
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky v krajích 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Výsledky v krajských a dalších velkých městech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Smer-SD SDKÚ-DS SaS KDH Most-Híd SNS SMK LS-HZDS 

Bratislavský kraj 25,12 27,59 18,04 8 8,26 3,86 0,95 2,7 

Nitranský kraj 30,71 11,82 9,13 5,26 17,26 4,44 12,9 3,17 

Trnavský kraj 40,15 15,67 14,12 11,13 1,73 5,22 0,03 4,09 

Trenčínský kraj 40,32 14,7 13,29 9,82 1,96 5,81 0,01 7,09 

Žilinský kraj 42,46 12,61 12,76 10,98 1,4 9,07 0,03 4,37 

Banskobystrický kraj 32,46 23,3 18,24 6,76 2,63 4,04 0,06 3,45 

Košický kraj 27,25 24,52 16,42 8,92 8,51 2,98 1,48 2,43 

Prešovský kraj 35,47 15,67 11,9 17,82 1,7 3,8 0,1 4,6 

Smer-SD SDKÚ-DS SaS KDH Most-Híd SNS SMK LS-HZDS 

Bratislava  23,81 29,45 18,04 8,19 8,43 3,51 0,66 2,6 

Dunajská Streda 3,64 6,21 2,99 0,74 50,87 0,44 32,87 0,71 

Trnava 40,15 15,67 14,12 11,13 1,73 5,22 0,03 4,09 

Povážská Bystrica 46,93 10,82 11,53 8,01 1,03 9,58 0,02 5,09 

Prievidza 47,27 11,88 13,14 6,91 1,25 7,49 0,03 5,23 

Trenčín  40,32 14,7 13,29 9,82 1,96 5,81 0,01 7,09 

Komárno 8,16 8,58 4,88 0,87 37,73 1,57 34,63 1,19 

Levice 25,82 12,45 11,8 4,78 17,86 3,68 13,65 2,98 

Nitra  42,77 14,57 10,42 8,18 5,5 5,9 1,69 4,26 

Nové Zámky 31,6 11,11 9,5 4,54 19,94 5,44 10,54 2,46 

Martin 41,54 15,95 16,64 6,01 1,63 6,71 0,03 3,83 

Žilina 43,37 12,51 12,22 8,99 1,47 11,72 0,01 4,06 

Banská Bystrica 32,46 23,3 18,24 6,76 2,63 4,04 0,06 3,45 

Lučenec 33,29 11,25 10,78 3,21 13,06 5,07 9,49 4,85 

Rimavská Sobota 26,9 8,33 6,35 1,84 17,59 3,92 16,7 8,43 

Zvolen 40,23 15,19 14,64 7,44 2,13 5,65 0,07 5,79 

Žiar nad Hronom 41,28 12,99 13,75 8,17 1,89 6,34 0,06 5,82 

Bardejov 44,18 11,45 9,12 17,71 1,34 3,37 0,05 4,42 

Humenné 51,53 10,39 6,34 11,9 1,61 3,98 0,03 4,88 

Poprad 34,94 18,36 14,31 13,46 1,87 4,04 0,06 3,88 

Prešov  35,47 15,67 11,9 17,82 2,05 3,5 0,05 3,42 

Košice 27,25 24,52 16,42 8,92 8,51 2,98 1,48 2,43 

Michalovce 42,9 10,15 6,88 8,48 6,97 4,57 5,24 6,67 

Spišská Nová Ves 38,51 13,97 11,44 10,82 2,3 5,22 0,06 5,09 

Trebišov 31,56 10,21 6,29 7,02 12,71 2,54 15,05 7,18 
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Celkový zisk hlasů a mandátů: 
Smer: 34,79% hlasů / 62 mandátů 
SDKÚ-DS 15,42% hlasů / 28 mandátů 
SaS: 12,14% hlasů / 22 mandátů 
KDH: 8,52% hlasů / 15 mandátů 
Most-Híd: 8,12% hlasů / 14 mandátů 
SNS: 5,07% hlasů / 9 mandátů 
------------------------------------- 
SMK: 4,33% hlasů / bez mandátu 
LS-HZDS: 4,32% hlasů / bez mandátu  
 
Možné koalice: 
Nejpravděpodobnější:  
SDKÚ-DS+SaS+KDH+Most 79 mandátů 
 
Méně pravděpodobné: 
Směr+KDH 77 mandátů 
menšinová vláda Směr+SNS 71 mandátů 
 

 

Kroužkování 

 

Fenomén kroužkování se nevyhnul ani Slovenské 

republice. Do parlamentu se tak dostalo celkem 11 

kandidátů z nižších míst. 

