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Pri príležitosti blížiacich sa volieb do Národnej rady Slovenskej republiky Asociácia zamestnáva-
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teľských zväzov a združení Slovenskej republiky (AZZZ SR), ako najreprezentatívnejšia organizácia
zamestnávateľov, sformulovala priority, ktoré by mala budúca vláda realizovať, ak chce byť
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systematické prepojenie vzdelávania s trhom práce.
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Od budúcej vlády očakávame systematickú, odbornú a koncepčnú prácu v úzkej súčinnosti
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s podnikateľmi s cieľom razantných zmien v podnikateľskom prostredí. Za AZZZ SR ponúkame
svoje programové priority a spoluprácu pri ich realizácii. Od budúcej vlády budeme žiadať, aby menila podnikateľské prostredie pozitívnym smerom s dôrazom na vznik a udržateľnosť pracovných miest.

Základné tézy a priority AZZZ SR
–– Menej populizmu, viac odbornosti.
–– Stabilné a predvídateľné podnikateľské prostredie.
–– Kvalitný program, dôsledné dodržiavanie programového vyhlásenia vlády.
–– Zdravé a funkčné zdravotníctvo.
–– Stabilné politické prostredie a konsolidované verejné financie.
–– Odbúranie administratívnej záťaže.
–– Jasná orientácia smerom k európskej agende.
–– Pokračovanie reformy súdnictva, zvýšenie vymožiteľnosti práva a skvalitnenie legislatívneho procesu.
–– Korektný sociálny dialóg a intenzívna komunikácia s reprezentantmi podnikateľského prostredia.
–– Zásadne efektívnejšie čerpanie eurofondov.
–– Modernizácia školstva s orientáciou na trh práce.
–– Zvýšenie podpory vedy a výskumu.
–– Rovnaké podmienky pre podporu zahraničných a domácich investorov.
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1.1 Oblasť Zamestnávanie, trh práce, sociálny systém
–– Podpora podnikania = nové pracovné miesta.
–– Odpolitizovanie témy – minimálna mzda, zavedenie predvídateľného mechanizmu podloženého
viacerými ekonomickými veličinami, nie len priemernou mzdou.
–– Umožniť vznik a podporu rodinných podnikov.
–– Prehodnotenie zdravotného dohľadu prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich 1. a 2. kategórie prác.
–– Prehodnotiť, resp. transparentne nastaviť spôsob oznamovania kategórie práce 2 v zmysle § 30
ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z.
–– Zjednodušiť proces oznamovania a nahlasovania vzniku registrovaných pracovných úrazov do
Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne, najmä menej byrokratickou cestou.
–– Zaviesť systém úrazového poistenia živnostníkov.
–– Vytvoriť priaznivé prostredie pre rast zamestnanosti rastom flexibility pracovno–právnej legislatívy.
–– Rozšíriť funkcionality Jednotného kontaktného miesta o komunikáciu so Sociálnou poisťovňou
pri zamestnávaní prvého zamestnanca.
–– Prehodnotiť povinnosť podnikateľa zisťovať, či zamestnanci jeho dodávateľa nevykonávajú nelegálnu prácu po jednom roku od jej zavedenia z pohľadu vplyvov na podnikateľské prostredie.
–– Zrýchlený a menej byrokratický proces zamestnávania cudzincov z tretích krajín aspoň na úroveň

Podnikateľské prostredie
Potrebujeme najmä stabilné podnikateľské prostredie – vládu do zlého počasia, ktorá ponúkne namiesto
populizmu odbornosť, bude schopná napísať kvalitný program, ale aj ho celé volebné obdobie dôsledne

okolitých krajín, potencionálni zamestnanci uprednostňujú kvôli veľkej byrokracii zahraničie, čo
znižuje nám uberá nájsť kvalifikovaného zamestnanca.

1.2 Oblasť Služby verejnej správy
–– Hospodárne vynakladanie verejných prostriedkov a nastavenie účinného sankčného systému pri
zlyhaniach.

realizovať a naplniť. Sme súčasťou Európy, ktorá sa nachádza v zložitom období stability, preto je potreb-

–– Konsolidovať verejné financie s dôrazom na úsporné opatrenia, dodržiavanie rozpočtovej disciplíny.

ná zhoda vládnej reprezentácie na orientácii smerom k európskej agende. Ďalšie zvyšovanie daňového

–– Vykonať audit opodstatnenosti verejných výdavkov.

zaťaženia kvalitu podnikateľského prostredia nezvýši a ani tvorbu pracovných miest nepodporí. Naopak.

–– Priblížiť štát občanom a podnikateľom pokračovaním v e–governmente.

Konsolidácia by mala pokračovať úsporami vo výdavkoch verejnej správy, napríklad aj zoštíhlením štátnej

–– Vvymedzenie politických nominácií v štátnych inštitúciách.

a verejnej správy. Pokiaľ ide o zmeny v odvodovom systéme, mal by sa zjednodušiť a sprehľadniť, najmä

–– Zamedzenie a zrušenie byrokratického zaťaženia malých a stredných podnikateľov a živnostníkov

v oblasti výpočtu, vykazovania a platenia odvodov. Mal by byť spravodlivejšie nastavený aj výpočet čistého

novými hláseniami pre štatistický úrad.

príjmu zamestnancov. Odvodová reforma je projekt s účinnosťou na mnoho rokov, jeho kvalitná príprava

–– Zastaviť narastanie administratívnej záťaže, pristúpiť k jej efektívnejšiemu znižovaniu najmä zmenami

je preto nevyhnutná. Dôležitá je aj proexportná orientácia, nakoľko podpora medziročne klesá a upadá

v spôsobe podávania informácií, razantnejším rušením duplicít a nadbytočných informačných povin-

hlavne u odvetví s vysokou energetickou náročnosťou, čo má vplyv na ich konkurencieschopnosť.

