54 

KDH V spravodlivosti uvádza potrebu „zabezpečenia spravodlivého a férového procesu“. 
Má sa presadiť jednotná trestná politika, reformovať prokuratúra. Má sa zvýšiť 
zodpovednosť sudcov, sprísniť postih sudcov a prokurátorov. Má sa zaviesť trestná 
zodpovednosť právnických osôb.  

  54 

KDH Počet štátnych úradov sa má znížiť spájaním, rušením, začleňovaním pod ministerstvá 
(má sa to týkať napríklad Národného bezpečnostného úradu, Úradu pre štátnu službu, 
Úradu na ochranu osobných údajov, Úradu geodézie, kartografie a katastra, Úradu pre 
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo). 

7.3. 54 

SF Chce vytvoriť ekonomicky nenáročný a priateľský štát. Je za prehodnotenie právnej 
úpravy a efektívnosti štátnej a verejnej správy a uplatnenie princípu nulovej tolerancie 
k všetkým javom spôsobujúcim zvyšujúci sa vplyv štátu, vyšší stupeň prerozdeľovania 
a nárast byrokracie a šikanovania občanov a podnikateľov zo strany jeho orgánov. Je 
za prijatie právnych a organizačných opatrení na realizáciu princípu iba raz, ktorý 
spočíva tom, že fyzická či právnická osoba sa v prípade zmeny svojich identifikačných 
údajov musí obrátiť na štátnu a verejnú správu iba raz, a postačí, ak zmenu svojich 
údajov nahlási ktorémukoľvek úradu, lebo ten bude povinný zabezpečiť zmeny v celej 
sústave štátnych a verejných informačných systémov. 

7.3. 54 

 
 
3.4. Vyhodnotenie najsledovanejších požiadaviek 
V nasledujúcej tabuľke  sú zoradené požiadavky podľa toho, akú pozornosť im 
sumárne venovalo všetkých sedem posudzovaných strán. Záujem zachovať 
zreformovaný daňový systém, pokračovať v reforme zdravotníctva a školstva je 
vysoký. Značnú podporu má zvyšovanie makroekonomickej stability a priatie eura 
v roku 2009. 

Za povšimnutie však stojí aj pripojené bodové ohodnotenie. Veď pri maximálnom 
možnom dosiahnuteľnom ohodnotení 350 bodov, dosiahol zreformovaný daňový 
systém iba niečo viac ako polovičnú podporu. Nad 50 percentami možných bodov sa 
umiestila už iba reforma zdravotníctva. Volebné programy signalizujú, že na 
zafixovanie a pokračovanie reforiem bude treba na širokej politickej platforme 
vyvinúť veľké úsilie.  

 
Požiadavka z Wish Listu 2006 Súčet bodov 

za všetky 
hodnotené 

strany (max . 
350 bodov) 

8.1. Zotrvať pri zreformovanom daňovom systéme 193 
9.1. Pokračovať v reforme zdravotníctva s cieľom vybudovať udržateľný, efektívny a transparentný 
systém 170 
1.1. Zvyšovať makroekonomickú stabilitu 144 
1.3. Vytvoriť podmienky na prijatie eura v plánovanom termíne v roku 2009 141 
10.1. V školskom systéme vo väčšej miere aplikovať metódy výučby používané v krajinách úspešných 
v medzinárodných porovnaniach (vrátane učebníc a pomôcok) 135 
5.2. Posilniť vymožiteľnosť práva 131 
11.1. Rozvíjať aktivity zamerané na uplatňovanie etických princípov a potláčanie korupcie 
v spoločnosti 131 
3. Podporovať rozvoj poznatkovej ekonomiky s osobitným dôrazom na zlepšenie ochrany duševného  
vlastníctva 127 
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7.3. Smerovať k pružnému, rýchlemu a efektívnemu výkonu štátnej správy 123 
1.2. Odstrániť schodkové hospodárenie štátu 122 
7.1. Zjednodušiť a elektronizovať komunikáciu s úradmi 119 
5.3. Výrazne skrátiť dĺžku súdnych konaní 114 
8.3. Posilňovať princíp súkromného (komerčného) poistenia v rámci sociálneho systému 112 
10.2. Zvýšiť dôraz na výučbu cudzích jazykov 108 
2.2. Podporovať urýchlené uvoľnenie cezhraničného pohybu pracovných síl a služieb a znižovanie 
ochrany vnútorných trhov 103 
8.2. Znížiť a zjednodušiť odvodové zaťaženie 97 
2.1. Presadzovať nevyhnutné reformy v EÚ vychádzajúc z filozofie reforiem realizovaných v SR  
v oblastiach daňovej a pracovnej legislatívy, sociálneho a dôchodkového zabezpečenia 96 
7.2. Skrátiť reakčné doby úradov 89 
9.2. Rozdeliť diagnózy do kategórií plne hradených štátom, čiastočne hradených štátom a priamo 
hradených občanom so zohľadnením veku pacientov 77 
5.1. Zvyšovať stabilitu a jednoznačnosť právnych predpisov (najmä v daňovej oblasti) 71 
4.1. Zvýšiť transparentnosť pri prideľovaní prostriedkov z fondov EÚ 63 
10.3. Posilniť konkurenciu medzi vysokými školami na národnej a medzinárodnej úrovni 45 
11.2. Boj proti korupcii posilniť aj privatizáciou štátnych podnikov 44 
8.4. Zverejňovať všetkých príjemcov sociálnej pomoci na internete 25 
4.2. Zjednodušiť schvaľovanie a výkazníctvo projektov 17 
 6.1. Poskytovať verejnosti zrozumiteľné informácie o verejných výdavkoch a činnosti verejných 
inštitúcií 15 
4.3. Vyhodnocovať dopady projektov financovaných z fondov EÚ na kvalitu života občanov Slovenska 
a zverejňovať zrozumiteľné informácie o efektívnosti použitia prostriedkov z fondov EÚ 14 
6.2. Kontrolu efektívnosti štátnych inštitúcií podriadiť subjektu mimo exekutívy 2 
6.3. Rozšíriť kompetencie vlády SR v oblasti kontroly samospráv 0 
10.4. Legalizovať postavenie externých študentov 0 
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4. Hodnotenie podľa vykonateľnosti zámerov 
 
4.1. Spôsob hodnotenia 
Druhé kritérium sa snažilo vyhodnotiť vykonateľnosť zámerov, ktoré politické strany 
prezentujú vo volebných programoch. Dôraz sa položil na dostatočný počet 
odborníkov schopných realizovať zámery a na doterajšie výsledky reprezentantov 
jednotlivých politických strán. Pätinovú váhu na naplnení tohto kritéria mala 
schopnosť spolupracovať s partnermi na dosiahnutí stanovených cieľov. 

Toto kritérium sa opieralo o výsledky prieskumu, ktoré vykonala PAS v období od 5. 
do 7. júna 2006 medzi svojimi členmi.    
 
 
4.2. Výsledky hodnotenia 
 
Výsledky hodnotenia politických strán podľa tohto kritéria sú v tabuľke. Okrem 
bodov, ktoré získali strany do celkového hodnotenia sa v tabuľke uvádza aj 
percentuálne naplnenie kritéria. 

Na prvom mieste sa vysokým náskokom umiestnila SDKÚ – DS. Zhruba na rovnakej 
úrovni sú v schopnosti realizovania svojich zámerov SMK a KDH. Ostatné strany 
majú menšiu ako polovičnú šancu dosiahnuť to, čo si predsavzali.  Najhoršie skončila 
v prieskume SNS. V prípade zapojenia do novej vlády jej hrozí, že dokáže presadiť 
len minimum vlastných požiadaviek. 
 

