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Príhovor
Chcete slušne spravovanú krajinu?
Slovensko môže byť úžasná krajina pre život. Máme krásnu prírodu, čistú vodu, skvelých ľudí, sme súčasťou najvyspelejšieho
sveta a už dlhé desaťročia žijeme v mieri.
Žiaľ, krajinu si neriadime tak, ako by sme mohli, veci verejné nespravujeme tak, ako by sme mali. Výsledkom je školstvo v dezolátnom stave, krachujúce zdravotníctvo či nefunkčné súdnictvo.
Preto sme si my v strane Sloboda a Solidarita položili otázku,
čo treba urobiť, aby bolo Slovensko výnimočne dobrým miestom
pre život. Aby sme svižným krokom zvyšovali životnú úroveň, nebránili tvorivosti ľudí a postarali sa o tých najslabších. Na chvíľu
sme zatvorili oči a predstavili si krajinu, v ktorej je radosť žiť.
Určili sme si osem priorít a ku každej z nich predkladáme odborné reformné dielo – návod, čo budeme robiť, keď nám občania
dajú v najbližších parlamentných voľbách dôveru. Nebudeme
strácať čas a prakticky ihneď pristúpime k náročným zmenám,
ktoré nás po vyše desaťročí prešľapovania na mieste čakajú.
Uchádzame sa o vašu dôveru s rešpektom pred veľkou výzvou,
ale aj s odhodlaním poctivo pripravených. Zaslúžite si lepší život
a my spravíme všetko pre to, aby sme zo Slovenska spravili úžasnú krajinu.

Richard Sulík

Poslanie SaS
Naším Poslaním je boj za slobodu.
Ak sú slobodní jednotlivci, je slobodná celá spoločnosť. Počas celej
existencie SaS je sloboda občanov Slovenska našou najvyššou Hodnotou, ktorej podriaďujeme všetko naše konanie.
Čím je viac ekonomickej a osobnej slobody, tým je vyššia životná úroveň. Ľudia sú menej obmedzení vo svojej tvorivosti a znižuje sa ich závislosť na štáte.
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Ruka v ruke so slobodou jednotlivca ide presne a úzko vymedzená
úloha štátu. Štát v našom ponímaní zabezpečuje vonkajšiu a vnútornú
bezpečnosť, včasnú spravodlivosť, základnú mieru solidarity a verejné
statky.

Sloboda a Solidarita
bude po celý čas
svojej existencie
bojovať za slobodu.

Naše Hodnoty
Strana Sloboda a Solidarita je jedna z mála strán postavených na
Hodnotách. Vychádzajúc z nášho Poslania sú našimi Hodnotami
Sloboda, Solidarita a Zdravý rozum.
Sloboda

Solidarita

Zdravý rozum

Blahobyt budujú jednotlivci a čím
viac osobnej a ekonomickej slobody majú občania, tým väčších vecí
sú schopní. História to už mnohokrát ukázala. My nechceme ľuďom
diktovať, ako majú žiť, pokiaľ nezasahujú do slobody iných. Tiež
nechceme produktívnemu obyvateľstvu odoberať stále väčší objem
peňazí, aby sme sa následne mohli
hrať na bohov a peniaze prerozdeľovať. Naopak, čím sú ľudia menej
závislí na štáte, tým sú slobodnejší.

V strede Európy v 21. storočí nesmieme pripustiť, aby ľudia umierali od hladu alebo vykrvácali na
ulici. Preto považujeme základnú
mieru solidarity – teda, aby štát
garantoval každému svojmu občanovi životné minimum a základnú
zdravotnú starostlivosť – za nevyhnutnú. Solidarita je rovnako nevyhnutná aj pri verejných statkoch,
napríklad pri základnom a strednom školstve, bezpečnosti, spravodlivosti a podobne.