ností a ich zjednodušovaním najmä elektronizáciu a zmysluplným využitím e–governmentu.
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–– Odstraňovať prekážky v podnikaní, znížiť množstvo štátom uložených finančných plnení zamestnávateľom priamo nesúvisiacich s podnikaním.
–– Ddôsledná odborná diskusia k prijímaniu zákonov majúcich zásadný dopad na podnikateľské
prostredie, osobitne pri populistických návrhoch realizovaných cez poslanecké návrhy zákonov.
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–– Zjednodušiť výpočet základu dane pre malé a stredné podniky.
–– Upraviť podmienky výpočtu starobných dôchodkov živnostníkov so zamestnancami.
–– Zvýšiť limity na daňovú odpočítateľnosť straty pre malých a stredných podnikateľov.
–– Vytvoriť elektronické rozhranie s možnosťou prihlasovania sa daňových subjektov do vlastnej

–– Uskutočniť územnosprávnu a komunálnu reformu znížením počtu Vyšších územných celkov.

schránky podnikateľa pre daňové záležitosti, kde si každý daňovník môže kontrolovať výšku odve-

–– Zaviesť službu sledovania zmien na liste vlastníctva v katastri nehnuteľností.

denej dane podľa druhu a prípadne skontrolovať evidovaný nedoplatok alebo preplatok.

–– Zníženie administratívnej záťaže v stavebníctve a zefektívnenie procesu získavania stavebného po-

–– Sprísnenie podmienok pri poskytovaní sociálnych dávok pre osoby odmietajúce pracovať.

volenia. prijať účinný systém pre stanovenie regulačných zásad funkčného využívania a priestorové-

–– Znížiť sadzbu dane z príjmov právnických osôb a celkové odvodové zaťaženie podnikateľskej sféry.

ho usporiadania územia. zjednodušiť procesy povoľovania stavieb menšieho rozsahu s pozitívnym

–– Diferencovať sociálne dávky s cieľom motivácie k práci.

vplyvom na proces stavebného konania konštrukčne zložitejších stavebných celkov. zvýšiť profesio-

–– Komplexne reformovať dôchodkový systém na základe dlhodobej udržateľnosti.

nalizáciu výkonu štátnej stavebnej správy. zaviesť systém kontrol počas zhotovovania stavby. Pozn.

–– Zjednodušiť a zefektívniť systém sociálneho a zdravotného zabezpečenia.

Zjednodušiť proces povoľovania líniových stavieb, ktoré slúžia ako verejne prospešné stavby ako

–– Poskytovať len transparentné, predvídateľné a nediskriminačné investičné stimuly.

napríklad výstavba verejných vodovodov a kanalizácií a to v extraviláne aj intraviláne obcí.

–– Podpora proexportnej a inovačnej politiky štátu.

–– Zvýšenie právnej istoty vlastníkov nehnuteľností a ochrana nehnuteľného vlastníctva skvalitnením a rozšírením údajov katastrálneho operátu (obnova katastrálneho operátu novým mapovaním a pozemkové úpravy).
–– Ustanovenie Katastrálneho ombudsmana ( katastrálna inšpekcia riadená ÚGKK).

–– Znížiť počet štátnych sviatkov.
–– Zjednotenie noriem SR s normami EÚ v oblasti požiarnej ochrany najmä novelizáciou vyhlášky č. 96/2004.
–– Novelizácia stavebného zákona.

–– Vytvorenie špecializovaného súdu pre riešenie sporov týkajúcich sa vlastníckych práv k nehnuteľnostiam a usporiadania pozemkového vlastníctva.
–– Zrýchlenie a zvýšenie transparentnosti v stavebných konaniach (digitalizáciou procesov a dokumentácie s využitím princípov BIM).
–– Vyňatie špeciálnych služieb realizovaných na základe preneseného výkonu štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností a pozemkových úprav a objednávaných štátnou a verejnou správou
týkajúcich sa usporiadania pozemkového vlastníctva (pozemkové úpravy – PPÚ) a katastrálneho
vymeriavania (obnova katastrálneho operátu novým mapovaním – OKO NM) zo zákona o VO.

1.3 Oblasť Hospodárstvo, dane a odvody
–– Reformovať súčasný daňovo–odvodový systém.
–– Zefektívniť výber daní, zamedziť daňovým únikom.
–– Zrušenie osobitných odvodov a daní v regulovaných odvetviach hospodárstva.
–– Prehodnotenie daňovej a účtovnej legislatívy s cieľom podpory investícií.
–– Zníženie dane z príjmov právnických osôb a každoročné prehodnocovanie ďalšieho znižovania.
–– Zníženie dane z pridanej hodnoty pri poskytovaní služieb vo verejnom záujme (dodávka vody
verejným vodovodom a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou).
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o pracovné sily, uvedomujúc si, že nedostatok kvalifikovaných pracovníkov dnes predstavuje vážnu hrozbu pre ďalší rast slovenských podnikov. Nie vždy je vyšší stupeň vzdelania zárukou kvality
a uplatnenia na trhu práce. Preto žiadame budúcu vládu, aby systém vzdelávanie s orientáciou na
trh práce označila za svoju prioritu.
–– Zrušiť financovanie stredných škôl a vysokých škôl založené len na počte študentov
(normatívy).
–– Zrušiť (obmedziť) financovanie študijných odborov, v ktorých absolventi nenachádzajú dostatočné uplatnenie, uskutočniť revíziu štruktúry odborov ale aj siete škôl.
–– Presadiť model financovania za kvalitu na triedu a nie len na žiaka.
–– Nastaviť systém nového kariérneho sprevádzania žiakov základných škôl.
–– Podporiť záujem o štúdium v odborných školách, napríklad formou viaczdrojového financovania.
–– Motivovať súkromné investície do odborného školstva.
–– V záujme zvýšenia záujmu žiakov o technické študijné odbory, zvýšiť dôraz na vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov, zaviesť matematiku ako povinný predmet na maturitných
skúškach.
–– Zachovať anglický jazyk, ktorý je v Európe najrozšírenejším jazykom, ako povinný cudzí jazyk,
s právom výberu ďalšieho cudzieho jazyka.
–– Zvýšiť zamestnanosť a uplatniteľnosť absolventov na trhu práce zásadnou reformou školstva (sys-