  
Odborné 
zázemie 
(max. 10 
bodov) 

Doterajšie 
výsledky 
(max. 10 
bodov) 

Schopnosť 
spolupráce 

(max. 5 
bodov) 

Vykonateľnosť 
zámerov 

body spolu  
(max. 25 
bodov) 

Vykonateľnosť 
zámerov       

(v %) 
Poradie 

Smer – SD 2,7 0,0 1,6 4,3 17,2 6. 
SDKÚ – DS 8,7 8,4 3,5 20,6 82,4 1. 
ĽS – HZDS 5,1 2,8 1,9 9,8 39,3 4. 
SMK 5,8 6,0 3,7 15,4 61,6 2. 
KDH 6,0 6,1 2,7 14,8 59,1 3. 
SNS 1,4 0,4 1,4 3,2 12,8 7. 
SF 3,1 0,1 2,2 5,5 21,8 5. 
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5. Hodnotenie podľa oslovenia voliča 
 
5.1. Výsledky hodnotenia  
Tretie hlavné kritérium sa sústredilo na voliča. Volebný program by mal byť pre neho 
podkladom na hodnotenie zámerov politickej strany. Preto PAS sledovala včasnosť 
zverejnenia volebných programov pred parlamentnými voľbami. Dôležitá bola 
kontinuita programov, aby sa strany nehlásili k inému ako pred štyrmi rokmi. 
Napokon PAS zobrala do úvahy aj volebné preferencie, pretože tie už do značnej 
miery odzrkadľujú postoj voličov. 

V podpore voliča sa najvyššie umiestnila SDKÚ - DS. Podarilo sa jej to najmä vďaka 
vysokej kontinuite programov z roku 2002 a z roku 2006. Na druhom mieste je KDH, 
ktoré rovnako nemení svoju orientáciu a v predstihu zverejňuje konkrétne zámery. 
Prvú trojicu uzatvára Smer – SD, lebo má vysokú podporu v predvolebných 
prieskumoch.  

V tabuľke je popri bodoch aj ohodnotenie v percentách, čo vyjadruje, ako efektívne 
strany dokážu kvalifikovane osloviť voliča.  
 

  
Včasnosť 

zverejnenia 
(max. 5 
bodov) 

Kontinuita 
programov 

(max. 10 
bodov) 

Volebné 
preferencie 

(max. 10 
bodov) 

Oslovenie 
voliča - 

body spolu 
(max. 25 
bodov) 

Oslovenie 
voliča      

v % 
Poradie 

Smer – SD 0 4 10 14 56 3. 
SDKÚ – DS 5 10 4 19 76 1. 
ĽS – HZDS 0 2 4 6 24 6. 
SMK 3 6 4 13 52 4. 
KDH 5 8 2 15 60 2. 
SNS 5 4 2 11 44 5. 
SF 3 0 2 5 20 7. 

 
 
5.2. Včasnosť zverejnenia programu 
V tejto kategórii sa hodnotila ochota a schopnosť sledovaných politických strán včas 
zverejniť svoje volebné programy. 

Strana, ktorá predloží svoj program dostatočne v predstihu, potvrdzuje, že má jasno 
v svojom hodnotovom systéme, v jednoznačnej orientácii, stanovení cieľov 
i zámeroch, ako ich dosiahnuť. Dlhodobo sa venuje problémom spoločnosti a je 
schopná bez väčších problémov zostaviť ucelený program. 

Strana, ktorá zverejní program skôr ako ostatné, môže prísť s originálnymi riešeniami, 
ktoré v prípade nasledovania budú už len kopírovaním. Zároveň však ide s kožou na 
trh, pretože sa odhaľuje pred konkurenciou, ešte si len pripravujúcej vlastný volebný 
program, a uľahčuje jej rozhodovanie z hľadiska nadviazania budúcej spolupráce 
alebo zámerného vyhranenia na opačnej pozícii politického bojiska.  
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Včas zverejnený program umožňuje voličovi posúdiť kvalitu a naplniteľnosť zámerov 
v konkrétnych oblastiach. Volič  má dostatočne dlhý čas na to, aby mohol klásť 
adresné otázky a čakať na odpovede, ktorú mu uľahčia prijatie rozhodnutia vo 
volebnej miestnosti. 

Každá strana bola ohodnotená jednou z troch známok: 

- za zverejnenie programu viac ako 6 týždňov pred parlamentnými voľbami 
(pred 5.5.2006) získala 5 bodov 

- za zverejnenie programu viac ako 4 týždne a menej ako 6 týždňov pred 
parlamentnými voľbami (6.5.-20.5.2006) získala 3 body 

- za zverejnenie programu menej ako 4 týždne pred parlamentnými voľbami (po 
21.5.2006) nezískala žiaden bod. 

Váha tohto kritéria bola 1. 

Výsledky sú v tabuľke: 
 

 Body Váha  Výsledok 
Smer – SD 0 1 0 
SDKÚ – DS 5 1 5 
ĽS – HZDS 0 1 0 
SMK 3 1 3 
KDH 5 1 5 
SNS 5 1 5 
SF 3 1 3 

  
Včasným zverejnením svojich programov sa voličovi najviac priblížili SDKÚ-DS, 
KDH a SNS. Najdlhšie museli voliči čakať na programy Smeru – SD a ĽS – HZDS. 
 
 
5.3. Porovnanie volebných programov najsilnejších politických strán 
medzi rokmi 2002 a 2006 
V tejto kategórii sa hodnotila čitateľnosť orientácie politických strán. Kritériami boli: 

- kontinuita zámerov strán z hľadiska hodnotenia ich volebných programov 
v rokoch 2002 a 2006  

- vnútorná konzistentnosť volebného programu každej politickej strany z roku 
2006. 

Hodnotila sa najmä schopnosť posudzovanej strany zachovať si pôvodnú orientáciu, 
hoci v niektorých prípadoch je orientácia spred štyroch rokov či v súčasnosti 
z programov ťažko identifikovateľná. Nižšia čitateľnosť znížila celkové ohodnotenie. 

Zohľadnený bol vývoj za posledné štyri roky, pretože čiastkové ciele niektorých strán 
(najmä súčasných vládnych) sa už splnili. V takýchto prípadoch sa hodnotila  
nadväznosť novopostavených cieľov na už splnené zámery. 

Posudzovala sa vnútorná konzistentnosť programov z hľadiska ich vyváženosti, 
komplexnosti a jednoznačnosti. 

Zámerom tejto časti hodnotenia bolo získanie predstavy, do akej miery bude strana 
v prípade účasti v budúcej vláde ochotná a schopná napĺňať zámery proklamované 
v predloženom volebnom programe a do akej miery si nechá vnútiť pozície diktovanej  
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inými koaličnými stranami. Ak sa jej program menil počas predchádzajúcich štyroch 
rokov, je predpoklad, že sa tak stane aj v nasledujúcom období. 

Každá strana bola ohodnotená bodmi 0, 1, 2, 3, 4 alebo 5. Získať 5 bodov znamenalo 
najlepšiu známku. Váha kritéria bola 2. Výsledky sú v tabuľke: 

 
  Body Váha  Výsledok 
Smer – SD 2 2 4 
SDKÚ – DS 5 2 10 
ĽS – HZDS 1 2 2 
SMK 3 2 6 
KDH 4 2 8 
SNS 2 2 4 
SF 0 2 0 

 
Z tabuľky vidieť, že najväčšiu kontinuitu majú jednoznačne programy SDKÚ – DS. 
Za ňou sa umiestnili ďalšie dve koaličné strany zo súčasného volebného obdobia 
KDH a SMK. Najhoršie vyznieva Slobodné fórum, pretože táto strana pred štyrmi 
rokmi neexistovala, a preto neexistuje porovnávacia základňa. 

V nasledujúcej časti sú analýzy volebných programov jednotlivých strán, na základe 
ktorých bolo pridelené bodové ohodnotenie. 
 