Všetko naše úsilie, naša Vízia a náš
Program musia obstáť v konfrontácii s našimi základnými Hodnotami
– čím vyššou mierou slobody a základnou mierou solidarity. Preto si
často kladieme otázku – zvýši taký
či onaký cieľ slobodu jednotlivca
alebo upevní solidaritu v spoločnosti? Je však pár cieľov, obsiahnutých v našom Programe, pri ktorých
sa to priamočiaro nedá vidieť. Nazývame ich ciele zdravého rozumu.
Jedným z takýchto cieľov je napríklad rozumné hospodárenie.
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Vízia Slovenska podľa SaS
Máme Poslanie, to je dôvod našej existencie. Máme Hodnoty,
ktoré hovoria, akí sme. Naša Vízia je o tom, aké Slovensko si
predstavujeme.
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Po tom, ako sa nám podarilo zrealizovať naše
premyslené riešenia, štát zabezpečuje vonkajšiu
a vnútornú bezpečnosť, včasnú spravodlivosť, základnú mieru solidarity a obstaráva len verejné
statky. Na základe tohto prístupu je štát o poznanie štíhlejší než dnes a s jednoduchými a jasnými
pravidlami aj citeľne efektívnejší. Štát budúce generácie nezadlžuje.
Členstvo v EÚ je pre Slovensko kľúčovým záujmom.
Chceme úspešnú EÚ, preto je dôrazné trvanie na
jej reforme súčasťou európskej politiky Slovenska.
Súčasne sú záujmy občanov Slovenska na prvom

mieste. Štát udeľuje azyl na základe individuálnych
osudov a nie v prípade masovej migrácie. Členstvo
v NATO garantuje našej krajine potrebnú vonkajšiu
bezpečnosť a na Ozbrojené sily SR vynakladáme
v zmysle našich záväzkov dve percentá HDP.
Vnútornú bezpečnosť garantujú zdatní a čestní policajti a vyšetrovatelia, ktorí majú pri odhaľovaní trestných činov voľné ruky. Zrušením sovietskeho systému
prokuratúry sa prokurátori stali skutočne nezávislí.
Spravodlivosť je výrazne vyššia, lebo budú pranierovaní a disciplinárne postihovaní sudcovia s najvyšším počtom pochybení.

Štát nenechá nikoho umrieť od hladu a vykrvácať
na ulici, čo znamená, že garantuje každému svojmu
občanovi životné minimum a základnú zdravotnú
starostlivosť. Kto chce viac, musí sa snažiť. Snaženie
jednotlivca je uľahčené tým, že neexistujú žiadne
bariéry medzi nepracovaním a pracovaním, lebo životné minimum sa v prípade pracovania neprestane
vyplácať, ale sa len mierne znižuje. Nízke a extrémne
jednoducho vypočítateľné dane a odvody tvoria finančný vzťah medzi občanom a štátom a robia ľudí
slobodnejšími.
Na základe špeciálneho zákona o sociálne vylúčených
spoločenstvách (SVS) štát vyvíja mimoriadne úsilie,
aby vzdelal rómske deti a dospelým nezamestnaným
Rómom zabezpečil dostatok verejných prác. Falošné
motivátory sú odstránené – ľudia zo SVS majú síce
tvrdé, ale férové podmienky a musia sa snažiť tak,
ako všetci ostatní.

Slovensko je rajom pre podnikanie. Podnikateľské
prostredie je zlepšené zásadným spôsobom, a to maximálnym zredukovaním administratívnej a finančnej
záťaže, ako aj odstránením deformácií a odbúraním
bariér pre vstup do podnikania.
Školstvo je postavené na rovnakých podmienkach
pre všetky typy zriaďovateľov, je orientované na dieťa
a študenta, a zároveň podporuje schopnosť starať sa
o seba a o svoju rodinu.
Slovenské deti sa umiestňujú na popredných priečkach v rebríčkoch PISA testov. Počet žiakov začal opäť
stúpať, lebo materstvo prestalo byť ekonomickým
trestom – rodičovský príspevok do troch rokov veku
dieťaťa je naviazaný na predošlý príjem (resp. vzdelanie) a tvorí jeho významnú časť.
V zdravotníctve zabezpečuje štát základnú mieru
zdravotnej starostlivosti na základe solidárneho financovania občanmi. Maximálna transparentnosť
dovoľuje porovnať odmeny jednotlivým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Súťaž medzi poskytovateľmi, ako aj odštátnenie nemocníc citeľne zvýšili
ponuku v prospech pacienta.
A korupcia? Občania si predsa zvolili stranu, ktorá
nemá za sebou žiadnych oligarchov a na dôležité
miesta v štátnej správe boli dosadení čestní ľudia.
Systematické rozkrádanie prestalo existovať. Najväčším problémom v oblasti boja proti korupcii totiž nie
sú nedostatočné zákony, ale nominanti oligarchov
a mecenášov, ktorým spolitizovaná polícia a prokuratúra dnes zabezpečuje beztrestnosť.
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Priority a Riešenia pre Slovensko
Na realizáciu našej Vízie sme si stanovili Priority a k nim predkladáme
poctivé a premyslené Riešenia:

