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Slovenská republika je mladý štát, ktorý od svojho vzniku píše úspešný príbeh. 
Prijatím Deklarácie o zvrchovanosti a Ústavy Slovenskej republiky, Slováci ako štátotvorný národ, 

spolu s príslušníkmi národnostných menšín zavŕšili národno-emancipačný proces.  
Vstupom do Európskej únie, OECD, Severoatlantickej aliancie, prijatím spoločnej európskej meny 

Euro a vstupom do Schengenskej zóny bez hraničných kontrol, sa Slovenská republika zaradila 
medzi moderné štáty Európy. 

Po 26 rokoch štátnej nezávislosti nadišiel čas, aby sme sa k svojmu štátu začali správať 
ZODPOVEDNE a s ÚCTOU, ktorá vyviera zo stáročného zápasu našich predkov 

o národnú a štátnu svojbytnosť.

Slovenská národná strana je ŠTÁTOTVORNÁ centristická politická strana, ktorej hlavným cieľom  
je blaho a vysoká životná úroveň slovenského národa, jeho bezpečnosť a všestranný rozvoj.  

Za týmto účelom naša strana vznikla v roku 1871. My, ako dôstojní pokračovatelia našich  
významných predchodcov vychádzame pri tvorbe volebného programu na roky 2020 - 2024  

z volebného programu pre silný štát 2016 - 2020 a najmä z troch pilierov politiky národniarov, 
ktorými sú národný, kresťanský a sociálny pilier. 

Sme NÁRODNIARI – moderní VLASTENCI! Našou úlohou na najbližšie volebné obdobie je opäť 
zjednotiť roztrieštenú národnú a konzervatívnu politickú scénu a zjednotiť všetky moderne  

zmýšľajúce politické prúdy  na Slovensku, ktoré majú národnú, kresťanskú a sociálnu ideológiu!

Pokračujeme v začatej úspešnej práci pri budovaní silného štátu. 
Pretože len silný štát a hrdý občan tvoria úspešné Slovensko!

My zmeny nesľubujeme - my zmeny robíme!
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Kým mnohé politické subjekty sa prezentujú len prázdnymi sľubmi, my sme za posledné 4 roky  
nezaháľali. V Národnej rade Slovenskej republiky sme prijali 77 zákonov, z toho 41 poslaneckých  

a 36 ministerských (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo pôdohospodárstva  
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu  

a športu Slovenskej republiky).

Bezpečnosť – Slovensko na prvom mieste
☑ STOP nekontrolovanému prisťahovalectvu

▶ zastavili sme Marrakéšsky dohovor o legálnej migrácii 
 ☑  STOP islamizácii Slovenska

▶ sprísnili sme registráciu nových cirkví  
☑  STOP americkým vojenským základniam na Slovensku

▶ zastavili sme nevýhodný prenájom letísk 

Občan – lacnejšie potraviny a ubytovanie
☑  predtým 20% - teraz 10% DPH na potraviny dennej spotreby
☑  predtým 20% - teraz 10% DPH na ubytovacie služby

Zamestnanec – vyšší sociálny štandard
☑  zvýšili sme minimálnu mzdu – predtým 405 € - teraz 580 €

☑  zaviedli sme 13. a 14. plat - bez daní a odvodov
☑  zaviedli sme rekreačné poukazy – bez daní a odvodov
☑  zrušili sme diskrimináciu zamestnancov verejnej správy 

v oblasti odmeňovania

Podnikateľ / živnostník – lepšie podmienky pre biznis
☑  zrušili sme daňové licencie pre firmy

☑  zvýšili sme paušálne výdavky pre živnostníkov
☑  predtým 19% - teraz 15% daň z príjmov pre SZČO

 ▶ pre živnostníkov do obratu 100.000,-eur/ročne
☑  predtým 21% - teraz 15% daň z príjmov 

▶ pre malých a stredných podnikateľov do obratu 100.000,-eur/ročne

Predavač – právo na čas s rodinou a blízkymi
☑  zrušili sme maloobchodný predaj cez sviatky

My zmeny nesľubujeme - my zmeny robíme!

Pre vlasť
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Rodič – ochrana tradičnej rodiny
☑ STOP zhubnej politike LGBTI

▶ zastavili sme Istanbulský dohovor 
☑ STOP sexuálnym úchylkám - pedofília je trestný čin 
☑ 100 € pre každého prváka na školské pomôcky

☑ 25 dní dovolenky pre všetkých zamestnancov s deťmi 
☑ uľahčili sme hendikepovaným deťom  

výchovu a vzdelávanie

Dôchodca – dôstojná jeseň života
☑ zrušili sme koncesionárske poplatky RTVS

☑ zvýšili sme 280 000 dôchodcom minimálny dôchodok až o 55 Eur mesačne
☑ zákonom garantujeme rast dôchodku

Roľník – rozvoj vidieka
☑ začali sme pozemkové úpravy

☑ ústavným zákonom chráníme pôdu a lesy pred vykupovaním do zahraničia
☑ poskytujeme dotáciu na  zelenú naftu
☑ pomohli sme mladým farmárom

☑ systémovo sme podporili našich ovocinárov, rybárov a včelárov
☑ bojujeme proti suchu - budujeme zavlažovacie systémy

Obec – základná bunka našej samosprávy
☑ budujeme kanalizácie a vodovody pre Vaše domácnosti