 
Ze známých tváří se podařilo "překroužkovat" 
například exministrovi práce Ľudovítu Kaníkovi 
(původně 30.) na listině SDKÚ-DS a bývalému 
hokejistovi Vincentovi Lukáčovi (původně 20. místo) 
za SNS.  

Nejvíc kandidátů, shodně čtyři, se prostřednictvím 
preferenčních hlasů dostalo do parlamentu u nováčků 
na kandidátce SaS Most-Híd. Na kandidátní listině 
Mostu voliči upřednostnili čtveřici zástupců Občanské 
konzervativní strany (OKS) Františka Šebeja (z 33.), 
Ondreja Dostála (z 23.) a Petra Osuského (z 43.), 
posledním byl také József Nagy z 29. místa. 

Stranu SaS bývalého poradce několika ministrů 
financí Richarda Sulíka bude na plénu zastupovat i 
čtveřice poslanců z úplného chvostu kandidátky. Na 
čtvrté, páté, šesté a sedmé místo posunuli voliči z 
opačné strany kandidátky Igora Matoviče (ze 150., 
posledního místa), Eriku Jurinovou (ze 149. místa), 
Martina Fecka (ze 148. místa) a Jozefa Viskupiče (ze 
147. místa), kteří jsou kandidáty občanského hnutí 
Obyčejní lidé. Z nižší příčky seznamu uchazečů se na 
poslaneckou pozici v KDH propracoval ústavní 
právník Radoslav Procházka. Jedinou z půltuctu 
parlamentních stran, ve které preferenční hlasy 
nepostačovali žádnému z kandidátů na průnik do 
Národní rady, byl vítěz voleb Smer-SD.  

Shoda v programech nejpravděpodobnější vlády 

 

Veřejné finance 

 

SDKÚ-DS 

- jasné pravidla disciplíny ve veřejných financích 

- zavedení závazných výdajových stropů 

- vytvoření samostatné nezávislé instituce, která bude 

kontrolovat vývoj veřejných financí 

- zavedení pravidel, které omezí schvalování legislativních 

a jiných návrhů s negativním dopadem na veřejné finance.  

 

SaS 

- přijetí ústavního zákona o vyrovnaném státním rozpočtu; 

- přijetí ústavního zákona o fiskálním pravidle pro hrubý 

veřejný dluh maximálně do výše 50% HDP; 

- zavést pro  VÚC, města a obce limity na roční náklady na 

obsluhu dluhu nejvíc do výše 25 % jejich průměrných 

ročních příjmů z posledních tří let a na hrubý dluh nejvíc do 

výše 50 % jejich aktiv; 

- snížit počet členů vládního kabinetu zrušením křesla 

místopředsedy vlády bez ministerstva a snížením počtu 

ministerstev 

 

KDH 

- pokračování reforem v oblasti víceletého rozpočtování 

- prosazení agentury na řízení dluhu a likvidity; 

- zavedení stropu pro výši veřejného dluhu na úrovni 45 % 

HDP; 

- elektronizace veřejných zakázek i s vybudováním 

centrálního povinného registru veřejných zakázek; 

- zřízení nezávislé rady pro fiskální odpovědnost 

 

Most- Híd 

- zefektivnění čerpání eurofondů a odstranění klientelismu; 

- inicializace zpřísnění podmínek Paktu stability a růstu; 

- pokračovat v dlouhodobém trendu snižování míry 

státního přerozdělování s tím cílem, aby o vytvořených 

prostředcích ve větší míře rozhodovali ti, kteří ho vytvořili; 

- přehodnocení oprávněnosti výdajů jednotlivých subjektů 

veřejné správy a racionalizace veřejné investice; 

- informatizace veřejné správy (e-government); 

- snížení podílu státem vlastněných podniků v ekonomice 

 

Daně 

 

SDKÚ-DS 

- zrušení koncesionářských poplatků a jejich nahrazení 

přímým financováním ze státního rozpočtu 

 

SaS 

- uskutečňovat všechny změny v daňových a výdajů 

zákonech s účinností od 1. ledna následujícího roku; 

- uskutečňovat změny v zákonech jen jedenkrát ročně; 



- nezavádět žádné nové daně, pokud to pro Slovensko 

nebude vyplývat z mezinárodních závazků vůči Evropské 

unii a nebude možné je vetovat; 

- nezvyšovat sazby dnes existujících daní; 

- zrušit víc jako 40 výjimek v zákoně o daních z příjmů; 

- sloučit dvě sazby DPH na úroveň 18 %; 