PRIORITA:
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EUGEN
JURZYCA

Slovensko ako
sebavedomý
člen EÚ

Súčasnosť: Ukázalo sa, že nie všetko, čo prichádza z Bruselu, je pre Slovensko prospešné. Napríklad sme si deformujúcou dotačnou politikou
a nekorektnou reguláciou nechali výrazne zdecimovať poľnohospodárstvo
a potravinárstvo. Európska únia už dávno nie je len spoločným trhom, silnejú tlaky na vznik európskeho superštátu. Navyše, Únia dlhodobo porušuje svoje vlastné pravidlá, čo za posledné roky spôsobilo viacero kríz.
Riešenie: Manifest slovenského eurorealizmu

SaS pokladá členstvo v Európskej únii za kľúčový záujem Slovenska. Na
rozdiel od eurooptimistov, ktorí vravia, že ak niečo nefunguje, treba presunúť ďalšie kompetencie do Bruselu, a na rozdiel od europesimistov
ktorí požadujú vystúpenie z EÚ, vravíme my – eurorealisti, že Európska
únia je síce vynikajúci projekt, ale potrebuje reformu. Manifest obsahuje
23 konkrétnych návrhov, aby EÚ bola v budúcnosti úspešná a je odpoveďou každému, kto tvrdí, že stále iba kritizujeme.

PRIORITA:

JANA
KIŠŠOVÁ

Špičkové
podnikateľské
prostredie

Súčasnosť: Podnikateľské prostredie na Slovensku za ostatných 12 rokov pozná len dva stavy: buď sa nezlepšuje, alebo sa zhoršuje. Podnikatelia sú konfrontovaní s veľkou administratívnou a finančnou záťažou
a s bariérami v podnikaní. Čoraz väčšie množstvo predpisov, z ktorých
je značná časť škodlivých, zvyšuje náklady na podnikanie. Konkurencieschopnosť Slovenska znižuje aj obrovská miera korupcie.
Riešenie: AGENDA 2020

SaS pripravila pod názvom Agenda 2020 približne 150 konkrétnych návrhov pre zlepšenie podnikateľského prostredia, z toho 40 ihneď realizovateľných a bez negatívneho dopadu na verejné financie. Väčšinou ide
o rušenie nejakých zbytočných alebo škodlivých povinností. Realizácia
týchto návrhov bude našou prvou aktivitou vo vláde. Ambíciou SaS je
spraviť zo Slovenska jedno z najlepších miest na podnikanie v Európe.
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Priority a Riešenia pre Slovensko
PRIORITA:

ĽUBOMÍR
GALKO

Bezpečnejšie
a spravodlivejšie
Slovensko
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Súčasnosť: Pod vedením ministra vnútra Roberta Kaliňáka bola polícia
hrubo zneužívaná na politické účely, najmä na ututlávanie trestných činov „našich“ ľudí. Slabá odolnosť polície a prokuratúry voči politickým
tlakom poskytuje privilegovaným jedincom beztrestnosť. Korunou tohto
marazmu sú sudcovia, ktorí si pomýlili nezávislosť so svojvôľou. Štátna
moc je dlhodobo v rukách mafie v bielych golieroch. Aj preto sa korupcii
vrátane tej na najvyšších miestach. tak dobre darí.
Riešenie: Bezpečnejšie a spravodlivejšie Slovensko

V oblasti vnútornej a vonkajšej bezpečnosti a spravodlivosti navrhujeme vyše 100 konkrétnych riešení. Časť z nich nie sú zmeny zákonov, ale
exekutívne postupy, ako rozviazať ruky množstvu čestných a odhodlaných policajtov, vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov. Práve strana
SaS, ktorá za sebou nemá žiadnych oligarchov, spĺňa predpoklady na
to, aby už aj na základe dnešných zákonov boli korupčné prípady vyšetrené.