Potravinár – podpora slovenských potravín
☑ chránime Vaše práva proti nekalým praktikám obchodných reťazcov

☑ zvýšili sme podiel slovenských potravín v obchodoch
☑ bojujeme proti dvojitej kvalite potravín na domácom a európskom trhu

Lesník – ochrana prírodného dedičstva
☑ dali sme prácu domácim spracovateľom dreva

☑ zvýšili sme mzdy zamestnancom štátnych lesov o 20%
☑ zákaz nekontrolovanej a nelegálnej ťažbe dreva
☑ zvýšili sme príjmy živnostníkom pracujúcim v lesoch
☑ obnovili sme tisíce hektárov lesa pôvodnými drevinami

Veterinárna starostlivosť – ochrana zvierat
☑ zviera nie je vec, ale cítiaca bytosť
☑ zakázali sme chov zvierat na kožušiny

Pre rodinu

Pre náš vidiek
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Strategické dokumenty – obrana štátnosti
☑ prijali sme dlhodobý plán rozvoja obrany SR do roku 2030
☑ prijali sme Koncepciu manažmentu vojenského personálu

Vojak – profesionálna služba vlasti
☑ plošne sme zvýšili mzdu o 20% 
☑ modernizovali sme vojenský výstroj 
☑ zriadili sme penzión pre veteránov
☑ obnovili sme aktívne zálohy

☑ modernizujeme vojenskú výzbroj
▶ podporujeme slovenských zbrojárov

Učiteľ – povolanie poslaním  
☑ zlepšili sme podmienky výkonu práce učiteľov a vychovávateľov

☑ prijali sme nový zákon o odborných a pedagogických zamestnancoch
☑ zákonom sme garantovali právo na ochranu pred sociálno-patologickým správaním

☑ plošne sme zvýšili mzdu o 36% v celom rezorte
☑ zvýšili sme nástupné platy začínajúcich učiteľov o takmer 10%

☑ zachovali sme príplatky za vzdelávanie v profesijnom rozvoji do výšky 12%
☑ rozvíjame odborné školstvo a tradičné remeslá
☑ doriešili sme problém kvót pre 8-ročné gymnáziá

☑ inovovali sme plánovanie výkonov stredných odborných škôl
☑ reštartovali a oživili sme systém duálneho vzdelávania

☑ zaviedli sme štandardy vo financovaní asistentov učiteľa a zvýšili sme ich počet

Žiak a študent – naša budúcnosť
☑ zaviedli sme povinné predprimárne vzdelávanie v materských školách pre 5-ročných

☑ zaviedli sme výber prvého cudzieho jazyka na ZŠ
☑ zaviedli sme stredné športové školy

☑ zrekonštruovali sme vyše 260 školských telocviční + obnovili sme vysokoškolské internáty
☑ zaviedli sme stabilizačné pôžičky pre študentov

☑ zvýšili sme tarifné platy doktorandov a výskumných pracovníkov
☑ zaviedli sme nový systém hodnotenia kvality VŠ 

a zriadili sme nezávislú akreditačnú agentúru

Pre našu budúcnosť

Pre našu bezpečnosť
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Športovec - v zdravom tele zdravý duch
☑ zaviedli sme športové poukazy – bez daní a odvodov
☑ zriadili sme účelový Fond na podporu športu

☑ obnovili sme viac ako 500 futbalových ihrísk a 50 hokejových štadiónov
☑ budujeme cyklotrasy, atletické dráhy a športové haly po celom Slovensku
☑ dokončili sme Národný futbalový štadión, staviame Národný atletický štadión

☑ podporujeme šport detí a mládeže a šport telesne postihnutých
☑ podporujeme rozvoj seniorského športu
☑ podporili sme významné športové podujatia: 

MS v ľadovom hokeji seniorov 2019 a MS 18 2016 , MS v hokejbale 2019, 
MS v šachu detí a mládeže 2019, ME vo volejbale žien 2019, 

ME v krasokorčuľovaní 2018, 
ME vo vodnom slalome 2016, 

cyklistické preteky Okolo Slovenska 2016-2019

Slovenská národná strana 
vznikla v roku 1871.

Vzišli sme z národa, pracujeme 
pre národ!
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Kvalitné riadenie štátu treba plánovať. Plánovanie je jednou zo základných  podmienok 
kontinuálneho rozvoja spoločnosti. 

Ponúkame  základnú víziu strednodobého plánu rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 tak, 
aby si ju mohla osvojiť slovenská verejnosť. Koncepcia rozvoja nie je rigidný dokument, je to 

proces, do ktorého chceme zapojiť čo najviac slovenských odborníkov naprieč politickým spektrom 
tak, aby sme SPOLOČNE vypracovali a schválili strategický dokument pre všetkých občanov nášho 

štátu. Slovensko potrebuje víziu, potrebuje svoju ŠTÁTNU DOKTRÍNU.

STABILITA 
politika, ekonomika, sociálne väzby

BEZPEČNOSŤ
vnútorná, vonkajšia, produktová, informačná

ROZVOJ
cieľ, plánovanie, metodika, ucelený systém

PROSPERITA
kvalita života, ekológia 

ŠŤASTIE
rovnováha medzi telesným a duševným zdravím, 

duchovnými a materiálnymi hodnotami

My zmeny nesľubujeme - my zmeny robíme!
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Národný pilier
politiky SNS
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1.1
Prijmeme nový zákon o slovenskom jazyku, aby sme ho dôsledne chránili a zveľaďovali. Slovenčinu 

zaradíme medzi štátne symboly, aby požívala najvyššiu možnú ochranu, vrátane ústavnej.