Vzdelávanie
Slovensko trpí vysokou mierou nezamestnanosti absolventov, mladých ľudí, ale aj ľudí v preddôchodkovom veku. Podľa aktuálnych prognóz Ústredia práce sa nezamestnanosť na Slovensku

tému vzdelávania), je potrebné prepojiť potreby trhu práce verifikované zamestnávateľmi s určovaním najvyššieho počtu žiakov v danom roku.
–– Vzdelávať pre reálne potreby hospodárstva.
–– Zaviesť a spoločensky kontrolovať dodržiavanie kvalitatívnych ukazovateľov vzdelávania.
–– Podmieniť financovanie škôl predovšetkým uplatnením absolventov na trhu práce vo vyštudovanom odbore.

neustále znižuje, no podiel firiem, ktoré nevedia nájsť kvalifikovaných ľudí sa rapídne zvyšuje.

–– Je strategicky dôležité nielen hovoriť o potrebe duálneho vzdelávania, ale aj vytvárať predpoklady

Nedostatok odborne vzdelaných mladých ľudí preto pochopiteľne sa stáva nočnou morou našich

na jeho uskutočňovanie – väčšia podpora zamestnávateľov zo strany štátu, ktorý vstúpili do sys-

zamestnávateľov. Dopyt zamestnávateľov po technicky vzdelaných absolventoch každým rokom

tému duálneho vzdelávania.

rastie, no zo školských lavíc ich každý rok vychádza čoraz menej. Tým sa len zväčšuje priepasť medzi prepojením vzdelávania s trhom práce. Školy zároveň nevedia žiakov pripraviť na požiadavky

–– Aby došlo k naplneniu cieľov duálneho vzdelávania a očakávaní v reálnom čase, treba zlepšiť
kooperáciu medzi zamestnávateľmi, štátom a verejnosťou.

pracovného trhu. Školstvo by nám malo pripraviť takých ľudí, ktorí rekvalifikáciu po skončení školy

–– Napriek eminentnému záujmu firiem sa školy ani žiaci do duálneho vzdelávania nehrnú. Na to,

nebudú potrebovať. Nepotrebné odbory by mali byť nekompromisne zrušené. Verejné peniaze,

aby duálne vzdelávanie efektívne fungovalo, chýba celoplošná propagácia aj zo strany vládnych

ktoré sú investované do vzdelávania a prípravy sa daňovým poplatníkom nevracajú vo forme kva-

predstaviteľov, ktorá by žiakom ukázala, že dnešná práca v priemysle už nie je to, čo si o nej pa-

litných absolventov. Budúca vláda by mala zohľadňovať potreby zamestnávateľov, najmä pokiaľ ide

mätajú ich rodičia.
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–– V zdravotníctve reflektovať potreby zamestnávateľov a nedostatku kvalifikovaných pracovníkov.
Napr. v štúdiu medicíny sú na úkor našich študentov uprednostňovaní zahraniční študenti, čo
prispieva k odchodu záujemcov o štúdium do zahraničia (predovšetkým ČR) a zároveň prehlbuje
nedostatok lekárov na Slovensku.
–– Zamerať sa na výchovu vzdelanej generácie mladých ľudí a adaptovať zamestnancov na nové
výzvy, ktoré prináša štvrtá priemyselná revolúcia. Riešenie vidíme v kvalitnom a na prax orientovanom vzdelávaní, duálnom vzdelávaní, rekvalifikáciách a celoživotnom vzdelávaní.