PRIORITA:

LUCIA ĎURIŠ
NICHOLSONOVÁ

Riešenie
rómskych osád
SVS
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Súčasnosť: Neriešenie problémov Sociálne vylúčených spoločenstiev
(SVS) ťahá celý štát dolu – ničí ľudí žijúcich v SVS, obťažuje tých, ktorí žijú v okolí, znižuje životnú úroveň občanov a negatívne ovplyvňuje
ekonomiku štátu. Problémy SVS sú na Slovensku prítomné celé desaťročia a za ostatných 20 rokov sa ešte prehĺbili. Pre nečinnosť a prázdne
sľuby politikov vyrastá v SVS x-tá generácia analfabetov, nekvalifikovaných ľudí závislých od štátu.
Riešenie: Reforma rómskych osád - SVS

Strana SaS pripravila reformu s 30 konkrétnymi riešeniami, ktoré sú postavené na troch princípoch:
(1) Dôsledné uplatnenie zásluhovosti – kto sa snaží, má, kto sa nesnaží,
nemá.
(2) Práca dospelým – cez zmysluplnú prácu a vytváranie hodnôt sa bude
meniť a upevňovať postavenie ľudí zo SVS v spoločnosti.
(3) Vzdelanie deťom – umožníme deťom vyrovnať ich šance, a tým sa
uplatniť neskôr v živote.

Priority a Riešenia pre Slovensko
PRIORITA:

PETER
CMOREJ

Prehľadný
odvodový a
sociálny systém
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Súčasnosť: Súčasný demografický vývoj, s tým spojená neudržateľnosť

I. piliera dôchodkového zabezpečenia a významné oklieštenie II. piliera
vládami Roberta Fica stavajú našu spoločnosť pred čoraz väčšie problémy. Okrem toho, dnešný I. pilier je príkro nespravodlivý, lebo chudobní doplácajú na bohatých. Mať dieťa je častokrát ekonomický trest a
živnostníci čelia pasci chudoby. Medzi nepracovaním a pracovaním je
vysoká bariéra a dnešný odvodový a sociálny systém je extrémne komplikovaný. Toto všetko si vyžaduje zásadnú reformu odvodov.

Riešenie: Odvodový bonus

Odvodový bonus garantuje každému občanovi životné minimum a základnú zdravotnú starostlivosť a kto chce viac, musí sa snažiť. Zároveň
však snaženie jednotlivca uľahčuje tým, že vytvára súbeh sociálnej dávky a nízkej mzdy. Odvodový bonus podporuje materstvo, motivuje vzdelávať sa a pracovať, živnostníkom prinesie zodpovedajúce zabezpečenie
a väčšine obyvateľstva cez nižšie odvody zvýši príjmy. Odvodový bonus
zásadne zjednodušuje sociálny a odvodový systém.

PRIORITA:

Kvalitné školstvo
BRANISLAV
GRÖHLING
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Súčasnosť: Úroveň vedomostí detí, zhoršujúce sa výsledky žiakov v medzinárodných porovnaniach, uplatnenie absolventov, ako aj postavenie
učiteľov v spoločnosti a ich ohodnotenie dokazujú, že v tejto oblasti
je potrebné urobiť systémové zmeny. Realizácia aj dobrých odborných
materiálov či analýz v praxi stroskotala a očakávané zmeny nenastali.
Dnešnému stavu školstva poškodila aj skutočnosť, že priemerné funkčné
obdobie ministra školstva je od vzniku Slovenska len približne 1,5 roka.
Riešenie: Spravme Slovensko vzdelanejším

V tomto dokumente predstavujeme základný súbor zmien, ktoré
považujeme za nevyhnutné uskutočniť v rezorte školstva. Navrhované riešenia nadväzujú na už existujúce vízie pre oblasť vzdelávania a pretavujú ich z podoby vizionárskych východísk do konkrétnych a realizovateľných zmien postavených na troch princípoch:
(1) sloboda a zodpovednosť pre školy,
(2) kvalitnejší systém vzdelávania,
(3) efektívne fungujúci rezort.

