
 

12 správnych vecí 
Základné tézy volebného programu OKS 

 
1. Štíhla vláda 
- zníženie počtu členov vlády zo 16 na 8 (zrušiť 

ministerstvá výstavby a regionálneho rozvoja, 
dopravy pôšt a telekomunikácií, hospodárstva, 
pôdohospodárstva, životného prostredia a kultúry 
a post podpredsedu vlády bez rezortu, spojiť 
ministerstvá zdravotníctva a práce, sociálnych vecí 
a rodiny) 

- zrušenie postov štátnych tajomníkov 
- zrušenie 8 krajských úradov, zníženie počtu 

obvodných úradov z 50 na 16 
- zníženie počtu štátnych zamestnancov 

a nahradenie dnešnej štátnej služby systémom 
manažérskych kontraktov na obdobie volebného 
cyklu s možnosťou ich predĺženia 

- výrazné redukovanie verejných výdavkov 
(zrušenie tých výdavkov, ktoré nie sú nevyhnutné 
pre chod štátu) 

 
2. Razantné zníženie odvodového a daňového 

zaťaženia  
- zníženie povinných odvodov zo súčasných 36 % 

celkových nákladov práce na 13 % (7 % zdravotné 
poistenie, 6 % starobné poistenie) 

- zníženie sadzby dane z príjmu fyzických 
a právnických osôb z 19 % na 10 % 

- možnosť 100-percentného odpisovania hmotného 
investičného majetku v čase jeho nadobudnutia 

- zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty z 19 % 
na 15 % 

- stanovenie sadzby spotrebných daní na minimálnej 
úrovni prípustnej v EÚ 

 
3. Priaznivé podmienky pre podnikanie 
- privatizácia zostávajúcich majetkových podielov 

štátu v podnikateľských subjektoch 
- obmedzenie zasahovania štátu do ekonomiky na 

nevyhnutné minimum, odstraňovanie zásahov do 
slobody podnikania 

- znižovanie administratívneho a regulačného 
zaťaženia podnikania  

- posilnenie ochrany súkromného vlastníctva 
- zrušenie dotácií podnikateľským subjektom 
 
 
4.  Reforma poľnohospodárstva a ochrany 

životného prostredia 
- vysporiadanie a zmena vlastníctva k pôde: 

dokončenie procesu zápisov do Registra obnovenej 
evidencie pozemkov (ROEP) a dokončenie 
pozemkových úprav, privatizácia pozemkov vo 
vlastníctve štátu (poľnohospodárskych i lesných) 

- privatizácia ostatného majetku štátu 
a transformácia služieb v rezorte 
pôdohospodárstva a životného prostredia: 
privatizácia štátnych podnikov, redukcia 
a transformácia rezortných výskumných pracovísk 
a ostatných príspevkových organizácií 

- redukcia regulácií v užívaní vlastníctva 
poľnohospodárskej a lesnej pôdy: redukcia 
rozsahu chránených území (najmä vtáčích území) 
a ich obmedzení 

 
- zrušenie deformácií cien v poľnohospodárstve: 

zrušenie dotácií, ciel a intervenčných zásahov na 
úrovni spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, 
zrušenie národných doplatkov a dotácií 
v poľnohospodárstve 

- odstránenie neefektívnych regulácií v lesnom 
hospodárstve: vypracovanie nového lesného 
zákona, zohľadňujúceho prirodzené práva 
vlastníkov lesov, odstránenie preregulovanosti 
sektora, dôsledné vyplácanie náhrad za 
obmedzenia v bežnom hospodárení 

 
- štrukturálna reforma: posilnenie kontroly v oblasti 

životného prostredia, posilnenie kompetencií 
inšpekcie životného prostredia, zrušenie 
Recyklačného fondu, zrušenie Environmentálneho 
fondu 

- redukcia nadmerných environmentálnych regulácií 
podnikania, najmä vo vzťahu k legislatíve EÚ: 
presadzovanie redukcie regulácií v chemickom 
priemysle (systém REACH) a vo vodnom 
hospodárstve, zrušenia systému obchodovania 
s kvótami skleníkových plynov 