1.2 
Zabezpečíme spravodlivý systém vymožiteľnosti práva. Budeme dôsledne kontrolovať kvalitu  

súdnej moci.  Zvýšime nároky na občiansku bezúhonnosť a etické správanie sa sudcov  
na pracovisku aj v súkromnom živote, zvýšime informovanosť o činnosti súdov. Zlepšíme  

materiálne a technické vybavenie súdov a prokuratúry. Zabezpečíme rotáciu funkcionárov súdov 
a prokuratúry po dvoch po sebe nasledujúcich obdobiach. Podporíme rozvoj mediačného konania 

ako účinného nástroja mimosúdneho vyrovnania.

1.3
Zabránime umiestneniu dočasných aj trvalých vojenských zariadení armády USA na leteckých 

základniach Sliač a Kuchyňa, ako aj na všetkých ďalších vojenských objektoch  
Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

1.4
Budeme pokračovať v procese modernizácie Ozbrojených síl Slovenskej republiky, najmä dobudo-
vanie mechanizovanej brigády, modernizáciu a dobudovanie zbraňových systémov typu 8x8 a 4x4, 

systému protivzdušnej obrany, začlenenie vojenskej techniky bez ľudskej obsluhy do výzbroje  
Ozbrojených síl SR, modernizáciu vojenskej výstroje a zlepšovanie sociálneho postavenia 

príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Podporujeme budovanie aktívnych záloh,  
dobrovoľnú vojenskú službu a zákonom obnovíme činnosť ZVÄZARMU pod dohľadom štátu.

1.5
Budeme pokračovať v medzinárodnej politike, ktorá dôsledne rešpektuje viacpolárny svet.  

SNS je za takú zahraničnú politiku, ktorá si ctí princípy medzinárodného práva. Najvyššou hodnotou 
slovenskej zahraničnej politiky je udržanie mieru vo svete. Rešpektujeme medzinárodné ukotvenie 

Slovenskej republiky v Európskej únii, Severoatlantickej aliancii, Organizácii spojených národov   
a ďalších významných medzinárodných organizáciách. Sme za efektívny dialóg na všetky svetové 

strany a za priateľské vzťahy ako na západ, tak aj na východ. Slovenská republika musí byť aktívne-
jšia v otázkach ochrany svojich národných kompetencií vo vzťahu k neprimeraným  centralizačným 

snahám Bruselu (EÚ), musíme zabezpečiť efektívne riadenie a komunikáciu v rámci európskych 
štruktúr. Sme za vybudovanie spoločnej európskej obrany formou európskych ozbrojených síl 
mimo velenia NATO. Zabezpečíme zvýšenie aktivity a kvality práce slovenských zastupiteľstiev  

v zahraničí, najmä v otázke pomoci Slovákom  zahraničí a rozvoju ekonomickej diplomacie.  
Ekonomickú diplomaciu budeme orientovať nielen na štáty Vyšehradskej 4 a Európskej únie,  

ale aj na štáty zoskupené v OECD, BRICS a tvoriacej sa Eurázijskej únii.

1.6
Vytvoríme Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Ako cestovný ruch,  

tak aj šport sú významnými odvetviami národného hospodárstva. Slovenskú republiku čaká  
v najbližšom období prechod k vyššej automatizácii výrobných prostriedkov, preto je potrebné,  

aby sa naše hospodárstvo viac orientovalo na služby a aktivity voľného času. Nový ústredný orgán 
štátnej správy má zabezpečiť propagáciu Slovenskej republiky, koordináciu politiky cestovného 
ruchu a športu na celoštátnej úrovni. Cestovný ruch a šport sú odvetvia, ktoré sú alternatívou  

k priemyselnému charakteru našej ekonomiky. Šport ako významný spoločenský  
fenomén prispieva k zvýšeniu kvality života a zdravia obyvateľstva.

1. Národný záujem
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2.1
Presadzujeme také  medzinárodné riešenie politickej, ekonomickej a environmentálnej krízy v Ázii 

a Afrike, ktoré do budúcnosti Európe zastaví ďalšie vlny politických, ekonomických  
alebo ekologických migrantov! 

2.2
Zabezpečíme poriadok v rómskych osadách a v mestách a obciach, kde je významná populácia 
príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity. Budeme presadzovať dôsledné dodržiavanie 

zákona pre všetkých občanov Slovenskej republiky. Občania majú mať rovnaké práva,  
ale aj rovnaké povinnosti! Sme proti akejkoľvek forme diskriminácie, vrátane tzv. pozitívnej  

diskriminácie voči väčšinovej slovenskej populácii  na zmiešaných územiach. Zákon musí platiť  
pre každého rovnako! Kľúčovými otázkami sú potláčanie úžery, dodržiavanie zákonnosti,  

zabezpečenie práce a vzdelania pre Rómov. Prestaňme o rómskej otázke viesť prázdne reči,  
rómska problematika sa musí začať systémovo riešiť!

2.3
Zabezpečíme vybudovanie nových krytov civilnej ochrany a ich materiálno-technické vybavenie 

a personálne zabezpečenie. Spustíme Národný program civilnej ochrany. 