Priority a Riešenia pre Slovensko
PRIORITA:

Fungujúce
zdravotníctvo
16

JANKA
CIGÁNIKOVÁ

Súčasnosť: Oblasť zdravotníctva sa po desiatich rokoch vládnutia
Roberta Fica nachádza v dezolátnom stave. V medzinárodných porovnaniach končí Slovensko na posledných priečkach, pritom medzičasom
vynakladáme na zdravotníctvo podiel na HDP, ktorý je porovnateľný alebo vyšší, ako Česko, Maďarsko či Poľsko. Za podstatné problémy považujeme prakticky všadeprítomné rozkrádanie, plytvanie a zle nastavené
pravidlá.
Riešenie: Spravme Slovensko zdravším

Základnú zdravotnú starostlivosť pre všetkých občanov vnímame ako verejný statok, ktorý má byť plne financovaný zo solidárneho zdravotného poistenia. Možnosť pripoistenia vnímame ako príležitosť dostať viac
financií do zdravotníctva a viac možností k pacientom. Poskytovatelia
zdravotnej starostlivosti majú fungovať na základe korektných a jasných,
jasných pravidiel, so zodpovednosťou za hospodárenie s verejnými financiami. Podporujeme preto odštátnenie nemocníc, pri zachovaní garancií
pre pacientov. Rozumne obmedzený zisk poisťovní vidíme ako spravodlivú odmenu za dobre vykonanú starostlivosť o svojich poistencov.

PRIORITA:

JOZEF
RAJTÁR

Štíhly
a efektívny
štát
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Súčasnosť: Nasypeme kilo pomarančov do odšťavovača, ten začne
hlasno drnčať, šťava prská všade naokolo a nakoniec na spodok pohárika natečie trochu džúsu. Prístroj zjavne potrebuje generálnu opravu,
rovnako ako správa nášho štátu. Ficove vlády vyberali od občanov na
dianiach čoraz viac, avšak služby štátu tomu ani zďaleka nezodpovedajú. Zato korupcii sa darí o to lepšie. Nečudo, keď Robert Fico býva v byte
daňového podvodníka Bašternáka.
Riešenie: Štíhly a efektívny štát

SaS predkladá reformu štátnej a finančnej správy, ktorá výrazne zefektívni výber a použitie daní a výrazne zníži byrokraciu. Prínosom budú
lepšie služby štátu, lepšia komunikácia občana so štátom a nižšie dane.
Tým, že zároveň klesne objem prerozdeľovaných prostriedkov, klesne aj
korupcia a rozkrádanie. Za mimoriadne dôležité považujeme dodržanie
zákona o dlhovej brzde.

Program strany SaS
Prioritou nemôže byť všetko, lebo potom nie je prioritou nič.
Riešenia však máme vypracované aj pre ďalšie oblasti:
OSOBNÉ SLOBODY
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NATÁLIA
BLAHOVÁ

Strana SaS má ako jediná vo svojom programe dôsledné uplatnenie osobných
slobôd. Sme za registrované partnerstvá, lebo sme presvedčení, že štát nemá
homosexuálnym párom hádzať polená pod nohy. Sme za dekriminalizáciu marihuany, lebo sme presvedčení, že štát nemá strkať mladých ľudí do basy (a nemá
mať ani takú možnosť) za jednu či dve marihuanové cigarety. Sme za odluku cirkvi
od štátu, lebo sme občianska spoločnosť. A sme za eutanáziu, lebo podľa nášho
názoru o svojom živote má rozhodovať jednotlivec.

Nevieme presne, kedy naša spoločnosť dozreje, aby dopriala ľuďom viac osobnej slobody, ale práve vďaka SaS
sa o mnohých témach diskutuje a vždy, keď sa naskytne možnosť mieru osobnej slobody zvýšiť, hlasujeme za.

VOLEBNÝ SYSTÉM
Volebný systém na Slovensku považujeme za vcelku dobrý a navrhujeme konkrétne
vylepšenia, nie však jeho zásadnú zmenu. Aj keď to je nepopulárne, považujeme jeden volebný obvod za správny, lebo je v súlade s princípom „Volebný obvod má byť
totožný s územím, na ktorom budú platiť normy prijaté zvolenými poslancami“.
Ďalej navrhujeme všade tam, kde má byť zvolený jeden človek (teda pri županoch,
primátoroch a starostoch) vykonávať dvojkolovú voľbu, aby bol zvolený kandidát,
s ktorým súhlasí väčšina voličov. Ďalšie nami navrhované zmeny volebného systému
sú napríklad zlúčenie prezidentských volieb a eurovolieb či zrušenie minimálnej účasti pre platnosť miestneho referenda. Významné zvýšenie volebnej účasti si sľubujeme od volieb v piatok namiesto soboty s tým, že
každý, kto odvolí, dostane deň voľna. Ako kompenzáciu navrhujeme zrušiť štátny sviatok Deň ústavy (1. 9.)
MARTIN
KLUS