- přenést platby odvodů na zaměstnance s tím, že 

zaměstnavatelé budou ze zákona povinni jednorázově 

zvýšit jejich hrubé mzdy o výši dosavadních odvodů s 

výjimkou garančního a úrazového pojištění, tedy o 

34,15%; 

- zavedení jednotného místa na výběr daní a odvodů; 

- zavedení společného ročního zúčtování daně z příjmu a 

odvodů; 

- zrušit povinný minimální vyměřovací základ pro OSVČ; 

- nahradit nezdanitelnou část plátce a na manželku 

základní státní dávkou; 

- nahradit dnešní odvody jedním solidárním ve výši 9% a 

jedním zdravotním ve výši 9%; 

- nahradit současný systém dávek ze sociálního pojištění 

základní státní dávkou a mimořádnými státními dávkami 

rodičům na mateřské dovolené, osamělým matkám a 

invalidům. 

 

KDH 

- radikální snížení odvodově-daňového břemena a 

odstranění zbytečné administrativní zátěže 

zaměstnavatelů; 

- spojením nemocenského pojištění a pojištění v 

nezaměstnanosti do jednoho komerčního pojištění; 

- převedení úrazového pojištění na povinné komerční 

pojištění; 

- progresívní platba sociálních odvodů; 

- spuštění klientsky orientovaného systému jednotného 

výběru daní a odvodů. 

 

Most-Híd 

- snížení výše odvodů, sjednocení výběru s daněmi, a 

sloučení odvodů pro zaměstnance a zaměstnavatele do 

superhrubé mzdy; 

- možné snížení rovné daně na 17%; 

- zrušení, nebo změna výjimek v oblasti daní 

 

 

Sociální politika, zaměstnanost a rodinná politika 

 

SDKÚ-DS 

- prodloužíme mateřskou dovolenou a zvýšíme mateřský 

příspěvek; 

- zavedeme otcovskou dovolenou; 

- zavedeme více variant čerpání rodičovské dovolené; 

- flexibilnější rodičovské dovolené;  

- posílíme motivaci zaměstnavatelů k podpoře rodiny. 

Půjde například o kratší pracovní úvazky pro rodiče s dětmi 

nebo možnost flexibilního pracovního času; 

- opravíme zákoník práce tak, aby se zjednodušilo 

zaměstnávání lidí, přičemž jejich ochrana se nesníží. 

Obnovíme například možnost dohodnout práci na dobu 

určitou v rámci lhůty 3 let a odstraníme neadekvátní 

výhody pro odborářské funkcionáře. Opětovně posílíme 

postavení zaměstnaneckých rad. V zákoně o kolektivním 

vyjednávaní odstraníme možnost rozšiřování kolektivních 

smluv vyššího stupně i na zaměstnavatele, kteří podpis 

těchto smluv nemohli ovlivnit; 

-umožníme, aby zaměstnanci s nízkou kvalifikací mohli 

pracovat za nižší mzdy, přičemž současně jim umožníme 

pobírat i podporu od státu; 

- spořitelé budou mít úplnou volnost rozhodnout se, zda 

chtějí nebo nechtějí mít část svých úspor na důchod 

investovaných i v akciích. Obnovíme automatický vstup 

mladých lidí do systému po ukončení jejich vzdělávání. 

Mladí však budou mít po dobu jednoho roku právo na 

výstup z 2. pilíře; 

- schválíme ústavní zákon na ochranu 2. pilíře, který bude 

též garantovat zachování výše příspěvků do 2. pilíře na 

současné úrovni; 

- prosadíme například návrh na snížení příspěvků pro ty 

rodiče, jejichž děti nechodí pravidelně na lékařské 

prohlídky a do školy; 

- současné nemocenské pojištění změníme na rodinné 

pojištění; 

 

SaS 

- zavedení povinného vstupu do druhého pilíře 

důchodového systému pro občany starší 35 let; 

- nahrazení současného systému tvořeného invalidním 

důchodem a příspěvky mimořádnou státní dávkou 

 

KDH 

- zásadní změna Zákoníku práce; 

- snížení pojistných odvodů; 

- zvýšení motivace zaměstnavatelů zaměstnávat 

dlouhodobě nezaměstnaných a absolventy škol 

„odvodovými prázdninami“ (po dobu 1 roku); 

- úprava dobrovolné asignace daně 2 %, zavedeme horní 

limit asignace na maximálně 300 tisíc eur a dolní limit 

asignace na minimálně 5 eur z daní; 

- osvobodit od zdanění investice rodin do budoucnosti; 

- zvýšit daňový bonus o 100 % do 6 let na každé dítě; 

- zvýhodnit odchod do důchodu v závislosti na počtu dětí; 

- daňové, resp. odvodové prázdniny pro novomanžely po 

dobu 1 roku v případě prvního manželství; 

- zavedení otcovské dovolené; 

- daňový bonus na rodiče pobíratele starobního důchodu, 

pokud žije ve společné domácnosti. 