2.4
Zabránime rozmachu nových protispoločenských kriminálnych aktivít, ktoré sa rozširujú najmä 

na východnej hranici nášho štátu (pašeráctvo, obchod s drogami, obchod s ľuďmi).

2. Národná bezpečnosť
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3.1
Zabezpečíme prijatie nového stavebného zákona a nového zákona o verejnom obstarávaní,  
aby sme urýchlili výstavbu a dokončenie všetkých úsekov diaľnic (D1 – D4) a  rýchlostných  
komunikácií (R1-R8) do roku 2030. Podporíme vznik Národnej rozvojovej (developerskej)  

a stavebnej spoločnosti, ktorá bude generálnym dodávateľom stavieb národnej infraštruktúry. 
Dopravnú infraštruktúru Slovenska systémovo zabezpečí Národný program dopravy. 

3.2
Zabezpečíme modernizáciu železničných tratí medzinárodného významu – medzinárodné  

tranzitné koridory do roku 2030. Dobudujeme priame železničné spojenie do Nitry a Prešova.  
Zabezpečíme rekonštrukciu a výstavbu lokálnych železničných tratí, zabezpečíme presun  

významnej časti nákladnej automobilovej dopravy na železnicu a podporíme rozvoj železničnej 
nákladnej dopravy - s ohľadom na ochranu životného prostredia, ako aj bezpečnosti  

a plynulosti cestnej premávky.

3.3
Podporíme rozvoj ekologickej verejnej dopravy v mestách (električky, trolejbusy, ľahké metro, 

integrovaná prímestská doprava) a budovanie cyklotrás.  
Podporíme rozvoj osobnej a nákladnej lodnej dopravy. 

3.4
Zabezpečíme, aby medzinárodné letiská Bratislava, Košice a Poprad-Tatry ostali v rukách štátu,  

a aby kontinuálne zvyšovali svoju prepravnú kapacitu a kvalitu služieb. 

3.5
Zabezpečíme modernizáciu nemocníc a polikliník do roku 2030. Základom na zvýšenie kvality 

služieb v zdravotníctve bude celoštátny projekt typizácie – stratifikácia zdravotníckych zariadení  
v rámci Národného programu zdravia. Obnovíme záchytnú službu pre alkoholikov.  

Vybudujeme nové psychiatrické kliniky pre deti aj dospelých. 

3.6
Budeme pokračovať v budovaní a modernizácii materských škôl, základných a stredných škôl, 

obnove a výstavbe školských telocviční, športovísk, internátov a špecializovaných pracovísk.

3.7
Dobudujeme modernú celoslovenskú dátovú sieť a zabezpečíme ochranu dát slovenských  

občanov pred zneužitím v gescii Národného bezpečnostného úradu.

3.8
Podporíme budovanie tzv. hnedých priemyselných parkov. Zastavíme budovanie tzv. zelených  

priemyselných parkov – s ohľadom na ochranu životného prostredia.

3. Národná infraštruktúra
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4.1
Podporíme slovenských potravinárov dotačným mechanizmom na podporu spracovateľského  
a potravinového priemyslu. Zabezpečíme, aby do roku 2030 bol pomer slovenských potravín 

na pultoch obchodov blížiacemu sa cieľu 70%. 

4.2
Vytvoríme Program podpory predaja potravín v malých obciach, ktorý sa zameria prioritne 

na produkty od slovenských poľnohospodárov a potravinárov.

4.3
Ochránime spotrebiteľov a zabránime dvojitej kvalite potravín na slovenskom trhu!

4. Národná potravinová sebestačnosť
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5.1
Budeme pokračovať v opatreniach na zlepšenie podnikateľského prostredia. 

Znížime daňové a odvodové zaťaženie.  

5.2
Prijmeme opatrenia na zvýšenie výberu DPH formou obmedzenia daňových únikov, zabezpečíme  

posilnenie daňovej disciplíny. Dôkladne zanalyzujeme  systém transferových cien, ktorými 
nadnárodné spoločnosti vyvážajú nezdanený kapitál zo slovenskej ekonomiky. Po vzore iných 

členských štátov EÚ pripravíme zavedenie špeciálnej dane na technologické giganty. 

5.3
Zavedieme dane z príjmu právnických osôb a fyzických osôb 

- podnikateľov na 15% pre všetky subjekty.

5.4
Zavedieme 10% DPH na všetky pohostinské  a stravovacie služby.

5.5
Zavedieme 10% DPH na všetky potraviny.

5.6
Zriadime možnosť verejného obchodovania cenných papierov - podnikových dlhopisov,  

ako alternatívny zdroj podnikania, v gescii Centrálneho depozitára cenných papierov. 

5.7
Skončíme s dvojakým metrom a  zrušíme štátne investičné stimuly pre zahraničné  

podnikateľské subjekty. Zrovnoprávnime postavenie domácich a zahraničných podnikateľov. 

5.8
Podporíme spracovanie doma vypestovaných surovín na potraviny.

5.9
Zavedieme „Zelenú naftu pre potravinárov“, ktorá podporí vznik spracovateľských kapacít  

na výrobu potravín priamo na Slovensku. Zabezpečíme tak zvýšenie  
potravinovej sebestačnosti Slovenska.

5. Podpora domácich podnikateľov
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6.1
Voda je strategická surovina štátu a všetkých jeho občanov. Nemá byť v súkromných rukách! 