DOPRAVA

MIROSLAV
IVAN

Motoristi sú fakticky len zdrojom obrovských príjmov do štátneho rozpočtu, späť do
starostlivosť o infraštruktúru sa však vráti menej ako 20 % tejto sumy. Naším cieľom
je prestať s touto pokrivenou filozofiou a začať riešiť najpálčivejšie problémy, predovšetkým cestnej infraštruktúry, konkrétne siete ciest 1. triedy. Dobudovanie diaľnice z Bratislavy do Košíc a úseky D3 sú pre Slovensko životne dôležité a budeme im
venovať maximálnu pozornosť. Nie je prípustné, aby sme akceptovali takú prípravu
stavieb, keď sa neustále menili projekty, trasovanie, a tak naťahoval čas výstavby.

V oblasti železničnej dopravy je potrebné modernizovať tie trate, ktoré sú pre dopravu významné a nie udržiavať tie, ktoré sú dlhodobo nevyužívané. Je nevyhnutné zásadne zmeniť filozofiu dotovania dopravy vo verejnom záujme, v ktorej máme množstvo súbehov vlakov a regionálnych autobusov. Výsledkom sú poloprázdne
vlaky aj autobusy. Investície do infraštruktúry budeme prísne posudzovať cez kritériá hodnoty za peniaze.

ENERGETIKA
Energetika na Slovensku je v dôsledku desaťročia trvajúceho neprimeraného
vplyvu a zásahov zo strany štátu stále jedným z odvetví vyžadujúcich dôslednejšiu
liberalizáciu trhu.
Ako jedinú úlohu štátu v oblasti výroby a predaja energií budeme presadzovať vytváranie legislatívnych podmienok pre prirodzený rozvoj konkurenčného
KAROL
prostredia. Pod lupou máme platby za energie, ktoré sú významnou položkou ako
GALEK
rodinných, tak aj firemných rozpočtov. Naším cieľom je okrem vytvorenia stabilného a transparentného regulačného rámca s naozaj nezávislým rozhodovaním aj využívanie regulácie iba
v nevyhnutnom rozsahu. Dôležitou úlohou energetickej politiky musí byť zvýšenie konkurencieschopnosti
slovenskej ekonomiky cez čo najnižšie ceny energií. Budeme presadzovať minimalizáciu výdavkov na podporné mechanizmy v energetike, ako sú dotácie, výkupné ceny či výnimky a úľavy, čo bude mať pozitívny
vplyv aj na koncové ceny energií pre všetkých obyvateľov Slovenska.
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Chceme žiť v čistej a zdravej krajine. Máme na to. Slovensko disponuje mimoriadnym prírodným bohatstvom. Zdravé životné prostredie poskytuje mnohé ekosystémové služby. Voda, čistý vzduch, zdravé lesy a rozmanitá príroda sú nevyhnutné
pre prežitie a blahobyt človeka, nie sú však zadarmo. Na ochranu a zveľaďovanie
tohto bohatstva treba robiť správne rozhodnutia, dodržiavať pravidlá, kontrolovať
stav životného prostredia a zabezpečiť efektívny výkon štátnej správy bez korupcie a rôznych výnimiek.

Nechceme ísť cestou zákazov, nariadení a dotácií. Hlavnou stratégiou našej zelenej politiky bude realizácia
efektívnych opatrení, ktoré prinášajú najvyššiu hodnotu za peniaze. Ďalším nástrojom bude cielená osveta a prevzatie osobnej zodpovednosti za konanie, ktoré negatívne ovplyvňuje životné prostredie. Cieľom
je motivovať ľudí, aby sa o svoj majetok starali v ekologickom duchu, a tým investovali do jeho dlhodobej
udržateľnosti. Účinnosť opatrení budeme podrobne analyzovať a vyhodnocovať.

PÔDOHOSPODÁRSTVO

JARMILA
HALGAŠOVÁ

Poľnohospodárska prvovýroba vytvára ráz krajiny, ovplyvňuje život na vidieku a
vplýva na jeho kultúrny a sociálny rozmer ďaleko viac, ako iné oblasti ľudskej produkcie. Cieľom pôdohospodárskej politiky by malo byť vytváranie podmienok pre
udržateľný a dôstojný život na vidieku. Naším hlavným cieľom je zastavenie dlhodobého kontinuálneho úpadku poľnohospodárstva a potravinárstva predovšetkým
pri dodržiavaní zásad konkurencieschopnosti, transparentnosti a nárokovateľnosti.