5.3.1. Smer – sociálna demokracia 
Politická orientácia: 

- strana už nie je „tretia cesta“ ale „sociálna demokracia“ 

Štát: 
- už nehovorí o potrebe upraviť pre politické strany dolnú hranicu 

zabezpečujúcu vstup do NR SR po voľbách na 7 % získaných hlasov 
- už nehovorí o potrebe znížiť počet členov vlády SR 
- nepripomína potrebu zredukovania pracovníkov vo verejnej správe (pred 

štyrmi rokmi navrhovala redukciu o 20%) 
- už nehovorí o potrebe zmeniť územnosprávne členenie Slovenska na tri kraje 

a Bratislavu (malo sa tak stať po roku 2005). 

Právo a bezpečnosť: 
- ekonomickú kriminalitu po roku 1998 vníma zásadne horšiu ako pred týmto 

rokom (v minulom volebnom programe chcela strana naprávať škody za roky 
1994 až 2002) 

- chce opraviť chyby v rekodifikovanom Trestnom zákone a Trestnom poriadku 
(tieto predpisy pred štyrmi rokmi nespomínala) 

- osobitne spomína prokuratúru, ktorá by mala ostať v súčasnej podobe 
- chce podporiť hasičov a záchranárov, a to prostredníctvom zvýšenia 

povinných odvodov komerčných poisťovní do osobitného fondu 
- chce poskytovať bezplatnú právnu pomoc chudobným a „na tento účel podporí 

činnosť mimovládnych organizácií“ (vo volebnom programe 2002 menovite 
spomenula jedinú mimovládnu organizáciu Transparency International 
Slovensko – strana chcela v praxi realizovať jej Protikorupčné minimum)  

- navrhuje rozšírenie právomocí verejného ochrancu práv. 

Daňový systém: 
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- daň z príjmov právnických osôb ponechá pre väčšinu subjektov na úrovni 
19%, zároveň chce znížiť daňový základ o rozličné položky 

- chce zvýšiť daň z príjmov na 25% pre „prirodzené monopoly, dominantné 
podniky, finančné a bankové inštitúcie“ 

- zavedie daň z dividend 
- systém rovnej dane z príjmov fyzických osôb chce zrušiť a vrátiť sa 

k progresívnej dani, chce vniesť odpočítateľné položky do daňového základu 
- chce sa vrátiť k dani z darovania 
- navrhuje dve úrovne dane z pridanej hodnoty – 19% na základné komodity, 

nižšiu na vybrané komodity a zároveň nulovú daň na nešpecifikované 
kategórie tovarov.  

Dôchodkový systém: 
- strana upúšťa od pôvodného priebežného modelu posilneného „doplnkovým 

dôchodkovým poistením“ spred štyroch rokov 
- súčasný prvý (priebežný) pilier sa má posilniť, druhý (kapitalizačný) sa má 

premeniť na dobrovoľný a popri dôchodcovských správcovských 
spoločnostiach sa doňho majú vpustiť nové „nešpecifické finančné inštitúcie“, 
tretí (doplnkový) má ostať dôchodcovým pripopoistením 

- celý systém sociálneho zabezpečenia chce strana „stabilizovať na základe 
analýz a dohody so sociálnymi partnermi a profesijnými združeniami“. 

Zdravotníctvo: 
- strana už nebude stavať len na zákonnom zdravotnom poistení, ale podporí 

rozvoj nepovinného pripoistenia  
- už nepresadzuje návrat k jedinej zdravotnej poisťovni, uznáva, že ich je viac 

a chce im vrátiť verejnoprávny charakter 
- už nehovorí o potrebe ochrany domáceho trhu pred liekmi od dovozcov 

a vytvorení podmienok na zvyšovanie vývozu domácich liekov 
- nehovorí o potrebe vyrovnaných príjmov a výdavkov systému, ale chce naliať 

nové peniaze do systému cez vyššie platby štátu za svojich poistencov 
- už nepociťuje potrebu potláčať klientelizmus pri udeľovaní licencií na 

distribúciu liekov 
- na „financovanie zvlášť náročných výkonov“ chce zriadiť osobitný spoločný 

fond zdravotných poisťovní a štátu 
- ustupuje od centralizovaného modelu riadenia zdravotníckych zariadení, 

podporí decentralizáciu a ponechanie častí zariadení pod štátom. 

Sociálne zabezpečenie: 
- strana chce rozličnými spôsobmi zvyšovať sociálne dávky pre rozličné 

skupiny obyvateľstva 
- už nehovorí negatívne o populačnom raste (rok 2002: „treba aktívne 

ovplyvňovať nezodpovedný rast rómskej populácie, ktorý je spôsobený 
nerozumnou štátnou sociálnou politikou“), ale o zvýšenej podpore rodičov 
(zvyšovaním rodičovských príspevkov, pomocou pri umiestňovaní dieťaťa 
v škôlke) 

- rómsku problematikou navrhuje riešiť cez „komplexné riešenie“, spomína 
viazanie poskytovania sociálnej pomoci na splnenie určitých povinností, 
„úpravu vlastníckych vzťahov k pozemkom, na ktorých sa nachádzajú rómske 
osady“, podporu výstavby sociálneho bývania pre Rómov. 

Doprava: 
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- v cestnej doprave rozširuje svoje zámery o vybudovanie rýchlostných ciest 
v strede a na východe Slovenska 

- chce zvýhodniť dopravné prostriedky s alternatívnym pohonom 
- v železničnej doprave už nehovorí o potrebe rozvoja programov, ale o zvýšení 

počtu prepravovaných osôb a o udržaní objemu prepravovaného tovaru 
- už neprotestuje proti rozdeleniu železničných spoločností ale hovorí o potrebe 

zlúčiť ich do „holdingového usporiadania“ 
- chce rozšíriť zľavy v cestovnom. 

Zamestnanosť, podpora podnikania: 
- chce vytvoriť osobitnú verejno-právnu inštitúciu, ktorá by sa venovala iba 

službám zamestnanosti 
- pomoc na podporu podnikania už nevidí v spolupráci s vymenovanými 

združeniami (SOPK, AZZZ), ale najmä v podpore malého podnikania 
- už nechce vytvoriť Fond reštrukturalizácie a revitalizácie priemyslu na 

ozdravenie podnikov  
- má sa zriadiť rada vlády pre malé a stredné podnikanie 
- začínajúci podnikateľ si má všetky formality vybaviť na jednom mieste 
- podpora cestovného ruchu má ísť cez uznanie „príspevku zamestnávateľa na 

regeneráciu pracovnej sily doma“ ako nákladovej položky, a nie cez rozličné 
úľavy zamýšľané v roku 2002. 

Prírodné zdroje a energetika: 
- strana upúšťa od propagácie minerálnych vôd v zahraničí 
- chce novú energetickú politiku, prehodnotenie regulačného rámca 
- chce diverzifikovať energetické zdroje 
- chce prehodnotiť doterajšiu privatizáciu strategických energetických podnikov 
- podporí výstavbu tretieho a štvrtého bloku elektrárne v Mochovciach. 

Pôdohospodárstvo: 
- strana ustúpila od „zvýšenia ochrany výroby domácich potravín pred 

nadmerným dovozom“ 
- už nespomína, že pestovať treba na Slovensku všade kvôli rázu krajiny  
- je za zlepšenie rozvoja trhu s poľnohospodárskou pôdou 
- chce podporiť vznik poľnohospodárskej marketingovej agentúry „s cieľom 

zvýšiť propagáciu a spotrebu domácej poľnohospodárskej a potravinárskej 
produkcie“ 

- chce prijať dlhodobú stratégiu štátu vo forme Národného lesníckeho 
programu. 