Vytvoríme štátnu vodárenskú spoločnosť, získame opätovnú kontrolu nad vodárenskými 
spoločnosťami. Zabezpečíme dôslednú ochranu pitnej vody, ako základu zdravého životného 

prostredia!

6.2
Vybudujeme nové čističky odpadových vôd, zabezpečíme špeciálny ochranný právny status území  

so zdrojmi pitnej vody (napr. na  Žitnom ostrove).

6.3
Podporíme obnovu závlahových systémov vrátane zavlažovacích kanálov v oblastiach  
s vyskytujúcim sa suchom. To všetko s dôrazom na efektívne a šetrné využívanie vody. 

Spustíme implementáciu nami vypracovaného dokumentu: Národný program hydromeliorácie.

6.4
Zabezpečíme ochranu obyvateľstva pred povodňami 

a spustíme Národný program ochrany pred povodňami.

6.5
Zabezpečíme, aby bola kvalitná pitná voda dostupná všetkým občanom Slovenska.

6. Vodné hospodárstvo
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7.1
Dokončíme adresný systém prideľovania dotácií pre poľnohospodárov. 

Výška dotácie bude závisieť od výkonu, nie od výmery poľnohospodárskej pôdy. 

7.2
Sprísnime automatizovaný monitoring poľnohospodárskych plôch, aby sme efektívnejšie 

odhaľovali subvenčné podvody.

7.3
Presadíme vytvorenie digitálneho registra evidencie právnych vzťahov k pôde. 

Prehľadne a jasne tak bude možné zistiť, kto akú pôdu prenajíma.

7.4
Spustíme proces pozemkových úprav a zjednodušíme život a prácu majiteľom pozemkov.  
Prepojíme tieto územia na povinnú evidenciu užívateľského vzťahu k poľnohospodárskej  

pôde cez centrálny register.

7.5
Vytvoríme Národný program rozvoja vidieka na podporu malých a stredných podnikateľov 

pôsobiacich v obciach do 1500 obyvateľov. 

7.6
Podporíme mladé rodiny na vidieku prednostným prenájmom štátnej poľnohospodárskej pôdy  
na roľnícku činnosť. Mladých roľníkov  a remeselníkov do 35 rokov podporíme štátnou dotáciou  

na podporu rodinných firiem. Presadíme zvýšenie platby na prvé hektáre (redistributívnej platby) 
na určené komodity pre malých a mladých poľnohospodárov.

7.7
Zavedieme sezónne zamestnávanie bez odvodov.

7.8
Zabezpečíme trvalú stavebnú uzáveru na poľnohospodárskych pozemkoch vysokej bonity  

– ochrana pôdy  ako strategická suroviny štátu.

7.9
Podporíme oživenie živočíšnej výroby s dôrazom na pôvodné slovenské 

plemená úžitkových zvierat.

7.10
Vytvoríme a budeme propagovať verejný register nebezpečných potravín a potravín dvojakej kvality.

7.11
Zakážeme pestovanie GMO na území Slovenska.

7.12
Vybudujeme štátnu kafilériu, tak aby slovenskí poľnohospodári neboli v rukách jedinej 

monopolnej kafilérie.

7.13
Podporíme agroturistiku v regiónoch v gescii nového Ministerstva cestovného ruchu 

a športu Slovenskej republiky.

7. Životaschopný vidiek a poľnohospodárstvo
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8.1
Zabezpečíme efektívny výkon štátnej správy a územnej samosprávy. 

Zrušíme duplicitné úrady. Orgány štátnej správy proporcionálne rozdelíme 
do regionálnych centier, aby sme znížili centralistický efekt.

8.2 
Školskú samosprávu a stavebné úrady presunieme pod štát.

8.3
Zreformujeme Vyššie územné celky tak, aby rešpektovali historické danosti 

jednotlivých regiónov. (4+2 - Trnavský, Žilinský, Bansko Bystrický 
a Prešovský vyšší územný celok + Bratislava a Košice.)

8.4
Obnovíme štatút strediskovej obce na zefektívnenie 

výkonu územnej samosprávy.

8. Efektívna verejná správa
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9.1
Vytvoríme štátny energetický holding – Národná energetická spoločnosť (elektrina/plyn) 
odkúpením obchodných podielov  v strategických energetických spoločnostiach Slovenské  

elektrárne a.s., Slovenský plynárenský priemysel a.s. Štát bude garantom cien energií 
pre domácnosti a pre podnikateľský sektor.

9.2
Zaistíme energetickú bezpečnosť Slovenskej republiky, zaistíme spoľahlivé dodávky energií 

 a pohonných hmôt občanom, inštitúciám a podnikateľom za optimálnu cenu.

9.3
Vypracujeme Národnú energetickú stratégiu, ktorá bude  zodpovedať potrebám 

a záujmom Slovenskej republiky.

9.4
Dobudujeme a posilníme tzv. elektroenergetický mix (systém výroby elektrickej energie 

-  napríklad vodné, spaľovacie, jadrové, solárne, veterné, bioplynové elektrárne), ktorý opätovne 
zaistí elektroenergetickú samostatnosť Slovenskej republiky. Konkrétne to znamená, že dobudu-

jeme jadrovoenergetické bloky Elektrárne Mochovce EMO3/4, naštartujeme projekt prečerpávacej 
vodnej elektrárne Ipeľ,  naštartujeme projekt budovania nového jadrovoenergetického zdroja  
v lokalite Jaslovské Bohunice, ako náhrady za bezdôvodne a nezmyselne odstavenú bezpečnú, 

spoľahlivú a ekonomickú elektráreň V1. Podporíme elektromobilitu vo verejnej doprave  
a výskum v oblasti batérií.