Súdnictvo a legislatívny proces
Veľkým problémom podnikateľov ale aj verejnosti je stále slabá vymožiteľnosť práva. Časté a oprávnené výhrady sú aj ku kvalite legislatívnemu procesu, ktorý je neprehľadný, často (najmä v kľúčových zákonoch) prebieha
zrýchlenou formou, čo prehlbuje nestabilitu podnikateľského prostredia. Dochádza k veľmi neprehľadným a neustále sa meniacim zmenám v legislatíve, častokrát bez odbornej diskusie, ktoré podnikatelia nestíhajú sledovať.
Z pohľadu zamestnávateľov je Zákonník práce jedným z dôležitých prvkov, ktoré vplývajú na podnikateľské prostredie. Zákonník práce býva však často predmetom politickej súťaže, preto sa žiaľ tak často mení, čo škodí najmä
stabilite podnikateľského prostredia a trhu práce všeobecne. Zmeny kľúčových predpisov by mali byť zriedkavé,
len v nevyhnutných prípadoch, po kvalitnom pripomienkovom konaní so všetkými relevantnými subjektmi, na
ktorých sa legislatíva vzťahuje. Dôležitým zmenám by mal predchádzať rovnocenný a korektný sociálny dialóg aj
s reprezentantmi podnikateľského prostredia. V súlade so všeobecne akceptovanými európskymi zásadami má
byť Hospodárska a sociálna rada SR kľúčovým konzultačným a dohodovacím orgánom vlády.
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–– Odstránenie prieťahov v konaní, ktoré majú bezprostredný vplyv na vymáhateľnosť práva.
–– Zvýšenie dôvery verejnosti k súdnej moci.
–– Zvýšenie verejnej kontroly justície od výberu cez hodnotenie až po disciplinárne konanie sudcov.
–– Pri implementácii novej legislatívy dôsledne zhodnotiť, či navrhovaná norma neobsahuje ustanovenia nad rámec povinností stanovených EÚ (tzv. goldplating) a ak je uplatňovaný, požadujeme
odôvodnenie a zhodnotenie dopadov.
–– Aplikovať metódu „one in – one out“ – jedna nová povinnosť zavedená, jedna povinnosť zrušená.
–– Výber sudcu by zároveň mal prebiehať pod verejnou kontrolou.
–– Zvýšenie osobnej zodpovednosti za rozhodovanie sudcov, kde boli preukázané subjektívne zlyhania personálnej povahy na zvýšenie efektívnosti súdov s cieľom zrýchlenia súdneho konania.
–– Urýchlenie prác na elektronizácii justície.
–– Znížiť počet súdov, aby sa koncentráciou sudcov umožnila nevyhnutná špecializácia súdnych
agend. Nijaký právnik ani nijaký sudca nemôže byť odborníkom vo všetkých odvetviach práva.
Ak sa môžu lekári špecializovať, mali by sa aj sudcovia. Nízka špecializácia predlžuje dĺžku konaní
a vedie k nezákonnostiam z nepoznania práva a praxe.
–– Dôsledné plnenie iniciatívy „Rule of Law Initiative“ posilnenie Slovenskej republiky ako právneho
štátu, a to vo všetkých jeho troch častiach, ktorými sú: – Transparentnosť, predvídateľnosť a participatívnosť legislatívneho procesu.
–– Poslanecké návrhy zákonov, aby boli povinne prerokúvané v medzirezortnom pripomienkovom
konaní , Skvalitniť sociálny dialóg a spoluprácu s reprezentatívnymi organizáciami zamestnávateľov a podnikateľov.
–– Presadzovať transparentný legislatívny proces a vymožiteľnosť práva.
–– Platnosť legislatívnych opatrení, ktoré majú priamy dopad na hospodárenie subjektov nariadiť
vždy k 1.januáru nasledujúceho roka.
–– Zavedenie zákonných postihov pri neúhrade faktúr ako predchádzanie platobnej neschopnosti
v obchodných vzťahoch.

Doprava, výstavba
a regionálny rozvoj
Nižšie emisie, ďalší rozvoj alternatívnych palív a podpora ich využívania prostredníctvom finančných a nefinančných nástrojov, kvalitná infraštruktúra a iné technologické inovácie čakajú
dopravcov v priebehu budúcich rokov. Dopad nielen nákladnej, ale aj osobnej cestnej dopravy
na životné prostredie je v poslednom čase najdiskutovanejšou témou v tomto odvetví. Pre
dopravcov bude náročné splniť limity, ktoré si dala za cieľ Európska únia v súvislosti s postupným znižovaním emisií. Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú
emisné normy emisií CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá počíta totiž so znižovaním emisií
do roku 2025 o 15% a do roku 2030 o 30%. Našim spoločným cieľom je zabezpečiť konkurencieschopnosť slovenských dopravcov na medzinárodnom trhu a rovnako chrániť práva vysielaných zamestnancov.
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–– Riešenie dopravnej politiky štátu, Realizovanie akčných cieľov zo Strategického plánu rozvoja dopravy SR do roku 2030.
–– Efektívnejšie budovanie a modernizácia dopravnej infraštruktúry predovšetkým na najviac vyťažených železničných a diaľničných koridoroch ale aj v menej rozvinutých regiónoch.
–– Harmonizácia podmienok podnikania pre jednotlivé druhy dopravy a tzv. internalizácia externých
nákladov.
–– Vyriešiť harmonizáciu dopravy vo verejnej osobnej doprave.
–– Zrušiť súbežne osobné autobusové a/alebo železničné spojenia v úsekoch, kde k tomu dochádza.

Tézy a priority

www.azzz.sk

–– Zníženie sadzieb dane pri nákladných vozidlách a vozidlách s alternatívnym pohonom.
–– Zníženie sadzieb mýta pre nákladné vozidlá a autobusy, resp. jeho zrušenie v prípade vozidiel
s alternatívnym pohonom.
–– Platnosť ročnej diaľničnej známky od dátumu zakúpenia.
–– Zvýšiť maximálnu povolenú rýchlosť na určitých úsekoch diaľnic na 140km/h.
–– Pri historických vozidlách a motocykloch vyžadovať STK, len v prípade jazdy na cestnej komunikácii.
–– Zjednodušenie pravidiel a skrátenie stavebného konania, zabezpečenie zvýšenej ochrany spotrebiteľov pri bytovej výstavbe a pokračovanie v cielenej podpore menej rozvinutých regiónov.

–– V nákladnej doprave vyriešiť prechod diaľkovej a tranzitnej dopravy na železničnú infraštruktúru.

–– Vrátiť agendu stavebných úradov naspäť na štát (na okresné úrady).