 
Strana Smer zásadne zmenila názov i obsah programu. Už sa nepovažuje za tretiu 
cestu, ale za sociálnu demokraciu. Vo viacerých oblastiach ostali jej postoje rovnaké, 
to znamená prevažne socialistické, je však viac takých, kde vykonala zásadné úpravy. 
Pritom ide sčasti o úpravy, ktoré naznačujú odklon do ľava, sčasti k opačnej strane 
politického spektra. Podrobnejšie rozpracovanie programu oproti roku 2002 síce 
poskytuje lepší prehľad o jej zámeroch, na druhej strane však zvyšuje nevyváženosť 
a zahmlieva jasnú orientáciu. Spojivo medzi volebnými programami rokov 2002 
a 2006 nie je pevné, a preto nemožno vylúčiť, že v blízkej budúcnosti sa postoje 
strany opäť účelovo zmenia. 
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5.3.2. Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana  
Ekonomika: 

- verejné financie by sa do roku 2010 mali dostať do vyrovnaného stavu 
- už sa nehovorí o tom, aký podiel by ideálne mali mať verejné financie na HDP 

(pred štyrmi rokmi to malo byť 30 – 35% HDP) 
- euro sa má prijať k 1. 1. 2009 
- reformovaný daňový systém sa má udržať, daň z príjmu má klesnúť 

v nasledujúcich štyroch rokoch na 15% (o tomto čísle hovoril aj volebný 
program z roku 2002) 

- už sa nehovorí o výraznej zmene odvodového systému (pred štyrmi rokmi to 
bolo považované za dôležitejšie ako daňová reforma, dokonca bol naznačený 
scenár, ako to urobiť) 

- o znižovaní odvodov sa hovorí len rámcovo (napríklad ako alternatíva 
k znižovaniu priamych daní) 

- systém výberu daní a odvodov sa má zlúčiť, vrátane vymeriavacích základov, 
vytvorí sa nový Finančný úrad 

- hrubá mzda zamestnancov sa má zvýšiť o výšku súčasných odvodov, z ktorej 
bude potom zamestnanec platiť odvody 

- pri zákonoch sa má dôsledne posudzovať budúci vplyv na podnikateľské 
prostredie 

- stimuly zo strany štátu pre investorov sa majú postupne umorovať 
- efektívnejšie sa majú využívať prostriedky z európskych fondov 
- podnikateľom sa má uľahčiť styk s úradmi formou vytvorenia združených 

kontaktných miest 
- má sa vytvoriť ucelený inovačný systém 
- osobitne sa nehovorí o boji proti nezamestnanosti.   

Vzdelávanie a veda: 
- strana kladie väčší dôraz na túto oblasť ako pred štyrmi rokmi 
- vzdelanie má byť po infraštruktúre druhá najdôležitejšia oblasť na využitie 

európskych fondov 
- základné a stredné školy. 

o  už nehovorí o kvantite, ale viac o kvalite (v roku 2002 mala zámer, 
aby na stredných školách mohol študovať každý, kto má záujem, teraz 
už nie) 

o  školy si majú definovať vlastné vzdelávacie programy 
o  základné školy sa majú rozšíriť o nultý ročník (materská škola 

v poslednom ročníku má byť povinná) 
o  základné školy majú byť merateľné podobným systémom, ako je na 

stredných maturita 
- vysoké školy: 

o  už sa nehovorí o potrebe vynakladať na ne 1% HDP 
o  stupeň odmeňovania sa má viazať na kvalitu školy 
o  školy sa podľa zamerania a kvality majú deliť na skupiny  
o  viac sa zdôrazňujú možnosti ako nutnosť zavedenia školného 
o  viac sa má diferencovať odmeňovanie pedagógov 

- veda a výskum 
o  je úplne nová oblasť v programe 
o  má sa pokračovať v začatej reforme, najmä v smere podpory výskumu 

medzinárodnej kvality 
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o  majú sa vytipovať dve, tri prioritné oblasti výskumu s nadštandardnou 
podporou vlády 

o  objem prostriedkov na túto oblasť má rásť 
o  odvetvie sa má financovať cez Agentúru na podporu výskumu 

a vývoja, avšak aj so zapojením škôl a podnikov 
- informačné a komunikačné technológie: 

o  cestou sprístupnenia produktov pre domácnosti má byť úplná 
liberalizácia telekomunikačného sektora 

o  administratívne úkony medzi občanom a verejnou správou majú byť 
prístupné elektronicky všade, kde to bude principiálne možné“. 

Rodina a sociálna politika: 
- po štyroch rokoch originálne vypracovaná oblasť 
-  rodiny majú mať vyplácané priame dávky na rodinné účty 
-  rodiny si budú môcť zvoliť vlastnú formu zdaňovania príjmov (individuálna, 

spoločná) 
-  sociálny systém sa má prispôsobiť potrebám rodín 
-  úrady majú byť viac dostupné rodinám, hlavne zlučovaním služieb štátnych 

inštitúcií do pracovísk recepcie 
-  pod pojmom rodina sa chápe aj neúplná rodina  
-  už sa nehovorí o potrebe špeciálne podporovať bytovú výstavbu 
-  menej priestoru sa venuje potrebám dieťaťa. 

Zdravotníctvo: 
- po štyroch rokoch originálne vypracovaná oblasť 
- treba vypracovať zdravotnú doktrínu na ďalšie smerovanie zdravotníctva 
- má sa zaviesť zrozumiteľný systém merania kvality zdravotníckych zariadení 
- systém sa má úplne informatizovať (prepojenie účastníkov) 
- financovanie má byť zmiešané z verejného zdravotného poistenia a sociálnych 

fondov 
- má sa presadzovať individuálne zdravotné poistenie s možným nadštandardom 

(základné poistenie a komerčné pripoistenie) 
- majú sa zlúčiť vymeriavacie základy na platenie zdravotného a sociálneho 

poistenia 
- platby štátu sa postupne za štyri roky majú zvýšiť zo 4 na 5% z priemernej 

mzdy 
- občanom sa majú sprístupňovať individuálne účty poistencov 
- nemocnice sa majú meniť na akciové spoločnosti a neziskové organizácie. 

Kultúra: 
- po štyroch rokoch originálne vypracovaná oblasť 
- má sa vykonať reforma správy a financovania kultúry 
- financovanie sa má vykonávať cez osobitnú agentúru, oddelenú od politicko-

administratívnej činnosti ministerstva kultúry  
- má vzniknúť nový systém fungovania kultúrnych inštitúcií 
- väčší dôraz sa bude klásť na národné kultúrne dedičstvo a pôvodnú tvorbu 
- má sa definovať  pozícia verejnoprávnych médií v podpore domácej kultúry. 

Šport: 
- úplne nová oblasť vo volebnom programe strany 
- zásadne sa má zmeniť financovanie športu, bude sa hodnotiť efektívnosť 

vynakladaných prostriedkov 
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- peniaze sa budú prideľovať na ciele, nie na subjekty 
- dotácie pre zväzy budú podmienené konkrétnou činnosťou, napríklad 

domácou súťažou 
- v záujme plošného rozširovania športu sa zvýšia dotácie pre školy a iné 

organizácie organizujúce športové podujatia mimo vyučovania 
- zostaví sa rebríček 10 až 15 športov, ktoré sa  budú považovať za prioritné, 

pričom rebríček sa môže v čase meniť (súťaživosť). 

Samospráva: 
- strana už nehovorí o potrebe rozčleniť Slovensko na „12 prirodzených 

samosprávnych regiónov“, rešpektuje súčasný stav 
- hovorí o územnosprávnej reforme na úrovni obcí, napríklad ich spájaní do 

mikroregiónov 
- ďalšie právomoci sa majú presunúť na samosprávy, kompetencie žúp sa majú 

posilniť. 

Štátna správa: 
- má sa zúžiť počet ministerstiev o hospodárstvo a európske záležitosti, agenda 

sa má rozdeliť medzi zostávajúce ministerstvá 
- niektoré úrady sa majú presunúť pod ministerstvá (napríklad štátne hmotné 

rezervy) 
- zlúčiť sa majú príbuzné úrady (telekomunikačný s poštovým, protimonopolný 

s verejným obstarávaním) 
- Fond národného majetku sa má zrušiť 
- má sa posilniť elektronické verejné obstarávanie 
- má sa vytvoriť centrálne správa štátnych nehnuteľností 
- má vzniknúť Finančný úrad na jednotný výber daní a odvodov. 