9.5
Zabezpečíme rozvoj výroby elektrickej energie pomocou moderných  

technológií z obnoviteľných zdrojov.

9.6
Posilníme úlohu lesného a poľného hospodárstva v zásobovaní energiami.

9.7
Podporíme znižovanie spotreby energií  a znižovanie emisií priemysle,  

doprave, stavebníctve a civilnom sektore.

9.8
Národná energetická spoločnosť bude spravovať všetky štátne aktíva v energetických  

subjektoch a bude sa zásadným spôsobom podieľať na vytváraní národnej energetickej koncepcie.

Tieto aktivity zaistia sebestačnosť Slovenskej republiky v oblasti energetiky, teda energetickú 
bezpečnosť. Rovnako prinesú v dlhodobom horizonte zvýšenie zamestnanosti, posilnenie domácej 

dodávateľskej sféry, optimalizáciu cien energií a vo všeobecnosti zvýšenie príjmov 
štátneho rozpočtu.

9. Národná energetická politika
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10.1
Zákonom zadefinujeme trvalú platbu za poistencov štátu na úrovni minimálne 

5 % z priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov. 

10.2   
Všeobecnú zdravotnú poisťovňu (VšZP ) pretransformujeme na verejnoprávnu inštitúciu. 

Všetky finančné zdroje, ktoré občan a štát zaplatia (okrem zadefinovaného správneho fondu 
na režijné náklady) sa musia vrátiť späť do zdravotného systému. 

10.3 
Legislatívnou úpravou zavedieme pripoistenie zdravotného rizika tak, aby sa nezneužíval princíp 

solidarity (napr. pripoistenie pre adrenalínové športy, nadštandardných prístupov, atď.) 

10.4 
Zabezpečíme modernizáciu nemocníc a polikliník do roku 2030. 

Vybudujeme nové psychiatrické kliniky pre deti aj dospelých. 

10.5 
Za cenotvorbu výkonov uhrádzaných zo zdravotného poistenia bude zodpovedné 
Ministerstvo zdravotníctva SR. Ceny výkonov budú vychádzať z reálnych nákladov. 

10.6 
Podporíme výstavbu novej, modernej Národnej nemocnice, ktorá bude slúžiť 

pacientom z celého Slovenska. 

10.7 
Rozšírime Rezidentský program pre absolventov lekárskych fakúlt, aby mohli získať 

špecializácie v potrebných špecializačných odboroch. Týmto opatrením doplníme 
do systému chýbajúcich lekárov špecialistov. 

10.8 
Zrealizujeme typizáciu (stratifikáciu) nemocníc. 

10.9 
Zabezpečíme zdroje pre dostatočné financovanie preventívnych 

skríningových programov na včasné vyhľadávanie ochorení.

10.10 
Vytvoríme podmienky pre zdravú výživu obyvateľstva v rámci 

Národného programu zdravia.

10. Národná zdravotnícka politika
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11.1 
Budeme dôsledne implementovať opatrenia Národného programu rozvoja výchovy

a vzdelávania v oblasti vedy a výskumu.

11.2 
Presadíme spustenie štátnych programov 

výskumu a vývoja na roky 2020-2024.

11.3 
Zabezpečíme systémovú podporu Agentúry pre vedu a výskum (APVV).

11.4 
Podporíme rozvoj univerzitných vedeckých parkov.

11. Národná politika vedy a výskumu
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Kresťanský pilier
politiky SNS
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12.1
Našim prvoradým záujmom je zvýšenie pôrodnosti,  ochrana materstva, rodičovstva 

a inštitútu manželstva. Opatrenia sa týkajú rodín s deťmi, ktoré sa narodili v manželstve. 
Výnimku tvoria slobodné matky a vdovy. Spustíme Národný program na podporu rodiny.

      12.2
Postavíme 30.000 nájomných bytov pre mladé rodiny do roku 2030. Národná 

rozvojová (developerská) a stavebná spoločnosť postaví nájomné byty do výmery 100 m2. 
Pozemky na výstavbu štát získa bezodplatne od Slovenského pozemkového fondu.

      12.3
Na podporu rodiny zabezpečíme, že pri prvom uzavretí manželstva budú mať manželia do 33  

rokov nárok na štátnu mladomanželskú pôžičku (vo výške 25-tisíc eur) s nízkym fixným úrokom 
po celú dobu splatnosti. V prípade, že  budú mať v manželstve dve deti, tretina pôžičky sa im 

odpustí. Po treťom dieťati sa odpustí  celá pôžička.  Podmienkou je, že aspoň jeden rodič počas 
posledných 5 rokov pred uzavretím manželstva je nepretržite zamestnaný/SZČO 

aspoň po dobu 4 rokov.

12.4 
Manželské páry s dvomi a viacerými deťmi budú mať  nárok na zvýhodnenú manželskú 

pôžičku na bývanie. Rodine s dvomi deťmi  zaplatí štát  50%, s tromi a viac deťmi zaplatí štát 80% 
všetkých úrokov z hypotekárneho úveru (po dobu starostlivosti o dieťa).