 

Most-Híd 

- odstranění překážek zaměstnávání v Zákoníku práce; 



- regionalizace minimální mzdy a zamezení plošného 

rozšiřování kolektivních dohod; 

- překalibrování odvodových sazeb v jednotlivých druzích 

pojištění; 

- zjednodušení a zefektivnění výběru pojistného. 

 

 

Podpora podnikání 

 

SDKÚ-DS 

- zásadně zjednodušíme administrativu živnostníkům 

zavedením možnosti jednorázových ročních licenčních 

poplatků, které nahradí placení daní a odvodů; 

- prosadíme, aby všechny zákony, o kterých rokuje 

parlament, byly skutečně posouzené z hlediska jejich 

dopadů na podnikatelské prostředí, stejně jako z hlediska 

toho, zda vytvářejí prostor pro korupci. 

 

SaS 

-přesunout co nejvíc kompetencí ze Zákoníku práce na 

kolektivní vyjednávání mezi zaměstnavateli a odbory; 

- omezit postavení a pravomoci odborů v případech, které 

spadají do přímého hospodářského řízení firmy;  

- zrušit automatické nedobrovolné rozšíření platnosti 

kolektivních smluv vyššího stupně na Slovensku; 

- zrušit zdravotní pracovní službu a ponechat určení 

podmínek zabezpečení zdravotní péče o zaměstnance na 

individuálních dohodách; 

- zrušit povinné členství v profesních komorách; 

- zrušit Živnostenský úřad. Před jeho zrušením propojit s 

informačním systémem Obchodního registru SR; 

- nepřijmout nebo zrušit zákon o prokazování původu 

majetku pro právnické osoby. 

 

KDH 

- zrychlení a zkvalitnění práce obchodních soudů; 

- zjednodušení právních předpisů na podnikání, výrazné 

snížení a zjednodušení administrativních povinností a 

úpravu postihů a pokut za formální chyby; 

- poskytnutí cílené finanční podpory pro velmi malé, malé a 

střední podniky a zavedení nízké paušální daně z příjmu a 

poplatku sociálního pojištění pro velmi malé podniky s 

ročním obratem nižším než 6 000 eur a pro malé podniky s 

ročním obratem nižším než 12 000 eur. 

 

Most-Híd 

- zřízení míst jednotného kontaktu pro jednoduché a rychlé 

založení společnosti 

- sloučení výběru daní a zdravotních a sociálních odvodů; 

- zrušení podvojného účetnictví; 

- centrální úřad pro listiny, kde bude moci každý občan 

získat na jednom místě všechny požadované dokumenty 

 

 

Zdravotnictví 

 

SDKÚ-DS 

- zavedeme ochranný limit na spoluúčast ve zdravotnictví; 

- zrušíme doporučující lístky;  

- zavedeme maximální čekací doby;    

- zavedeme standardy poskytovaných služeb. 

 

SaS 

- snížení bariéry pro vstup nových subjektů na trh 

poskytovatelů zdravotního pojištění 

- zrušit ustanovení o zákazu zisku zdravotních pojišťoven; 

- zvýšit procento pojistného, které nebude předmětem 

přerozdělování z aktuálních 5% na 15; 

- rozdělit státní všeobecnou zdravotní pojišťovnu na tři 

stejné (počtem i složením klientů) subjekty; 

- definovat zákonný nárok na rozsah zdravotní péče 

hrazené z veřejného pojištění;  

- umožnit zdravotním pojišťovnám vybrat pojištění, které 

bude pokrývat úhrady nad rámec tohoto zákonného 

nároku; 

- zrovnoprávnit v rámci zavedení odvodového bonusu 

podmínky plateb odvodů pro zaměstnance a živnostníky a 

zavést jednotnou sazbu zdravotních odvodů (svým 

charakterem zdravotní daň) ve výši 9% z jakéhokoliv 

příjmu až po dosažení stropu (10x životné minimum, t.č. 1 

850 EUR).  

- zavést bonus při platbách na zdravotní pojištění pro 

všechny dospělé obyvateli;  

- zavést povinné informování o ceně poskytnuté zdravotní 

péče, přímo jako součást informovaného souhlasu.  