Súdnictvo: 
- oblasť je na rozdiel spred štyroch rokov podrobne rozpracovaná 
- strana chce novú úpravu procesného práva 
- skrátiť sa majú lehoty na úkony súdov 
- súdy sa majú odbremeniť od iných ako sporných prípadov 
- sudcovia sa majú špecializovať 
- súdne rozhodnutia sa majú ešte viac uverejňovať v internete 
- má sa posilniť zodpovednosť exekútorov za výkon exekúcie 
- obsadenie pozície predsedu súdu má podliehať vyššej konkurencii. 

Regionálny rozvoj: 
- v programe strany dostal osobitnú prioritu a v porovnaní s rokom 2002 je 

oveľa podrobnejšie rozpracovaný 
- v poľnohospodárstve sa má prejsť od nadprodukcie k pestovaniu 

energetických plodín 
- dotácie v poľnohospodárstve majú smerovať jednotnou platbou na farmu 
- majú sa upraviť pomery v činnosti úradov pozemkového vlastníctva tak, aby 

sa napríklad k listu vlastníctva dalo dostať na každej pošte v krajine 
- v budovaní infraštruktúry sa má používať viac prostriedkov z európskych 

fondov (požívanie eurofondov na tento účel má byť prioritné) 
- štátnu podporu na výstavbu nájomných bytov budú môcť čerpať aj iní ako 

komunálni investori 
- má sa prijať nový stavebný zákon 
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- strana chce zrušiť Environmentálny fond a prehodnotiť fungovanie 
Recyklačného fondu. 

Zahraničná politika: 
- v rámci EÚ chce strana reformovať poľnohospodársku politiku a financovanie 

vedy a výskumu 
- v NATO jej ide o plnenie úloh v boji proti medzinárodnému terorizmu 
- v dvojstranných vzťahoch jednoznačne uprednostňuje USA, ktoré považuje za 

strategického partnera Slovenska 
- osobitnú pozornosť chce venovať slovanskej juhovýchodnej Európe 
- vracia sa k potrebe spolupráce v rámci Višegrádskej štvorky 
- chce vypracovať jednotný systém prezentácie Slovenska v zahraničí.  

 
Volebný program SDKÚ-DS je ucelený, vyvážený a konzistentný. Opisuje sa v ňom 
systém priorít a hodnôt a zároveň sa ponúkajú konkrétne riešenia. V porovnaní 
s volebným programom z roka 2002 je v ňom viac samostatne a podrobne 
rozpracovaných oblastí. Odlišnosti medzi jednotlivými programami väčšinou 
vyplývajú zo zmeny východiskového stavu po vykonaní reforiem za posledné štyri 
roky. Súčasný program je ambicióznejší, zohľadňuje dosiahnutý stav, nabraté 
skúsenosti a vyššie očakávania tvorcov. 
 
 
5.3.3. Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko 
Hospodárstvo: 

- strana plánovala v roku 2002 reformu „daňovej, odvodovej, cenovej 
a mzdovej sústavy“, teraz vyslovene spomína iba nutnosť zmeny odvodového 
systému 

- o zamýšľanej podpore priemyselných parkov strana už nepíše 
- v roku 2002 sa plánovalo dobudovanie diaľnic a rýchlostných ciest Bratislava 

– Žilina – Košice  a Bratislava – Banská Bystrica do roku 2010, teraz sa už 
konkrétny termín neuvádza 

- nespomína potrebu dostavania jadrovej elektrárne v Mochovciach 
- už nepociťuje potrebu vypracovať programy rozvoja jednotlivých odvetví na 

10 – 20 rokov. 

Sociálne zabezpečenie, zdravotníctvo, školstvo: 
- ustupuje od tzv. systému štátnej sociálnej podpory, kde by boli príspevky na 

bývanie, vzdelanie, dopravu a sociálne dávky 
- upúšťa od jednopilierového zdravotného systému a navrhuje úplne nový, 

trojpilierový. 
- namiesto povinného 12-ročného školského vzdelanie uvádza povinnosť 11-

ročného štúdia. 

Slovensko a EÚ: 
- vo viacerých oblastiach venuje zvýšenú pozornosť čerpaniu prostriedkov 

z fondov EÚ, ako dôležitého nástroja na zabezpečovanie výdavkov štátu. 
 

Výpočet zmien je krátky, čo však nesvedčí o výraznej kontinuite, ale skôr o vysokom 
nedostatku konkrétnych návrhov. Podobne ako pred štyrmi rokmi, aj teraz HZDS 
pracuje na proklamatívnej úrovni. Všade sú potrebné zlepšenia, tie sa potom aj 
sľubujú, len nevedno, ako konkrétne ich dosiahnuť. Program je rovnako ako pred 
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štyrmi rokmi formálny, prispôsobiteľný ľubovoľnej inej strane na Slovensku. Nedá sa 
z neho určiť politická orientácia HZDS. Azda najvýraznejšou odlišnosťou je 
odvolávanie sa na potrebu čerpania prostriedkov z fondov Európskej únie, ktoré majú 
pomôcť v situácii, keď sa štátna pokladnica začne prirýchlo vyprázdňovať. 
 
 
5.3.4. Strana maďarskej koalície 
Národnostná otázka, samospráva: 

- strana jednoznačne proklamuje, ktoré územie ju zaujíma, a to vymenovaním 
jednotlivých častí Slovenska obývaných aj maďarskou menšinu 

- chce presadiť zmenu preambuly Ústavy SR z „národnostného na občiansky 
princíp“ 

- už nehovorí len o potrebe systému menšinových samosprávnych inštitúcií, ale 
o potrebe „vytvorenia inštitucionálneho systému menšinových samospráv“, na 
čo treba zmeniť viacero zákonov a vytvoriť samostatný systém financovania 

- chce ďalej rozširovať jazykové práva národnostných menšín (dvojjazyčné 
názvy obcí a bratislavských mestských častí majú byť povinné pri dosiahnutí 
10%-nej, a nie súčasnej 20%-nej hranici obývanosti menšinou) 

- naďalej bude podporovať zmenu regionálneho členenia v prospech Maďarov, 
jednoznačne hovorí o vytvorení Podunajskej župy a Gemersko-Novohradskej 
župy 

- je za ďalšie finančné posilnenie samospráv 
- už nežiada len maďarského biskupa, ale aj maďarských vikárov „v tých 

biskupstvách, kde o to veriaci žiadajú“ 
- chce morálne a finančné odškodnenie za vysídlenie Maďarov z ČSR po druhej 

svetovej vojne 
- žiada rozšíriť národnostné vysielanie vo verejnoprávnych médiách. 

Školstvo: 
- kladie ešte väčší dôraz na rozvoj školstva v maďarskom jazyku 
- chce „systém samostatných národnostných priamo riadených organizácií“ 
- národnostné školstvo sa má organizovať tak, aby sa „realizovalo 

v národnostnom ústave financovanom zo štátneho rozpočtu“ 
- mimoriadny dôraz klásť na učivo z oblasti materinského jazyka, dejepisu, 

vlastivedy a umenia  
- vzdelávanie sa má zabezpečovať tak, aby po absolvovaní maďarskej školy boli 

absolventi schopní nájsť si adekvátnu prácu 
- sledujúc národnostné ciele sa treba usilovať, aby v každej obci bola zachovaná 

aspoň jedna materská a základná škola 
- s maturitou zviazať aj skúšky na získanie vodičského preukazu 
- strana žiada zvýšenie platov padagógov minimálne na úroveň priemernej 

mzdy v národnom hospodárstve.  

Kultúra: 
- strana chce nový zákon o podpore kultúry na štátnej a regionálnej úrovni, 

cieľom je obligatórne zabezpečenie prostriedkov na podporu národnostnej 
kultúry 

- chce viac zdrojov vo Višegrádskom kultúrnom fonde  
- chce novelizovať zákon o štátnom jazyku, lebo súčasný je prekážkou lepšieho 

rozvoja regionálnej rozhlasovej a televíznej tvorby 
- chce posilniť právomoci samospráv v oblasti kultúry 



 

 42 

- má sa zriadiť „Úrad menšín, ktorý by koordinoval činnosť „kultúrno-
metodických a spoločenských inštitúcií“. 