–– Vybudovanie siete multimodálnych stredísk sústredenej nakládky a vykládky v jednotlivých re-

–– Uskutočniť reformu obecného zriadenia diferenciáciou kompetencií obcí, aby malá obec s pár

giónoch SR.
–– Vyššia daňová podpora kombinovanej dopravy.
–– Podpora štátu pri zavádzaní opatrení vyplývajúcich z legislatívy EÚ s cieľom zabezpečiť konkurencieschopnosť železničnej nákladnej dopravy po vzore okolitých krajín.

obyvateľmi nemala rovnaké úlohy ako krajské mesto. Samospráva by mala mať len úlohy, ktoré je
spôsobilá zvládnuť vlastnými silami.
–– Razantnejšia výstavba nájomných bytov, ktoré bude dostupné nielen pre sociálne slabšie skupiny
obyvateľstva.

–– Prekvalifikovanie segmentu prepráv jednotlivých vozňových zásielok za výkon vo verejnom záujme (vrátane podpory realizovania tzv. prvej a poslednej míle, resp. obstarania, modernizácie/
prevádzky rušňov priamo viazaných na poskytovanie tejto služby).
–– Výstavba, rekonštrukcia, obnova a rozšírenie železničných vlečiek po vzore Nemecka, Rakúska
a Švajčiarska.
–– Zavedenie konkrétnych podporných programov podľa § 22 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na
dráhach (financovanie projektu alebo časti projektu na prevádzkovanie liniek v systéme nesprevádzanej a sprevádzanej kombinovanej dopravy).
–– Využívanie vodnej dopravy v podmienkach SR (prístavy, splavnosť slovenských vodných ciest).
–– Rozhodnúť o systéme zabezpečenia leteckej dopravy v podmienkach SR.
–– Poskytnúť legislatívnu podporu oblasti poskytovania letových prevádzkových služieb.
–– Zamestnanosť TZP zamestnancov v rámci rozvoja zamestnanosti a ozdravenia vnútorných ekonomík spoločnosti.
–– Zníženie pokút pre dopravcov týkajúcich sa mýta.
–– Zvýšenie zliav zo sadzieb mýta.
–– Zrýchlené dokončenie diaľničnej siete a pravidelné prideľovanie finančných prostriedkov na
údržbu opravy ciest II. a III. triedy napr. zastabilizovaním ročného príspevku.
–– Efektívnejšie kontroly zahraničných dopravcov pri porušovaní predpisov na území SR.
–– Zrušenie zdaňovania vreckového pri zahraničnej pracovnej ceste.
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%), plynu (cca 11 %) a potravín (cca 5 %), čo predstavuje ďalšie dodatočné náklady. AZZZ SR plne podporuje zavádzanie takých opatrení, ktoré povedú k zvyšovaniu kvality a bezpečnosti poskytovanej zdravotnej
starostlivosti, a tým aj k znižovaniu počtu odvrátiteľných úmrtí v Slovenskej republike. AZZZ SR preto plne
podporuje stratifikáciu nemocníc, ktorá je jednou z najvýznamnejších reforiem v slovenskom zdravotníctve
za posledných 30 rokov to vrátane zavedenia EBHR limitov ako indikátorov kvality na posudzovanie výsledkov ústavnej zdravotnej starostlivosti. AZZZ SR plne podporuje ďalší rozvoj SK – DRG systému. AZZZ SR tiež
intenzívne vníma súčasný stav a problémy v oblasti liekovej politiky a zasadzuje sa o zmeny vedúce k zlepšeniu dostupnosti liekov a modernej liečby pre slovenských pacientov. Neoddeliteľnou a plnohodnotnou
súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti je aj lekárenská starostlivosť, ktorej liberalizácia ukazuje, že
prevádzkovanie lekárne osobou, ktorá nie je farmaceutom, predstavuje riziko pre verejné zdravie, kedy snaha o dosahovanie zisku prechádza zodpovednosti odborného poskytovania lekárenskej starostlivosti.
Dielčie priority jednotlivých foriem zdravotnej starostlivosti na segmentálnej úrovni – členovia AZZZ SR požadujú:
–– Ako prioritné pri tvorbe štátneho rozpočtu na ďalší rok odvodenie objemu financií od pôvodnej
úvahy % za poistencov štátu a súčasne súvisiaci objem financií alokovať na úrovni minimálne 5 %
za poistenca štátu. táto skutočnosť je interpretovaná členmi AZZZ SR, ktorých predmet činnosti
sa dotýka rezortu zdravotníctva, ako základný predpoklad vytvorenia dostatočných zdrojov na

Zdravotníctvo

financovanie zdravotnej starostlivosti v jej jednotlivých sektoroch.
–– Prioritne pri tvorbe rozpočtu SR, aby sa dbalo na vyvážené intersektorálne členenie finančných zdrojov medzi ústavnými, resp. nemocničnými, ambulantnými a ostatnými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.
s tým súvisí vytvorenie adekvátneho priestoru pre zástupcov jednotlivých segmentov zdravotníctva v pro-

AZZZ SR plne podporuje zavedenie stálej legislatívnej úpravy upravujúcej výšku odvodov za poistencov

cese tvorby rozpočtu SR s možnosťou priameho vplyvu na intersektorálne členenie finančných zdrojov.