- dát všem nemocnicím právní formu kapitálových 

společností bez ohledu na majitele. 

 

KDH 

- definování zákonného nároku na rozsah zdravotní péče 

hrazené z veřejného povinného zdravotního pojištění (tzv. 

základní balík); 

- zavedení elektronické karty pojištěnce; 

- KDH se zasadí o to, aby výše spoluúčasti byla nastavená 

v přijatelném rozmezí a byla platbou za nadstandardní 

služby; 

- u výdajů na zdravotní péči bude KDH prosazovat 

zavedení maximálního limitu na spoluúčast seniorů, 

invalidních důchodců a držitelů průkazu ZTP; 

- zachování plně solidárního financování zdravotnictví 

zrovnoprávněním všech druhů příjmů spolu se vznikem 

doplňkového zdravotního pojištění;  

- rovnoprávnost ve financování nemocnic. 

 

Most-Híd 

- povolení licence pro záchrannou službu formou 

elektronické dražby; 



- dokončení reformy zdravotnictví, včetně přeměny velkých 

nemocnic na akciové společnosti 

- obnovit úlohu tvorby zisku a dividend pro zdravotní 

pojišťovny; 

- zavedení elektronické dokumentace pacienta. 

 

Školství 

 

SDKÚ-DS 

- objektivní externí testování budeme postupně zavádět do 

všech ročníků. Takové testy budou podmínkou pro postup 

žáka do vyšších stupňů vzdělávání namísto přijímacích 

zkoušek; 

-angličtina bude povinný cizí jazyk; 

- zrušíme monopol státu na učebnice; 

- poslední ročník mateřské školy bude povinný pro všechny 

děti; 

-soustředíme úsilí státu, akademické obce, podnikatelů i 

samosprávy na to, aby do konce volebního období mělo 

Slovensko aspoň jednu univerzitu mezi 500 nejlepšími 

podle šanghajského žebříčku; 

- kritéria na získání titulů docent a profesor jsou na 

jednotlivých školách stále velmi rozdílné, tituly však platí 

všude. Zavedeme do nich jednotné náročné mezinárodní 

standardy, opřené v první řadě o vědecké výsledky; 

- zabráníme nezákonnému vybírání školného na vysokých 

školách. Několikaleté porušování zákona už není možné 

tolerovat. Takovéto jednání zavedeme jako trestný čin. 

Zabráníme též tomu, aby nejusilovnější studenti, kteří 

studují více programů naráz, museli platit školné; 

- podpoříme zvýšení finančních zdrojů. Cílem by mělo být 

dosáhnout do roku 2014 úroveň 1% HDP. 

 

SaS 

- zrušit podmínku pedagogického vzdělání pro pozice 

ředitelů škol a umožnit tak obsazení těchto postů 

manažersky zdatnými pracovníky; 

- ponechat na konkrétní škole, jakými metodami bude ve 

svém školském vzdělávacím programu vést žáky v jejich 

vzdělávání a jaký systém jejich hodnocení bude používat; 

- dát základním školám svobodu ve vytváření obsahových 

a výkonových standardů pro příslušné věkové skupiny; 

- dát středním školám svobodu ve vytváření obsahových a 

výkonových standardů při respektování požadavků státních 

zkoušek skládaných při ukončení studia; 

- vyjmout vyučování náboženství ze seznamu povinně 

volitelných předmětů; 

- umožnit školám a školským zařízením, vyjma subjektů 

garantované sítě a sítě státních středních škol, vybírání 

školného; 

- zavést systém vícezdrojového financování vysokých škol 

s účastí studentů a současně zavést spravedlivý systém 

studentských návratných půjček podporující zachování 

rovnosti šancí na získání vysokoškolského vzdělání. 

KDH 

- rovnoprávnost financování soukromých a církevních 

školských zařízení se státními, a to i v otázce čerpání 

finanční pomoci od EU; 

- středné školy bez přijímacích zkoušek; 

- budeme prosazovat opatření na zvýšení motivace pro 

soukromý sektor; 

- budeme prosazovat, aby každý student VŠ strávil aspoň 

jeden semestr na zahraniční univerzitě; 

- zvýšení úlohy interního hodnocení studenty i absolventy a 

dalších kritérií. 

 

Most-Híd 

- zesílení propojení školství s potřebami trhu práce; 

- liberalizace a uvolnění učebnicového trhu. 