- zmena štruktúry a financovania vodného 
hospodárstva: zrušenie poplatkov za odber vôd, 
privatizácia väčšiny služieb vo vodnom 
hospodárstve, decentralizácia správy 
protipovodňovej ochrany 

 
5. Liberalizácia pracovného práva 
- jednoduchý a flexibilný Zákonník práce, ktorý 

vymedzí len základný rámec vzťahov medzi 
zamestnávateľmi a zamestnancami, tieto vzťahy 
budú ponechané na dohodu medzi nimi 

- zrušenie minimálnej mzdy, zákon nebude 
zasahovať do mzdových záležitostí 

- rýchle a pružné nadväzovania a ukončovanie 
pracovného pomeru 

- zrušenie tripartity a privilégií odborov 
 
6. Reforma sociálneho systému 
- uplatňovanie princípu dobrovoľnosti v sociálnom 

poistení (okrem zdravotného poistenia a prvého 
piliera dôchodkového poistenia, pri ktorých dôjde k 
redukcii nárokov z nich vyplývajúcich) 

- zrušenie prídavkov na deti, neadresných dávok 
sociálnej podpory a neúčinných nástrojov aktívnej 
politiky trhu práce 

- uplatňovanie cielene adresnej sociálnej solidarity 
na základnej úrovni  

- decentralizácia systému pomoci občanom 
v hmotnej núdzi na samosprávy, uplatňovanie 
princípu podpory v sebestačnosti, podmienenie 
poberania dávok aktivitou poberateľa  

 
7. Reforma verejnej správy 
- komunálna reforma: zníženie počtu samostatných 

samosprávnych a správnych celkov zo súčasných 
takmer 2 900 na úrovni obcí ich združením do 
prirodzených spádových území 



 

 
- župný model: zmena počtu vyšších územných 

celkov z 8 na 16 a miesto samosprávnych krajov 
ich nazvať župami; realizácia zmien tak, aby v 
roku 2009 mohli byť zvolené župné zastupiteľstvá 
16 žúp 

- rovná miestna daň: zjednodušenie súčasného 
systému miestnych daní, nahradenie dane za 
užívanie verejného priestranstva a dane 
z nehnuteľností daňou na princípe rovnej dane, 
zrušenie ostatných miestnych daní  (daň za psa, 
daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň 
za nevýherné hracie prístroje, daň za vjazd a 
zotrvanie motorového vozidla v historickej časti 
mesta) 

 
8. Účinnejšia kontrola politikov a úradníkov 
- zrušenie imunity poslancov (obmedzenie imunity 

len na prejavy a hlasovania na pôde parlamentu) 
- sprísnenie kontroly konfliktu záujmov verejných 

funkcionárov, konkrétnejšie a verejne prístupné 
majetkové priznania 

- kontrola hospodárenia politických strán 
prostredníctvom Najvyššieho kontrolného úradu 

- prísnejšie pravidlá verejného obstarávania tak, 
aby sa  obmedzilo využívanie menej 
transparentných foriem obstarávania,  plná 
elektronizácia verejného obstarávania a zavedenie 
transparentného a efektívneho verejného 
obstarávania formou verejných a elektronických 
dražieb 

- aktívne zverejňovanie všetkých informácií o 
činnosti štátnej správy a samosprávy 
vyplývajúcich zo zákona o slobodnom prístupe k 
informáciám, uplatňovanie zásady, že všetky 
zverejniteľné informácie majú byť zverejnené na 
webstránke úradu 

 
9. Vzdelaný človek, kultúrna spoločnosť 
- prijatie reformného školského zákona: nová 

definícia princípov a cieľov vzdelávania, 
dvojúrovňový participačný model tvorby 
vzdelávacích programov, pri tvorbe obsahu 
vzdelávania sa uplatní dôsledná decentralizácia 
a vyvážené rozdelenie kompetencií medzi 
centrálnu úroveň a školu, nová systematizácia 
škôl, zavedenie dvojúrovňového mechanizmu 
kontroly – externé a interné meranie 
a vyhodnocovanie kvality škôl 