štátu na úrovni 5 % z vymeriavacieho základu. Špecifický je príklad aj v sektore zdravotníctva, kde sa opätov-

–– Realizovať investície do modernizácie budov a prístrojov, ktoré bude rovnomerne pokrývať celý sek-

ne usilujeme o dofinancovanie systému, aby sa vykryl vzniknutý výpadok v štátnom rozpočte. V súvislosti

tor a všetkých občanov a pacientov. Súčasný model je nevyvážený, až diskriminačný a preferuje len

s minuloročným historicky najvyšším navýšením minimálnej mzdy a jej koeficientov, legislatívnym navýše-

cca 10% zdravotníckych zariadení na Slovensku. V krajinách, kde je zavedené DRG, ako napríklad

ním platov iných zdravotných pracovníkov, zvýšením miezd lekárov a nedávno schválenými príplatkami za

Nemecko, ktorého model DRG sme prevzali, sú aj investície v nemocničnom sektore rozdeľované

prácu v sobotu, nedeľu a sviatok vznikli nemocniciam výrazné výpadky v rozpočte. Významný dopad na ve-

rovnomerne. Pacient je predsa len jeden, bez ohľadu, ktoré zariadenie je nútený navštíviť.

rejné financie v roku 2020 bude mať aj prijatý zákon o zastavení niektorých exekúcií, pri ktorom sa neuvažuje
s kompenzáciou pre zdravotné poisťovne. AZZZ SR považuje situáciu spojenú s prijatím sociálneho balíčka

–– Požadujú zrovnoprávnenie vzťahu zdravotných poisťovní a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti /najmä v revíznej a kontrolnej činnosti.

za veľmi vážnu, keďže nemocnice v nej združené bez dodatočného dofinancovania zdravotníctva nebudú

–– Implementácia e–zdravia a DRG do praxe nenavyšovala náklady poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

schopné zabezpečiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti a ústavné pohotovostné služby v noci a počas

–– Aby sa vytvoril systém motivácie na zatraktívnenie povolania lekár, zdravotná sestra a ostatných

víkendov v takom rozsahu ako doposiaľ. Okrem toho došlo k nárastu cien elektriny v nemocniciach (cca 18

16

nedostatkových profesií v zdravotníctva aj v závislosti regionálnych požiadaviek.
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–– Univerzálnu ochranu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zo strany štátu pred množiacimi sa
neoprávnenými sťažnosťami na poskytovanie ZS.
–– Zjednotenie bázy a metodológie zberu dát NCZI, zdravotných poisťovní a ďalších inštitúcií, ktoré
disponujú s relevantnými zdravotníckymi dátami tak, aby sa rozhodnutia v zdravotníctve robili čo
najviac na základe dôveryhodných, overiteľných a transparentných informačných zdrojov.
–– Definovanie nároku pacienta na poskytovanie zdravotnej starostlivosti uhrádzanej z verejného
zdravotného poistenia.
–– Ďalší rozvoj systému verejného zdravotného poistenia a zavedenie funkčného systému pripo-

Tézy a priority
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–– Odstránenie podfinancovania neštátneho ambulantného sektora v systéme zdravotníctva v kontexte pozitívneho dopadu v predmete jeho stabilizácie a rozvoja (personálny, odborný, materiálno–technický rozvoj ambulancií).
–– V neposlednom rade zabezpečenie reálnej aktualizácie financovania špecializovanej ambulantnej
zdravotnej starostlivosti nastavením reálnej platby za zrealizované výkony – zvýšená cena bodu.
–– Vytvorenie podmienok pre zatraktívnenie povolania ambulantného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v kontexte dostatočného zabezpečenia aktuálne absentujúcich personálnych kapacít
pre ambulancie, a to:

istenia na pokrytie zdravotníckych služieb nad rozsah zákonného nároku poistenca z verejného

•

revidovaním možnosti predaja ambulantnej praxe,

zdravotného poistenia.

•

finančná sanácia činnosti ambulancie v kontexte odbornej praxe ambulantných lekárov s per-

–– Ďalší rozvoj elektronického zdravotníctva (eZdravie), elektronickú výmenu dát medzi orgánmi
ústrednej štátnej správy, organizáciami a ďalšími subjektami prostredníctvom informačného sys-

spektívou ich ďalšieho pôsobenia na danej ambulancii,
•

tému verejnej správy s primárnym cieľom zabezpečenia znižovania byrokratickej záťaže fyzických
osôb a právnických osôb.
–– Pripraviť v súčinnosti s rezortom sociálnych vecí, samostatný zákon o dlhodobej starostlivosti vrá-

ohodnotenia na úrovni miezd lekárov v ústavných zariadeniach,
•

adekvátna finančná sanácia prevádzkových nákladov neštátnej ambulancie v príslušnej odbornosti,

•

racionálne prehodnotenie požiadaviek na činnosť neštátnej ambulancie z pohľadu legislatív-

tane zabezpečenia jej viaczdrojového financovania.

nych noriem regulujúcich všeobecne prostredie podnikateľské, nakoľko neštátna ambulancia

–– Zabezpečenie primeraného finančného krytia každej legislatívnej úpravy, ktorá bude mať negatívny dopad na príjmy do verejného zdravotného poistenia v prvom a v nasledujúcich kalendár-

adekvátna finančná sanácia činnosti lekára neštátnej ambulancie v predmete jeho mzdového

z pohľadu legislatívy je plnohodnotný podnikateľský subjekt,
•

nych rokoch od jej účinnosti.

vytvorenie priestoru na odbornú diskusiu s účasťou zástupcov neštátnych poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti pri akýchkoľvek legislatívnych konaniach súvisiacich s činnosťou neštátneho ambulantného sektora na úrovni štátnych inštitúcií, a to s akcentom akceptácie od-

Ďalšie požiadavky segmentu ústavnej zdravotnej starostlivosti:
–– Zabezpečenie reálnej aktualizácie financovania ústavných zariadení v rámci DRG systému, ktorá

borných argumentov v kompromisných riešeniach pre prax,
•

napĺňanie tézy „pacient na prvom mieste“ v činnosti zúčastnených inštitúcií systému zdra-

by zohľadňovala všetky finančné nárasty spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (mzdo-

votníctva, ktoré akýmkoľvek spôsobom vstupujú do systému a ich rozhodnutia spôsobujú

vý automat, navýšenie minimálnej mzdy, zvýšenie cien energií a potravín apod.) v reálne nasta-

reguláciu dielčích skutočností v systéme.

venej základnej sadzbe.
Dielčie priority subjektov v predmetnej interakcii liečiv:
Dielčie priority segmentu ambulantnej zdravotnej starostlivosti:
–– Vytvorenie podmienok spracovania reálnej analýzy a následnej kvantitatívnej a kvalitatívnej definície siete ambulancií, a to ako všeobecných, tak aj špecializovaných za účasti odbornej verejnosti
a organizácií zastupujúcich ambulantný sektor.