 

 

Justice a boj s korupcí 

 

SDKÚ-DS 

-smlouvy týkající se použití veřejných financí a nakládání s 

majetkem státu a samospráv budou muset být zveřejněné 

na internetu; 

- všechny nenárokovatelné dotace a příspěvky z veřejných 

zdrojů a jejich příjemci budou zveřejňované na internetu; 

- chceme pro stát nakupovat co nejvýhodněji, a proto 

budeme využívat soutěžní metody veřejných zakázek i 

tam, kde to dnes není povinné. Využívání elektronických 

aukcí při nákupů materiálu a služeb z veřejných zdrojů 

bude pro stát a samosprávy povinné; 

- zabezpečíme, aby se veřejné zakázky a jiné smluvní 

vztahy se státem, stejně jako s podniky, ve kterých má 

stát majetkovou účast, a se samosprávami  nemohli 

účastnit firmy, jejichž vlastníci nejsou identifikovatelní; 

- všechny soudní rozhodnutí budou povinně zveřejněné na 

internetu; 

- opakovaně a znovu budeme prosazovat výrazně omezení 

imunity poslanců NR SR tak, aby se imunita vztahovala už 

jen na výroky a hlasování poslanců na půdě NR SR; 

- prosadíme, aby poslanec Národní rady SR nebo jiný 

veřejný funkcionář, který má více veřejných funkcí, mohl 

pobírat odměnu jen za jednu z nich; 

- učiníme všechny kroky pro to, aby bylo možné ve 

volbách do parlamentu v roku 2014 volit i přímo z domu s 

využitím internetu a stejnou možnost zavedeme i pro 

všechny ostatní volby. 

 

SaS 

- uložit všem veřejným organizacím povinnost zveřejňovat 

všechny platné obchodní smlouvy; 

- zrušit tzv. zúženou informační povinnost pro společnosti 

pod kontrolou státu nebo samosprávy; 

- zavést povinnost zveřejňovat informace na internetu o 



uskutečněných finančních transakcích veřejné správy 

minimálně v tzv. „surové formě“; 

- rozšířit okruh povinných osob podávajících majetkové 

přiznání podle ústavního zákona č. 357/2004 Z.z. o 

ochraně veřejného zájmu při výkonu funkcí veřejných 

funkcionářů o všechny řídící pracovníky státní správy a 

samosprávy a o všechny členy statutárních orgánů 

společností s většinovým vlastnickým podílem státu nebo 

samosprávy; 

- vytvořit jednotný vzor majetkových přiznání pro všechny 

osoby s povinností podávat majetkové přiznání;  

- spustit přehledný centrální věstník veřejných zakázek na 

internetu; 

- veřejným organizacím uložit povinnost zveřejňovat v 

elektronickém věstníku veřejných zakázek všechny výzvy; 

- neumožňovat zadavateli automaticky vyloučit nabídky 

s nejnižší cenou nebo kvůli formálním chybám; 

- uložit veřejné správě a samosprávě povinnost využívat 

transparentní elektronické aukce v případech, kdy předmět 

zakázky je jednoznačně kvantifikovatelný; 

- zakázat orgánům veřejné správy uzavírat smlouvy, 

jejichž obsah nebo jeho část by podléhali obchodnímu 

tajemství; 

- přijmout zákon o přidělování veřejných zdrojů, který 

zavede jednotný a přehledný způsob jejich přidělování na 

státní í samosprávné úrovni. 

 

- zavést 30denní lhůtu na rozhodnutí Ústavního soudu SR o 

přijetí stížnosti, její zamítnutí nebo rozhodnutí o doplnění; 

- zavést pravidlo, podle kterého bude každý jednotlivý 

případ soudci přidělovaný výhradně elektronickým 

náhodným výběrem; 

- odebrat předsedům soudu jakoukoliv možnost odebrat 

věc; 

- soudnictví rozdělit do tří samostatných soustav – 

občansko-obchodněprávního, správní a trestné (jehož 

součástí bude i Specializovaný trestní soud); 

- namísto současného Nejvyššího soudu a současného 

Ústavního soudu zřídit jeden Nejvyšší ústavní soud; 

- zavést minimální počet 15 soudců na každý soudu; 

- stanovit lhůty a závazné postupy pro standardní úkony 

soudu; 

- stanovit v rámci zabezpečení proti zneužívání institutu 

doživotního jmenování soudců, že všichni soudci (vyjma 

soudců Nejvyšších soudů) budou každé 4 roky podrobováni 

jednotné, ve stejném čase vedené a veřejné atestační 

zkoušce; 

- nahradit doživotní jmenování soudců jmenováním na 8 

let, a to i opakovaně. 