Podmienkou je, že aspoň jeden rodič je pred poskytnutím pôžičky  
nepretržite zamestnaný/SZČO  aspoň po dobu 3 rokov.

12.5
Ženy, ktoré majú tri deti a viac, budú  po zvyšok života 

oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb, ak budú pracovať.

12.6
Štát  poskytne dotáciu na nákup auta pre rodiny s tromi a viac deťmi  vo výške 10.000 €. 

Podmienkou poskytnutia dotácie je, že aspoň jeden z rodičov musí byť pred podaním 
žiadosti o dotáciu nepretržite zamestnaný/SZČO aspoň 3 roky.

12.7
Štát poskytne zvýhodnenú pôžičku na bývanie aj  rodine, ktorú tvorí slobodná matka alebo vdova  
s  jedným a viacerými deťmi. Pri jednom  zaplatí štát 30%, pri dvoch a viac deťoch zaplatí štát  80%   

všetkých úrokov z hypotekárneho úveru. Podmienkou je, že slobodná matka/vdova je pred 
poskytnutím pôžičky počas uplynulých 5 rokov zamestnaná/SZČO  aspoň po dobu 3 rokov.

12.8
Štát vybuduje 25 tisíc miest v jasliach pre deti do 3 rokov do roku 2030.

12.9
Zabezpečíme podstatné zvýšenie daňového bonusu na dieťa do výšky 150,- EUR mesačne 

na dieťa. Pracujúci rodič tak pri hrubom príjme 1.000 EUR zaplatí pri troch deťoch 
daň z príjmu 0,- EUR.

12. Rodinná politika
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12.10
Zabezpečíme trvalú ochranu pred rodovou agendou LGBTI a nedovolíme infiltráciu rodovej politiky  

do slovenského právneho poriadku. Podporíme sociálnu inklúziu detí bez biologických rodičov  
a opätovnú integráciu seniorov do pôvodných rodinných komunít.

12.11 
Predložíme a schválime návrh zákona o výhrade vo svedomí vo všetkých sférach 

- lekári, zdravotnícky personál, sudcovia, pedagógovia.

12.12 
Vypracujeme návrh zákona o zákaze propagácie homosexuality medzi mladistvými.

12.13
Do ústavy zakotvíme právo na možnosť používania hotovosti.

12. Rodinná politika (pokračovanie)



- 26 -

13.1
Zabezpečíme trvalú a dôslednú ochranu slovenskej ľudovej kultúry 

a zachovanie a rozvoj pôvodných ľudových remesiel. 

13.2
Zriadime Fond na podporu ľudovej kultúry.

13.3
Zabezpečíme, aby bola pôvodná slovenská literatúra, hudba, film, dramatické 

a výtvarné umenie primerane zastúpené vo verejnoprávnych 
aj súkromných médiách (najmenej 50%  vysielacieho času).

13.4
Rozšírime počet objektov svetového kultúrneho hmotného 

i nehmotného dedičstva UNESCO na Slovensku.

13. Podpora národnej kultúry
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14.1
Spustíme Národný program prevencie a liečby závislostí 

(drogy, alkohol, tabak, hazard, počítačové hry sociálne siete)
pre všetky vekové kategórie.

14.2
Budeme dôsledne bojovať s civilizačnými chorobami psychického pôvodu 

a budeme riešiť problematiku duševného zdravia na kvalitatívne vyššej 
úrovni ako je to teraz.

14.3
Vypracujeme a uvedieme do praxe 

Národnú stratégiu za duševné zdravie.

14. Boj proti závislostiam
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15.1
Systémovo podporíme šport na školách (rozšírenie počtu hodín telesnej výchovy 

na všetkých stupňoch základných a stredných škôl) a šport pre všetkých 
(podpora neorganizovaného športu – všetky vekové kategórie) 

ako základ podpory zdravia obyvateľstva.

15.2
Podporíme kvalitné domáce potraviny v školskom stravovaní a ďalší rozvoj 

tzv. Flexi jedálnička – receptúry, ktoré zohľadňujú zdravší spôsob stravovania 
a špecifické potreby alergikov a detí s intoleranciami.

15.3
Presadíme, aby školy, sociálne zariadenia a domovy dôchodcov nakupovali 

minimálne 50 % slovenských potravín. 
Slováci majú právo na zdravé, čerstvé a domáce potraviny.

15. Podpora zdravého životného štýlu
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16.1
Vo verejnom živote sa prestaneme výlučne orientovať len na materiálnu stránku 

života a ekonomické videnie sveta. Podporujeme trvalý rozvoj duchovných hodnôt. 
Za týmto účelom spustíme Národný program duchovnej obrody v spoluprácu s cirkvami, 

náboženskými spoločnosťami, Maticou slovenskou a ďalšími verejnoprávnymi 
a mimovládnymi organizáciami.

16. Duchovná obroda spoločnosti
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Sociálny pilier
politiky SNS
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17.1
Budeme dôsledne presadzovať opatrenia Národného programu 

rozvoja výchovy a vzdelávania. 

17.2 
Zabezpečíme právo na prijatie do škôlky aj pre všetky 3 a 4 ročné deti, 

rozšírime sieť materských škôl.

17.3 
Posilníme prácu s talentovanými žiakmi a rozvoj nadania každého dieťaťa 

v strednom prúde vzdelávania posilnením inovatívnych metód 
vo vyučovaní a prvkov vertikálnej integrácie.