- ďalšie kroky reformy vzdelávania: vytvorenie 
nového systému finančného ohodnotenia učiteľov 
a zabezpečenie jeho prepojenia s  kariérnym 
systémom, otvorenie trhu s ďalším vzdelávaním 
učiteľov, otvorenie trhu s učebnicami, definovanie 
nových pravidiel na stanovenie výšky normatívov, 
vyladenie zriaďovateľských kompetencií na úrovni 
obce a VÚC, posilnenie kompetencií rodičov na 
úrovni školskej samosprávy, rekonštrukcia 
inštitúcií a organizácií priamo riadených 
ministerstvom školstva 

- reforma vysokých škôl: spoplatnenie štúdia, 
sprísnenie akreditačných kritérií, zvýšenie 
vnútornej mobility jednotlivých vysokých škôl 

- reforma kultúry: viaczdrojová podpora tvorby 
kultúrnej pamäti a tvorby nových hodnôt, zrušenie 
príspevkových organizácií v oblasti kultúry 

- odluka cirkví od štátu, zavedenie asignačného 
princípu 

 

 
10. Reforma súdnictva 
- rozčlenenie Najvyššieho súdu a Najvyššieho 

správneho súdu 
- zmena monokratickej prokuratúry na 

demokratickú a jej začlenenie do súdneho systému 
- zvýšenie transparentnosti rozhodovania súdov  
- zvýšenie nárokov na prácu sudcov  
- ochrana občanov pred súdnou zvoľou  
- podstatné zvýšenie a urýchlenie vykonateľnosti 

práva  
- zvýšenie práv účastníkov súdneho pojednávania  
- korektnosť súdneho konania 
 
 
11. Zvyšovanie efektivity a posilnenie trhových 

princípov v zdravotníctve  
- zníženie účasti štátu v zdravotných poisťovniach  

na 34 % 
- zníženie účasti štátu v štátnych  (fakultných) 

nemocniciach na 34 %  
- dokončenie  projektu minimálnej siete  
- dokončenie katalógov výkonov  vedúcich k zisteniu 

a odstráneniu  choroby  
- kategorizácia spoluúčasti poistencov pri  liečbe 

chorôb  
- podpora rozbehu individuálneho poistenia  
- dokončenie zavádzania systému kvality 
- vytvorenie systému sociálne zdravotnej ochrany 

občana 
 
12. Zodpovedná zahraničná politika 
- autonómna zahraničná politika Slovenska 

vychádzajúca z jeho národných záujmov a z 
hodnôt západnej civilizácie  

- odmietnutie Spoločnej zahraničnej a 
bezpečnostnej politiky EÚ, podkopávajúcej 
suverenitu členských štátov EÚ 

- úzka spolupráca európskych krajín s USA, 
odmietnutie všetkých prejavov antiamerikanizmu 
a antisemitizmu 

- podpora hnutiam a skupinám, usilujúcim sa 
nastoliť demokraciu a slobodu v totalitných a 
fašizujúcich režimoch 

- rozvoj NATO a odmietnutie vytvárania spoločnej 
európskej obrany mimo rámca NATO 

- rozšírenie EÚ o Rumunsko a Bulharsko, podporu 
Chorvátska, prípadne aj Macedónska či Srbska a 
Ukrajiny, ak sa im podarí plniť politické kritériá 
vstupu  

- aktívnejšia účasť európskych krajín na boji proti 
terorizmu a tvrdší postup voči štátom 
podporujúcim terorizmus a voči všetkým 
totalitným a darebáckym štátom 

- koordinácia postupu bezpečnostných zložiek 
európskych krajín v boji proti terorizmu a 
organizovanému zločinu pri zachovaní suverenity 
členských krajín v otázkach vnútornej bezpečnosti 
a spravodlivosti 
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