–– Zabezpečiť funkčný systém jednaní medzi výrobcami, poisťovňami a štátom, ktorý by viedol k dostupnejším moderným liekom pre slovenských pacientov so zníženými doplatkami.
–– Prijať také úpravy v oblasti liekovej politiky, ktoré povedú k zmenám v prístupe k farmako–ekonomickému hodnoteniu liekov a k striktne nastavenému kritériu QALY. Ukazovateľ QALY a nákladová

–– Zodpovedajúca preferencia neštátneho ambulantného sektora v systéme zdravotníctva v SR. pro-

efektívnosť by nemali byť výlučným a povinným kritériom posudzovania prínosu a vstupu nových

cesne a finančne podporovanou kvalitnou a dostupnou ambulantnou zdravotnou starostlivosťou

liekov. Žiadna krajina EÚ, okrem Slovenska, dnes totiž nemá legislatívne definované QALY ako

je možné šetriť náklady na činnosť ústavných zdravotníckych zariadení.

výhradné kritérium pre vstup liekov na trh, ale iba ako pomocné, doplnkové kritérium.
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–– Referencovať lieky len pri ich vstupe na trh, resp. pri rozšírení indikácie, alebo iných medicínskych
zmenách. Pri porovnávaní by bolo vhodné brať do úvahy len krajiny s eurom.
–– Realizovať revízie úhrad liekov nielen na základe ekonomických, ale aj medicínskych kritérií, pričom obdobie, za ktoré sa revízie vykonávajú, by malo byť dostatočné dlhé, aby bolo vôbec možné
hodnotiť prínos liekov pre pacientov.
–– Dostatočne prihliadať na reálne dopady a medicínske prínosy liečby pri posudzovaní ich prínosov,
tak ako je to bežné vo vyspelých krajinách EÚ. Špecificky by sa tiež malo pristupovať k liekom na
zriedkavé ochorenia, onkologické ochorenia alebo liečbu v poslednom štádiu ochorenia, v rámci
ktorých Slovensko na základe dát najviac zaostáva za zvyškom EÚ.
–– Regulácia podmienok zaobchádzania s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami vo verejnej lekárni a v pobočke verejnej lekárne stanovením podmienky väčšinového vlastníctva poskytovateľa
farmaceutom.
–– Úprava financovania poskytovania lekárenskej starostlivosti tak, aby klesajúce ceny liekov neznamenali klesajúce ohodnotenie poskytovania lekárenskej starostlivosti.
–– Vytvorenie podmienok pre vznik nemocničnej lekárne ako povinnej súčasti každého ústavného
zdravotníckeho zariadenia.
–– Prehodnotiť frekvenciu opakovania Imunologického prehľadu v SR a začať systematicky pracovať
na jeho zopakovaní do 5 rokov.

Životné prostredie
Kvalitné životné prostredie je základným predpokladom pre zabezpečenie trvalo udržateľného
rozvoja štátu a jeho hospodárstva. V súčasnosti sa čoraz častejšie stretávame s nepriaznivými
vplyvmi klimatických zmien na chod národného hospodárstva a život obyvateľov. Je potrebné
pripraviť podnikateľský sektor na opatrenia súvisiace so zmenou klímy. Zároveň je potrebné, aby
sme v spolupráci so štátmi inštitúciami vytvárali podmienky, ktoré budú minimalizovať dopady klimatických zmien a to opatreniami ako znižovanie emisií CO2, využívaním palív šetrnejších k životnému prostrediu. Ďalšou dôležitou oblasťou je ochrana ovzdušia s priamym dopadom na zdravie
obyvateľstva. Je potrebné podporovať zlepšovanie kvality ovzdušia najmä ukončením spaľovania
uhlia a výroby elektriny z neho, jeho využívanie na výrobu tepla v centrálnych zdrojoch tepla, ale
aj lokálnych kúreniskách. Otázka ochrany ovzdušia je úzko prepojená s podporou alternatívnych
palív v doprave, a to tak v oblasti verejnej osobnej dopravy, ako aj nákladnej a riečnej dopravy.
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–– Prijatie novelizovaného zákona o posudzovaní životného prostredia EIA v súlade so smernicou EK

ním z poľnohospodárskej a priemyselnej výroby aj pred vypúšťaním splaškových vôd. Našim cieľom

bez dodatočných slovenských špecifík.

je vybudovanie efektívneho odpadového hospodárstva, založeného na triedení, recyklácií a znovu

–– Znižovanie emisií skleníkových plynov.

využívaní odpadu. Dôležitým faktorom je aktívna spolupráca medzi štátmi inštitúciami, podnikateľ-

–– Transparentná regulačná politika, stanovenie jednotných pravidiel pri vytváraní regulačnej politi-

ským prostredím a samotnými občanmi pri ochrane životného prostredia a prírodných zdrojov, ktoré

ky pre všetky regulované odvetvia.

nám ponúka.

–– Prijatie nového zákona o odpadoch.

–– Udržateľné využívanie prírodných zdrojov.