 

KDH 

- zvýšit počet policistů v hlídkové službě; 

- zpřísnění výběru do elitních útvarů; 

- vytvoření analytického a koordinačního centra boje proti 

zločinu a koordinačního centra boje proti terorismu; 

- přísná azylová politika; 

- přísnější úprava hazardních her; 

- začlenění orgánů státní obžaloby pod resort justice; 

- prosadit trestní odpovědnost právnických osob; 

- přijetí zákona o prokázání původu majetku; 

- při organizované a drogové kriminalitě prosazovat 

obligatorní propadnutí majetku při uznání viny pachatele; 

- navrhneme ústavní úpravu „jeden mandát stačí“, která 

zabrání kumulaci výkonu mandátu poslance NR SR s jinými 

volenými funkcemi; 

- stejně tak budeme prosazovat povinné elektronické 

veřejné zakázky (elektronické dražby) pro celou oblast 

veřejné správy; 

- zavedení elektronického legislativního procesu. 

 

Most-Híd 

- centrální elektronické veřejné zakázky bez možnosti 

utajení smluv z důvodu obchodního tajemství; 

- využívání elektronických aukcí a dražeb v co nejvyšší 

možné míře; 

- efektivní kontrola nárůstu majetku úředníků a politiků, 

např. daňová kontrola neodůvodněného nárůstu majetku; 

- vytvořit ústřední orgán státní správy kontrolující tajné 

služby; 

- vytvořit soustavu okrskových policistů; 

- zpřísnění kritéria „příliš nízké ceny“ jako důvodu 

vyloučení ze soutěže; 

- omezení možnosti využití formálních nedostatků jako 

důvodu vyloučení ze soutěže; 

- zřízení institutu speciálního soudu; 

- prosazení účinného systému kontroly majetkových 

poměrů veřejných činitelů; 

- zjednodušení celého trestního řízení; 

- za přestupky, jako například drobné krádeže, by byla 

povinnost nahradit škodu ve výši dvojnásobku způsobené 

újmy, a to formou odpracování ve veřejném zájmu, nebo 

finančně. Za nezletilé osoby by tato povinnost připadla 

rodiče nebo zákonné zástupce. 

 

 

Zemědělství, rozvoj regionů a venkova 

 

SDKÚ-DS 

- obnovíme pravidla pro udělování investičních stimulů, 

které zrušila současná vláda; 

- zákonem proto schválíme, že minimální výše nájemného 

za zemědělskou půdu bude ve výše 40% příjmů, kterou 

farmář dostane od státu ve formě dotačního titulu „přímá 

platba na plochu“; 

-upravíme pravidla tak, aby jednodušeji umožňovaly tvrdé 

zásahy proti stavitelům staveb bez stavebního povolení; 

- upravíme dělení úloh mezi státem a samosprávou tak, 



aby byly výsledkem kvalitnější služby pro občany. To se 

týká zejména kompetencí v sociální sféře. 

 

SaS 

- snížit vysoké stropy pro dotace na podnik s cílem dát 

prostor co největšímu počtu žadatelů. 

- plošné zrušení zemědělských dotací v celé EU; 

- zrušit ty požadavky kladené na slovenské zemědělce a 

potravináře, které jsou nad rámec legislativy EU. 

 

KDH 

- dokončení realizovaných PPP projektů; 

- rozvoj překládacího uzlu euroasijského významu; 

- přehodnotíme zavedení mýtného systému; 

- zjednodušíme přístup regionů k strukturální podpoře z 

eurofondů; 

- decentralizace současného regionálního operačního 

programu na čtyři samostatné operační programy; 

- otevření diskuse o tom, jak podpořit rozvoj měst a obcí 

vytvořením nového operačního programu pro města a 

obce; 

- zlepšování rozvoje příhraničních regionů; 

- podpora vytváření a provozování regionálních sdružení 

(klastrů). 

 

Most-Híd 

- vytvoření veřejně kontrolovatelného a transparentního 

systému poskytování podpor na základě přísné kontroly 

efektivity vynaložených zdrojů; 

- zamezení selektivního zvýhodnění zahraničních investorů 

v zemědělství; 

- zefektivnění evidence a podpora podmínek pro existenci 

jasného vlastnictví (jeden vlastník, jeden katastr, jeden 

dokument vlastnictví). 

 

 

Životní prostředí, energetika 

 

SDKÚ-DS 

- všude tam, kde není možné rozvíjet konkurenci (zejména 

distribuci vody, plynu, elektřiny) posílíme regulaci 

monopolů; 

- posílíme konkurenční prostředí v síťových odvětvích; 

- obnovíme ministerstvo životného prostředí;  

- změníme stavební zákon tak, aby o výstavbě velkých 

nebo nebezpečných skládek odpadu, a též o těžbě uranu 

rozhodovali místní a krajské zastupitelstva. 