Sociálny systém: 
- apeluje na jeho finančné posilnenie, častejšie využívanie občanmi 
- navrhuje zníženie odvodového zaťaženia, ale tak, aby „neviedlo k poklesu 

sociálnych dávok a podpôr“  
- je za harmonizáciu vymeriavacích základov a spoločný výber daní a odvodov 
- s cieľom podpory zvyšovania zamestnanosti chce, aby do roku 2010 boli 

podmienky na umiestnenie 90% detí od 3 do 6 rokov a 30% detí pod 3 rokmi 
do škôlok a jaslí 

- bude podporovať vybudovanie novorodeneckých centier, aby bola nižšia 
úmrtnosť novorodencov 

- navrhuje zavedenie „detských dlhopisov“, teda príspevky na novonarodené 
deti vo výške 10- až 10-tis. Sk 

- chce posilniť terénnu sociálnu prácu (obecných sociálnych kurátorov). 

Zdravotníctvo: 
- výdavky naň by sa mali postupne zvýšiť „až do úrovne 7 až 8 % HDP“ 
- treba vytvoriť trhové podmienky pri voľbe lekára a zdravotnej starostlivosti 
- treba definovať pojem základná starostlivosť – na túto musia mať nárok všetci 

občania bez rozdielu. 

Regióny: 
- dôraz kladie na rozvojové zdroje domáce (osobitne spomína Environmentálny 

fond) a zdroje z EÚ 
- treba dobudovať cesty, pričom osobitne menuje iba cesty na zmiešanom území 

(Nitra – Zvolen – Košice, Bratislava – Nové Zámky – Levice, Košice – 
Miškovec, stredné Slovensko – Budapešť) 

- ďalej treba pracovať na projektoch ISPA v regiónoch s maďarskou menšinou 
- treba zvýšiť podporu regionálnych centier výskumu 
- majú sa vytvoriť špeciálne podporné programy pre obce pod 1000 obyvateľov. 

Ekonomika: 
- strana je za prijatie eura v roku 2009 
- chce znižovať deficit verejných financií tak, aby bol na konci volebného 

obdobia 1% HDP 
- v energetike je za diverzifikovanie vstupov a podporu výroby z alternatívnych 

zdrojov 
- podporu podnikania vidí aj v znížení dane z príjmu na 17% 
- podporu malého a stredného podnikania vidí v grantovej pomoci, bonifikovaní 

úrokov, úverových zárukách. 

Pôdohospodárstvo 
- strana navrhuje vytvorenie skladových kapacít u prvovýrobcov 
- chce rozvíjať živočíšnu produkciu z domácich zdrojov 
- chce podporovať produkciu biomasy (energetické rastliny majú do roku 2013 

pokrývať 10% poľnohospodárskej pôdy) 
- do roku 2011 sa má dokončiť proces registra obnovenej evidencie pozemkov 
- má sa odstrániť vysoký stupeň rozdrobenosti pozemkového vlastníctva 
- v záujme podpory súkromných hospodárstiev navrhuje „limitovať hornú 

hranicu výmery nadobudnuteľnej poľnohospodárskej pôdy pre právnické 
a fyzické osoby vo výške 300 ha“ 
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- chce rozhýbať trh s pôdou, napríklad aj posilnením Slovenského 
pozemkového fondu pri obchodovaní. 

Životné prostredie: 
- podporuje celú agendu súčasného ministra Miklószsa 
- pri sledovaní cieľov strana stavia najmä na štátnom rozpočte, 

Environmentálnom fonde (bude ho „osobitne napomáhať“), Recyklačnom 
fonde.  

Zahraničná politika: 
- prioritou by mali byť slovensko-maďarské vzťahy a „pestovanie maďarsko-

maďarských vzťahov“, „na skutočné riešenie problémov“ treba budovať 
dvojstranné zmiešané komisie   

- strana je za opatrné rozširovanie EÚ 
- EÚ by mala dbať na názory občanov integrovaných štátoch v prvom rade, 

preto si treba ďalšie presúvanie právomocí do Bruselu vždy dobre zvážiť 
- Slovensko by mali v inštitúciách EÚ proporcionálne zastupovať národnostné 

menšiny 
- je za rozšírenie Višegrádskej štvorky o Rakúsko a Slovinsko  
- je za budovanie spoločného zahraničného zastúpenia Višegrádskej štvorky 
- na ministerstvo zahraničných vecí SR sa má prijať viac občanov maďarskej 

národnosti. 
 
Program SMK v roku 2006 je neporovnateľne rozpracovanejší ako pred štyrmi rokmi, 
väčší priestor sa venuje všetkým oblastiam. Za sledované obdobie nastal napriek 
dosiahnutiu mnohých požiadaviek z minulosti vážny posun. Strana  priamo menuje, 
ktoré regióny treba z jej pohľadu osobitne sledovať – kopírujú územie obývané sčasti 
Maďarmi (nemenuje regióny s inými menšinami). V každej oblasti využíva 
príležitosť, aby posilnila autonómne postavenie sledovaných regiónov. 
Charakteristickou je podpora samospráv na každej úrovni, vyžadovanie 
proporcionálneho zastúpenia v každej relevantnej inštitúcii, posilňovanie jazykových 
práv, podpora medzinárodnej spolupráce v rámci bývalého Uhorska. Vývoj za 
posledné štyri roky v programe SMK naznačuje posilňovanie územno-
autonomistických snáh. 
 
 
5.3.5. Kresťanskodemokratické hnutie 
Politický systém: 

- vôbec sa neuvažuje o jeho zmene. V roku 2002 sa napríklad strana 
zasadzovala za zvýšenie váhy preferenčných hlasov a úpravu počtu volebných 
obvodov. 

Regionálny rozvoj: 
- strana chce naďalej meniť územnoprávne členenie Slovenska (na 12 krajov 

zohľadňujúcich historický vývoj) 
- uprednostňuje vyrovnávanie ekonomických regionálnych rozdielov 
- viac pripomína rušenie nadbytočných úradov a zvýšenie transparentnosti ich 

činnosti 
- viac spomína potrebu používania dôsledného verejného obstarávania. 

Národné záujmy, zahraničná politika: 
- používa nové označenie: národné záujmy 
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- zdôrazňuje potrebu ochrany národných záujmov v EÚ, odmieta prijatie 
európskej ústavy, je za ponechanie národnej suverenity v oblasti daňového 
a sociálneho systému 

- apeluje na odstraňovanie bariér medzi členmi EÚ v oblasti pohybu 
pracovníkov a služieb 

- znižuje význam NATO, pripúšťa presun časti kompetencií v európskej obrany 
na európske jednotky založené na národnom princípe 

- zdôrazňuje spoluprácu so slovanským Balkánom (je proti uznaniu nezávislosti 
Kosova). 

Obrana: 
- postoj voči USA má strana historicky odmeranejší („spájajú nás najmä 

hodnoty“), je za stiahnutie slovenských vojakov z Iraku do roku 2010 
- už netrvá na požiadavke vyčleňovania prostriedkov na obranu v minimálnom 

množstve 2% z HDP 
- pripúšťa alternatívu k profesionálnej armáde (dobrovoľná vojenská služba). 

Bezpečnosť: 
- väčšia pozornosť sa venuje organizovanému zločinu. 

Spravodlivosť, justícia: 
- trvá na zrušení Mečiarových amnestií, na prijatí príslušného ústavného zákona 
- je za zásadnú zmenu systému prokuratúry (má sa presunúť pod rezort justície) 
- trvá na zavedení trestnej zodpovednosti právnických osôb 
- je za uvalenie väčších nárokov na pracovníkov súdov a prokuratúry.. 