Dostatočnú produkciu surovín a ich následné spracovanie na potraviny chceme
dosiahnuť najmä poskytovaním dotácií transparentne, efektívne a plošne, zlepšením podmienok podnikania v tejto oblasti, zjednodušením pravidiel na otváranie potravinárskych podnikov, zjednodušením a
rozšírením predaja z dvora, revíziou legislatívy zameranou najmä na odstraňovanie prísnejších kritérií ako
požaduje EÚ a administratívnych bariér, reorganizáciou a zoštíhlením úradov (Slovenský pozemkový fond,
úradná kontrola potravín), zabezpečením pozemkových úprav či riešením závlah poľnohospodárskej pôdy.

ŠPORT

IVAN
HUSÁR

Šport je bezpochyby významný spoločenský fenomén a štát ho nemôže ignorovať.
Navyše, masový šport detí vnímame ako verejný statok. Je v záujme nás všetkých,
aby deti mali dostatok pohybu. Preto zavedieme voľnočasový poukaz vo výške
trojnásobku životného minima ročne (toho času cca 600 eur), ktorým nahradíme
dnešné neprehľadné štátne príspevky. Tým dostaneme všetky aktivity detí po vyučovaní na rovnakú úroveň. Rodič nech rozhodne, akej aktivite sa bude jeho dieťa vo
voľnom čase venovať. Zároveň sa aj výrazne zvýši kontrola nad využívaním financií.

Uvedenie Informačného systému športu (ISŠ) do prevádzky považujeme za nevyhnutné, rovnako aj inventarizáciu štátnych športových inštitúcií s dôrazom na transparentnosť finančných vzťahov a ich opodstatnenosť. 40 % škôl na Slovensku dnes nemá vyhovujúcu telocvičňu. Na objekty slúžiace športovým účelom
nahliadame ako na verejné statky. Štát by mal byť nápomocný pri ich budovaní. Naším cieľom je, aby vo
všetkých väčších mestách bol dostupný celoročný športový objekt.

KULTÚRA

RENÁTA
KAŠČÁKOVÁ

Financovanie kultúry prostredníctvom spleti štátnych kultúrnych inštitúcií, fondov
a organizácií je v mnohom neefektívne a neprehľadné. Nahráva to skupinám
poberateľov, ktorí „v tom vedia chodiť“, často na úkor umelcov. Kultúrne pamiatky
a iné hmotné i nehmotné kultúrne dedičstvo zároveň dlhodobo trpia nedostatkom financií, čo následne nedostatočne stimuluje možnosti rozvoja cestovného
ruchu a prezentácie krajiny v zahraničí.

To zmeníme tým, že vykonáme audit fungovania všetkých podriadených organizácií a inštitúcií ministerstva kultúry, ako aj verejnoprávnych médií a zefektívnime ich riadenie a financovanie.
Vytvoríme priaznivé prostredie pre rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Na čerpanie grantov a dotácií zavedieme jasné pravidlá, s dôrazom na rozvoj talentov a kultúrneho vzdelania. Zrušíme nesystémové
koncesionárske poplatky a služby verejnoprávnych médií budeme financovať priamo z rozpočtu. Umelecké
fondy transformujeme na nadácie a 2 % daň pre umelcov zdobrovoľníme.
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Poznámky

SaS je pripravená
prevziať zodpovednosť
za Slovensko, pretože má:
HODNOTY A VÍZIU
PREMYSLENÉ RIEŠENIA
ODBORNÍKOV A ČESTNÝCH ĽUDÍ
VYBUDOVANÉ REGIÓNY
POCTIVÉ FINANCOVANIE
DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI

Na chvíľu sme zatvorili oči a predstavili si Slovensko, v ktorom je
radosť žiť. Túto predstavu sme dali na papier a nazvali ju Vízia.
Potom sme si stanovili oblasti, ktorým sa treba prednostne venovať,
aby sme našu Víziu naplnili. Tieto oblasti sme nazvali Priority a je ich
osem. A nakoniec sme ku každej Priorite vypracovali reformné dielo,
ako dosiahnuť želaný stav.
www.sas.sk