 

SaS 

- zavedení centrálního registru územně-plánovacích 

dokumentací; 

- zavedení trestněprávní odpovědnosti stavitele za 

výstavbu bez právoplatného povolení; 

- zahrnutí sítě chráněných území NATURA 2000+; 

- zavedení trestněprávní odpovědnosti za vytváření 

černých skládek odpadu; 

- zrušení Recyklačního fondu; 

- dokončení urychleného obojsměrného propojení z 

rakouského plynovodného uzlu Baumgarten. 

 

KDH 

- aktualizace Strategie energetické bezpečnosti; 

- diverzifikace dovozců energetických surovin a propojení 

infrastruktury; 

- využívání jaderné energie; 

- rozvoj využívaní obnovitelných zdrojů energií; 

- zrušení poplatků za dešťovou vodu; 

- reforma organizace vodního hospodářství; 

- vytvoření environmentálního půdního fondu; 

- reforma systému ochrany přírody; 

- stanovení pravidel omezování vlastnických práv k lesům 

a výši náležitých náhrad. 

 

Most-Híd 

- konkurence v oblasti síťových odvětví; 

- eliminace závislosti na jediném dodavateli plynu. 

 

Zahraniční politika, obrana 

 

SDKÚ-DS 

-budeme prosazovat oddělení inspekce od lidí, kteří policii 

řídí a vytvoření systému nezávislého inspektorátu; 

- podpoříme masívní zavádění kamerových systémů nejen 

ve městech, ale i v obcích s vysokou mírou kriminality; 

- zrušíme placení pokut v hotovosti; 

-zvýšíme vliv Slovenska na rozhodování v EU; 

- budeme usilovat o dobré sousedské vztahy; 

- přesuneme výkon ekonomické politiky naší vlasti v 

zahraničí pod jednu střechu a zlepšíme služby slovenským 

podnikatelům; 

- budeme podporovat začlenění Ukrajiny do Evropské unie; 

- podpoříme dokončení integrace jihovýchodní Evropy do 

Evropské unie; 

- zrušíme pozici místopředsedy vlády pro evropské 

záležitosti. 

 

SaS 

- odpolitizovat sporné otázky ve vztahu s Maďarskem a 

přenést je do roviny hledání věcných řešení; 

- posílit po dohodě s partnery akceschopnost V4 

vytvořením specializovaných institucí (jakou je např. 

Mezinárodní visegradský fond); 

- podpořit členství Chorvatska v Evropské unii; 

- podpořit integraci Turecka do evropských struktur; 

- podpořit další rozšiřování NATO o krajiny, které splní 

přístupová kritéria; 

- realizovat personální audit na Ministerstvu zahraničních 



věcí SR a zabránit bývalým příslušníkům StB a lidem s 

nedostatečnou kvalifikací výkon řídících funkcí. 

 

KDH 

- upevnění a rozvoj transatlantické spolupráce mezi EU a 

USA; 

- dobré vztahy s Ruskou federací; 

- aby evropské instituce jednali v rámci svých kompetencí 

a v duchu, který respektuje ústavní tradice jednotlivých 

členských států; 

- uplatnění principu subsidiarity, zvlášť v takových 

oblastech, jako jsou občanské právo, fiskální záležitosti, 

sociální politika, vzdělání a kultura; 

- aby byl Turecku nabídnutý osobitý vztah ve formě 

privilegovaného partnerství; 

- KDH plně podporuje vstup Chorvatska a následně i 

dalších zemí západního Balkánu do EU;  

- transformace NATO, které musí zůstat obrannou 

vojenskou aliancí a být schopné reagovat na nové hrozby; 

- zkvalitnění podmínek na činnost vojenského 

zpravodajství; 

- KDH bude podporovat budování větší důvěry a 

zefektivnění činnosti seskupení V4 (ČR, Polsko, Maďarsko a 

Slovensko) a využití potenciálu a rozvoje spolupráce v 

rámci Regionálního partnerství (V4 + Rakousko a 

Slovinsko). 

 

Most-Híd 

- USA je naším strategickým partnerem a spojencem v 

rámci euroatlantického prostoru; 

- zlepšení vzájemných vztahů s Maďarskou republikou; 

- upevnění pozice NATO; 

- další profesionalizace policie. 

 

Výsledky voleb podle okresů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje: www.volbysr.sk, www.aktualne.sk, www.hnonline.sk, www.sdku-ds.sk, www.strana-sas.sk, www.kdh.sk, www.most-hid.sk 
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