Ekonomika: 
- ústavným zákonom chce zakotviť daňovú zvrchovanosť na Slovensku, ako 

nástroj proti harmonizovaniu priamych daní v EÚ 
- trvá na požiadavke zníženia sadzby rovnej dane na 14% 
- opäť spomína potrebu smerovania k vyrovnanému hospodáreniu verejných 

financií 
- trvá na znížení odvodov, sadzba pre zamestnávateľov by mala klesnúť o 7% 
- je za zjednotenie výberu daní a odvodov 
- osobitne menuje rezort energetiky, plánuje jeho podporu (najmä pri 

diverzifikovaní zdrojov). 

Pôdohospodárstvo: 
- podpora má rešpektovať prírodné podmienky, na ktorých sa vykonáva 

poľnohospodárska činnosť 
- daň z poľnohospodárskej pôdy sa má prestať platiť, náhrada pre obce sa má 

nájsť v podielových daniach. 

Životné prostredie: 
- viac apeluje na využívanie alternatívnych zdrojov energie 
- podniky vodného hospodárstva treba transformovať, aby nevytvárali straty 
- je za zintenzívnenie protipovodňových opatrení 
- stočné za dažďovú vodu sa má prestať platiť. 

Sociálne veci: 
- výrazne chce znížiť odvody ako motivačný prvok (napríklad pri práci rodiča 

na polovičný pracovný úväzok nemá zamestnávateľ platiť žiadne odvody) 
- viac kompetencií sa má preniesť na samosprávy (napríklad priznávanie dávok) 
- dávky sa majú viac vyplácať v nefinančnej forme, aby sa nezneužívali 
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- väčšie slovo patrí v tejto oblasti neštátnym inštitúciám (napríklad cirkvám). 

Rodina: 
- strana je za prijatie zákona o ochrane manželstva, aby iné formy súžitia neboli 

stavané na jeho roveň 
- má sa uplatniť väčšia štátna podpora rodín (cez vyššie daňové bonusy 

viacdetných rodín, zníženie odvodového zaťaženia manželov, daňové 
prázdniny pre novomanželov, uplatnenie mladomanželských pôžičiek). 

Doprava: 
- strana spomína viac cesty ako iné spôsoby dopravy (priorita je dobudovanie 

severného spojenia Bratislavy s Košicami a zjednodušenie cestovania po 
južnej trase). 

Zdravotníctvo: 
- tejto oblasti sa venuje väčší priestor ako pred 4 rokmi 
- strana je za prehodnotenie stupňa solidarity v systéme, hovorí o stanovení 

reálnej potreby zdravotnej starostlivosti 
- viac treba sledovať efektívnosť systému, najmä lepším riadením a dozorom, 

treba určiť „reálnu zdravotnú starostlivosť“ 
- zaviesť sa má inštitút rodinného lekára. 

Školstvo: 
- má sa zvýšiť prístupnosť školstva (kto má schopnosti, má sa mu umožniť 

študovať na vysokej škole) 
- razantne sa má zlepšiť odmeňovanie, aby priemerný plat učiteľa dosiahol 

120% priemernej mzdy v národnom hospodárstve 

Kultúra: 
- tejto oblasti sa venuje väčší priestor ako pred 4 rokmi 
- prideľovanie grantov už nemá priamo podliehať ministerstvu kultúry 
- viac sa má v rezorte položiť dôraz na propagovanie umeleckých diel 
- umelecké fondy už nemajú byť povinné, ale dobrovoľné 
- treba prijať nové zákony o Slovenskej televízii a Slovenskom rozhlase, aby sa 

spružnil spôsob obsadzovania riadiacich funkcií, má sa zaviesť spoločný 
koncesionársky poplatok 150 Sk 

- má sa zvážiť uplatnenie asignačnej dane na financovanie cirkví. 
 
Celkovo možno povedať, že volebné programy strany z rokov 2002 a 2006 sa 
vyznačujú konzistentnosťou. Hodnotový systém a základné ciele sa nemenia, program 
sa prispôsobuje len zmene priorít. Oproti predchádzajúcemu obdobiu sa strana ešte 
viac zameriava na rodinu, ako na základnú zložku spoločnosti, viac si všíma aj 
kultúru a školstvo. Čitateľný je posun k zdôrazňovaniu národnej suverenity, čo súvisí 
s dosiahnutím hlavného cieľa uplynulého obdobia, ktorým bol vstup Slovenska do 
Európskej únie a Severoatlantickej aliancie.  
 
 
5.3.6. Slovenská národná strana  
Ekonomika: 

- strana stále trvá na potrebe vypracovania dlhodobej stratégie rozvoja 
Slovenska, teraz však už spomína, že sa na nej musia podieľať viaceré 
politické strany 
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- už nehovorí o podpore zahraničných investícií, ale o vytvorení rovnocenných 
podmienok pre domáci a zahraničný kapitál 

- chce tvoriť vedecko-výskumné združenia na vývoj produktov s vysokou 
pridanou hodnotou 

- na podporu zaostalých regiónov chce rozpracovať osobitné regulačné 
opatrenia, pričom chce uprednostňovať „tradičné sektory výroby a služieb 
slovenskej ekonomiky“ 

- do programu sa po štyroch rokoch nedostalo viacero oblastí, napríklad 
podpora turizmu, rozvoj vidieka   

- strana upustila od úmyslu veľkých reštrukturalizačných programov na 
„celoplošnú reštrukturalizáciu slovenského hospodárstva“ spojenú 
s vytvorením Slovenského fondu rizikového kapitálu 

- strana upustila od snahy na vytváranie rozdielnej legislatívy pre podniky podľa 
ich veľkosti 

- strana upustila od snahy pasportizovať potreby živnostníkov v jednotlivých 
obciach a tak vytvoriť 10.000 nových pracovných miest 

- daňovej a odvodovej oblasti sa stále osobitne nevenuje 
- strana upustila od návrhu dotovať štátom pracovné miesta pre absolventov 

škôl až do výšky 50% osobných nákladov 
- strana už nespomína potrebu špeciálnej proexportnej politiky (napríklad 

„uplatňovaním výhodnejších devízových kurzov pre exportérov“), reguláciu 
obmedzujúcu dovoz toho, „čo sa dá vyrobiť doma“ 

- strana už nepociťuje potrebu zmeny pracovného práva. 

Pôdohospodárstvo: 
- venuje mu väčší priestor ako pred štyrmi rokmi 
- strana už nehovorí o nutnosti dostatku vlastných a zdravých potravín 

(zabezpečenie domácou produkciou), ale o riešení ohrozenej potravinovej 
bezpečnosti opatreniami typu „propagácia zdravého životného štýlu“ či 
„zabránenie dovozu a predaja lacných dampingových potravín dodatočným 
zdanením“ 

- už podrobne nemenuje, na koľkých hektároch sa majú pestovať jednotlivé 
plodiny, spomína však nové druhy pestovania, napríklad pestovanie repky na 
bionaftu 

- ešte viac tlačí na dotácie pre poľnohospodárov (zrovnoprávnenie dotačných 
podmienok s EÚ), je za daňové zvýhodnenie poľnohospodárstva oproti 
ostatným rezortom 

- je za usporiadanie vlastníckych pomerov k pôde a sceľovanie rozdrobenej 
pôdy 

- v lesnom hospodárstve je za prijatie Národného lesníckeho programu, podľa 
ktorého by sa malo postupovať do roku 2010. 

Stavebníctvo a doprava: 
- ako novú spomína potrebu dobudovania dopravnej infraštruktúry na južnom 

Slovensku 
- chce zachovať väčšinovú majetkovú účasť v železničných spoločnostiach. 