17.4 
Zabezpečíme, aby štátny jazyk dokonale ovládal každý žiak a študent v Slovenskej republike 

pre jeho integráciu do spoločnosti. 

17.5 
Podporíme sieťovanie medzi školami pre výmenu skúseností a rozvoj 

inovatívnych praktík vo vzdelávaní.

17.6 
Dosiahneme 100 % pokrytie požiadaviek na učebnice a učebné pomôcky.

17.7 
Rozvinieme analýzu a diagnostiku individuálnych športových schopností žiakov na školách.

17.8 
Posilníme vyučovanie telesnej výchovy na školách, zavedieme profesionálnych 

učiteľov telesnej výchovy aj na 1. stupni ZŠ.

17.9 
Podporíme športové poukazy pre všetky deti z Fondu na podporu športu.

17.10 
Posilníme duálny systém vzdelávania pre širší okruh škôl, zavedieme princípy 

duálneho vzdelávania pre profesijných bakalárov.

17.11 
Zavedieme financovanie celoživotného vzdelávania na princípe troch grošov 

(zamestnanec – zamestnávateľ - štát) s využitím individuálnych vzdelávacích účtov.

17.12 
Rozšírime systém overovania kvalifikácií v celoživotnom vzdelávaní.

17.13 
Zavedieme elektronické a odstránime papierové potvrdenia o návšteve školy 

na všetky účely vrátane komerčných.

17. Zdravá a múdra mládež
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18.1 
Zaistíme systémové zlepšenie a zvýšenie dostupnosti služieb pre seniorov 

(stacionár, domovy pre seniorov). Prostredníctvom štátnej stavebnej spoločnosti 
vybudujeme chýbajúce stacionáre a domovy pre dôchodcov.

18.2 
Zabezpečíme zvýšenie starobného dôchodku o 20% pre všetkých dôchodcov 

(mimo minimálnych dôchodkov).

18.3 
Zabezpečíme rekreačné poukazy pre seniorov – princíp rodinnej solidarity.

18.4 
Zvýšime podporu pre univerzity tretieho veku.

18.5 
Zavedieme podporu seniorského športu 

medzi kritériá financovania v športe.

18. Starostlivosť o seniorov
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19.1
Sme za väčšiu  ochranu vody, pôdy, lesov, fauny a  flóry Slovenska. 
Podporujeme zníženie uhlíkovej stopy v národnom hospodárstve 

(ekologická doprava – železnice, cyklotrasy, električky, trolejbusy, elektromobily, lodná doprava). 
Podporujeme domácich producentov, čím znižujeme potrebu dovozu produktov. 

19.2
Zavedieme systém rôznofarebných cenoviek potravín, podľa ich uhlíkovej stopy. 

Podporíme potraviny, ktoré najmenej zaťažujú životné prostredie.

19.3
Sme za systémové  dobudovanie verejných kanalizácií a vodovodov. Podporujeme separáciu   
a recykláciu odpadu. Zabezpečíme ekologickú likvidáciu odpadu vybudovaním moderných 
spaľovní. Vyčistíme Slovensko od ilegálnych skládok odpadu, ktoré ohrozujú ľudí i prírodu. 

19.4
Podporíme výrobu 100% biologicky degradovateľných obalových materiálov zo surovín  

         vyprodukovaných v SR, ktoré budú využiteľné v našom potravinárstve.

19.5
Podporujeme rozumné lesné hospodárstvo s obmedzením ťažby dreva. 

Vypracujeme nový Národný lesnícky program s dôrazom na trvalú udržateľnosť.

19.6
Zintenzívnime kontroly výrubov a prepravy dreva. Zavedieme systém elektronického a digitálneho 

sledovania pohybu surového dreva na celom území SR. 
Posilníme Slovenskú lesnícko-drevársku inšpekciu.

19.7
Prehodnotíme všetky chránené územia podľa medzinárodných kritérií 

a stanovíme jasné pravidlá na ich ochranu a udržiavanie.

19.8
Budeme pokračovať v systémovej ochrane zvierat. Podporíme včelárov zvýšením sadzby 

na včelstvo a mimoriadnymi podporami na boj proti klieštikovi.

19.9
Podporujeme projekty inteligentných miest a projekty zelených miest.

19. Ochrana životného prostredia
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20.1
Budeme vychádzať z princípu zásluhovosti, štát má predovšetkým poskytovať  

výhody tým občanom, ktorí  pracujú a odvádzajú dane. 

20.2
Uskutočníme štátny audit efektívnosti úradov a následne uskutočníme sociálny 

stabilizačný program pre pracovníkov v štátnej a verejnej správe 
a zamestnancov štátnych podnikov.

20.3
Zameriame sa na sociálny stabilizačný program pre zamestnancov justície, polície, 

záchranných zložiek a hasičov. Podobne ako v rezortoch obrany, školstva 
a pôdohospodárstva zabezpečíme zvýšenie miezd pre pracovníkov 

v rezorte zdravotníctva a v ďalších sektoroch národného hospodárstva.

20. Mzdová politika



- 35 -



- 36 -



- 37 -

My zmeny nesľubujeme,
my zmeny robíme!

www.sns.sk

objednávateľ: Slovenská národná strana, Šafárikovo nám. 3, Bratislava, IČO: 00677639 
dodávateľ: TigerPrint s.r.o., Sládkovičova 13, Žilina, IČO: 45698813