Sociálna politika: 
- cíti sa byť stranou strednej vrstvy, tú chce podporovať 
- v dôchodkovej sústave reviduje svoj názor spred štyroch rokov, súčasný 

kapitalizačný pilier je prisilný, chce posilniť prvý pilier 
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- cez daňový systém chce podporiť výstavbu nových bytov (do roka od 
narodenia dieťaťa majú mať rodičia vlastný byt) 

- upúšťa od platenia materskej do 6 rokov veku dieťaťa 
- chce znižovať sadzby DPH na vybrané komodity (knihy, potraviny, ošatenie) 
- chýbajúci výpadok príjmov štátu z DPH chce riešiť „vyšším daňovým 

zaťažením príjmov vysokopostavených príjmových skupín obyvateľstva 
a podľa možnosti pri zachovaní jednotnej sadzby dane z príjmov“ 

- je za sprehľadnenie existujúceho systému, nehovorí konkrétne ako. 

Zdravotníctvo: 
- navrhuje zmeniť „princíp totálnej solidarity na princíp limitovanej solidarity“, 

menuje údajne prehnané výdavky na liečbu závislých od drog 
- venuje sa problému zdravotných poisťovní, navrhuje  vytvoriť na základné 

poistenie iba jedinú štátnu poisťovňu, iné, súkromné majú slúžiť na 
pripoistenie 

- systém cien v zdravotníctve má spolutvoriť štát. 

Školstvo, veda, kultúra, náboženstvo: 
- strana zotrváva na podpore bezplatného školstva s rovnosťou všetkých druhov 

škôl 
- upúšťa od zabezpečenia príjmov učiteľov na úrovni 1,5-násobku priemerného 

platu v národnom hospodárstve 
- zľavuje z podmienok výučby v slovenskom jazyku 
- za korunného spolupracovníka v školstve si priberá ZMOS 
- ministerstvo školstva by sa malo zmeniť na ministerstvo vzdelávania a vedy 
- žiada, aby každý pracovník verejnej správy ovládal štátny jazyk 
- pre tlačoviny chce nulovú sadzbu DPH, rozvrstvenú DPH a daňové úľavy  

chce pre iné oblasti kultúry 
- žiada zriadenie rozličných nových štátnych inštitúcií v kultúre (napríklad 

Ústavu výtvarného umenia, Vedeckej spoločnosti pre zahraničných Slovákov) 
- trvá na zmene koncesionárskych poplatkov a je za uzákonenie pevných 

príjmov pre Slovenskú televíziu zo štátneho rozpočtu 
- strana deklaruje odpor voči odluke cirkví od štátu 
- navrhuje sprísniť proces uznávania nových cirkví štátom ako spôsob boja proti 

sektám. 

Právny systém: 
- strana je za zmenu volebného systému, kde „zmena postoja poslanca bude mať 

za následok stratu mandátu“ 
- je za zrušenie špeciálnych súdov 
- chce znížiť poplatky v súdnictve 
- ja za obnovenie dane z dedičstva, prevodu a prechodu nehnuteľností, pričom 

spomína spodnú hranicu 5 mil. Sk 
- treba prehodnotiť rekodifikáciu trestného poriadku a trestného zákona 
- treba vytvoriť nové inštitúty, napríklad vyšetrujúceho sudcu, súkromného 

obžalobcu, štátneho zástupcu 
- nespomína sa zamýšľaná reforma prokuratúry spred štyroch rokov. 

Verejná správa: 
- strana chce zmeniť členenie Slovenska na tri, maximálne päť žúp – pred 

štyrmi rokmi s terajším členením súhlasila 
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- samospráva by mala disponovať 20 až 25 percentami na príjmoch z 
celoštátnych daní (pred štyrmi rokmi to malo byť 50 %). 

Životné prostredie: 
- pred štyrmi rokmi ho strana neriešila, teraz menuje, čo chce (všetko, aby sa 

dobre žilo). 

Zahraničná politika: 
- strana navrhuje vypracovať v zahraničnej politike strednodobú a dlhodobú 

koncepciu  
- navrhuje rozšíriť Višegrádsku štvorku o ďalšie krajiny 
- v EÚ chce vytvoriť spoločnú skupinu malých národov 
- na rozdiel spred štyroch rokov teraz spomína potrebu vytvorenia 

nadštandardných vzťahov so slovanskými štátmi, Bielorusko nevynímajúc. 

Bezpečnosť a obrana: 
- strana upúšťa od pôvodného zámeru spred štyroch rokov vybudovať 

nadrezortný Úrad národnej bezpečnosti, obrany a krízového manažmentu SR 
spadajúci pod Národnú radu SR 

- strana upúšťa od pôvodného zámeru zachovať pre občanov všeobecnú 
odvodovú povinnosť 

- strana upúšťa od pôvodného zámeru vybudovať domobranu 
- strana upúšťa od pôvodného zámeru vytvoriť ucelený obranno-priemyselný 

komplex na výrobu vojenskej techniky a začleniť ho pod ministerstvo obrany 
- žiada „zastaviť cielené a plánované minimalizovanie odborného vplyvu 

domácej vojenskej inteligencie a národného vojenského školstva na budovanie 
obrany štátu“. 

 
Programy strany z roku 2002 a 2006 majú veľa spoločných čŕt. Základné smerovanie 
strany ako konzervatívnej, centralistickej, národnej strany so širokým repertoárom 
pravicových a ľavicových postojov v ekonomike sa nemení. Konzistentnosť je však 
v rámci každého volebného programu vnútri a v programoch medzi sebou narušená, 
vidieť to vo viacerých vymenovaných oblastiach. Z tohto pohľadu je pravdepodobné, 
že postoje jej politikov sa v budúcnosti budú rozchádzať a ďalej meniť. 
 
 
5.3.7. Slobodné fórum 
 
Hodnotiť sa nedá, lebo strana v roku 2002 neexistovala. 

 
5.4. Volebné preferencie 
Ako dôležitý podklad pri hodnotení sa brali do úvahy už aj názory voliča. Strany často 
menia správanie na základe volebných preferencií. Príkladom je zvýšené používanie 
populistických postupov a stupňovanie sľubov pri nízkych volebných preferenciách. 
Volič má tendenciu uprednostňovať predvolebne silné strany a opúšťať slabšie.  

Výber skupiny siedmich politických strán tejto analýzy bol zostavený na základe 
posledných volebných preferencií. Zámerom použitia volebných preferencií ako 
hodnotiaceho kritéria bolo posúdenie reakcie voliča na predvolebné sľuby politických 
strán.  
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Vstupnými informáciami boli prieskumy týchto štyroch inštitúcií: agentúra Focus,  
agentúra MVK, Odbor mediálneho výskumu Slovenského rozhlasu, Ústav pre 
výskum verejnej mienky pri Štatistickom úrade SR. Výsledky štyroch posledných 
prieskumov sa spriemerovali. Výsledné prieskumy sú v tabuľke: 

 
  MVK ÚVM Focus OMV SRo Priemer 
  12.4. 17.5. 18.5. 1.6.   
Smer – SD 32,6 32,0 32,0 28,3 31,2 
SDKÚ - DS 10,2 11,4 9,5 12,1 10,8 
ĽS - HZDS 11,6 10,9 11,1 11,1 11,2 
SMK 10,8 10,8 9,8 10,6 10,5 
KDH 7,0 10,2 9,7 9,8 9,2 
SNS 7,4 9,2 8,1 9,8 8,6 
SF 7,2 6,2 6,0 5,0 6,1 

 
Stranám sa pridelili body takto: 

- podpora menej ako 4,9%: 0 bodov 
- podpora 5,0 až 9,9%: 1 bod 
- podpora 10,0 až 14,9%: 2 body 
- podpora 15,0 až 19,9%: 3 body  
- podpora 20,0 až 24,9%: 4 body 
- podpora viac ako 25,0%: 5 bodov. 

Váha kritéria bola 2. 

Výsledky sú v tabuľke: 

 
  Body Váha  Výsledok 
Smer – SD 5 2 10 
SDKÚ – DS 2 2 4 
ĽS – HZDS 2 2 4 
SMK 2 2 4 
KDH 1 2 2 
SNS 1 2 2 
SF 1 2 2 

 
V súlade s volebnými preferenciami mal Smer – SD výrazný náskok pred ďalšími 
politickými stranami. 
 
 
  
    X X X 