–– Stimulovať obyvateľstvo k zodpovednému nakladaniu s odpadmi, resp. druhotnými surovinami

–– Ochrana lesov ako súčasti prírodného dedičstva a ich dôležitej úlohy v adaptácii na klimatické
zmeny.
–– Ochrana minerálnych, liečivých a podzemných vôd pred znečistením.

a k recyklácii plným zálohovaním nielen kovových PET obalov, ale aj sklených obalov.
–– Zaviesť recykláciu uhlíka z druhotných uhlíkových surovín (odpadov i ojazdených pneumatík) na
výrobu syntetických motorových palív.

–– Adaptácia na klimatickú zmenu a opatrenia na zmiernenie extrémnych meteorologických a hydrologických situácií (záplavy a sucho).
–– Ochrana (kvantitatívna, kvalitatívna) a šetrné využívanie vodných zdrojov s ohľadom na možné
negatívne dopady klimatických zmien.
–– Legálne nakladanie s odpadovými vodami, efektívne odvádzanie a čistenie odpadových vôd.
–– Zabezpečiť, aby sa so zvyšovaním poplatkov pre ukladanie na skládku spolu s poplatkami pre
komunálne odpady nezvyšovali poplatky pre odpady z konečných procesov recyklácie, alebo
nespracovateľných priemyselných odpadov, čo by znamenalo zvyšovanie cien recyklácie a cien
priemyselných produktov a bolo kontraproduktívne s cieľmi zvyšovania podielu recyklácie odpadov voči ukladaniu na skládky.
–– Nastaviť transparentné verejné obstarávanie na sanácie kontaminácií priemyselného, dopravného alebo energetického pôvodu (tzv. „sanačné tendre“).
–– Čo najskôr zastaviť výrobu elektriny a tepla z uhlia a nahradiť ho zdrojmi šetrnejšími k životnému prostrediu a podporovať prostredníctvom finančných a nefinančných nástrojov zvyšovanie
energetickej efektívnosti (moderné systémy vykurovania a chladenia, osvetlenie, energetický manažment a pod.) a poskytovanie energetických služieb najmä v priemysle, ako aj v sektore budov.
–– V pracovnej skupine vlády a samosprávy Horná Nitra prizvať všetkých zástupcov dotknutých
miest a obcí v regióne a pracovať na tom, aby zamestnanci Hornonitrianskych baní Prievidza
a Elektrárne Nováky našli uplatnenie v regióne aj po ukončení ťažby.
–– Zapojiť viac priemyselných zástupcov za okrúhlym stolom so SIŽP do procesu tvorby a pripomienkovania najlepších dostupných techník a metód (BAT a BREF).
–– Zabezpečiť výrazné zníženie skládkovania nebezpečných odpadov pomocou recyklácie resp.
energetickým zhodnocovaním.
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–– Udržanie úrodnosti pôdy väčšími dávkami organickej hmoty do pôdy aj rozšírením živočíšnej výroby a spektra pestovaných poľnohospodárskych plodín.
–– Výrazne zvýšiť podporu rozvoja zeleninárstva, ovocinárstva a vinohradníctva v SR.
–– Zamedziť plytvanie s potravinami na minimálnu mieru.
–– Spracovať a implementovať stratégiu rozvoja poľnohospodárstva a potravinárstva s cieľom podstatného zvýšenia potravinovej sebestačnosti SR.
–– Zamedzenie podnikaniu špekulatívnych firiem v oblasti nakladania s potravinami v zmysle garancie bezpečnosti, kvality a plnenia daňových povinností.
–– zavedenie inštitútu sezónneho zamestnanca v poľnohospodárskej prvovýrobe.
Priorita a strategické odvetvie
Slovensko je vidieckou krajinou. Rozvoj vidieka je podmienený rozvojom pôdohospodárstva a potravinárstva. Preto musia byť prioritou a strategickým odvetvím hospodárskej a sociálnej politiky
štátu.
Spoločná poľnohospodárska politika
V príprave reformy SPP po roku 2020 vyvinie vláda SR maximálne úsilie na odstránenie negatívneho
vplyvu SPP na slovenské agropotravinárstvo, hlavne diskriminačných podmienok pre našich poľno-

Poľnohospodárstvo
a potravinárstvo

hospodárov a potravinárov.
Štátna pomoc
Vláda SR podporí zámer vytvoriť stabilný systém štátnej pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe na
úroveň okolitých krajín.

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo má už tradične v národnom hospodárstve Slovenskej republiky svoje nezastupiteľné miesto a význam. Je jedným z pilierov, na ktorých stojí naše hospodárstvo.

Pôda

Spoločnosti združené v AZZZ SR však bohužiaľ musia čeliť výzvam takmer neustále. Aktuálnou a veľ-

Slovenská vláda považuje pôdu za národné bohatstvo, nie tovar. Prehodnotenie zaradenia pôdy ako

mi diskutovanou témou sú pozemkové úpravy, kde kvalitná pôda a na nej vysporiadané užívateľské

tovaru v prístupových zmluvách s EÚ.

vzťahy sú nevyhnutné pre našu potravinovú sebestačnosť. AZZZ SR spolu s partnerskými organizá-

Vláda podporí doriešenie vlastníckych vzťahov k pôde ako predpokladu rozvoja trhu s pôdou.

ciami sa snaží už roky presviedčať kompetentných o potrebe riešenia katastrofálnej rozdrobenosti

Vláda bude chrániť pôdu pred neodôvodnenými zábermi na nepoľnohospodárske aktivity a podporí

pozemkového vlastníctva na Slovensku formou pozemkových úprav teda komasácií. Pozemkové

nákup pôdy pre domácich poľnohospodárov.

úpravy sú jedným z kľúčových nástrojov na vyriešenie kritického stavu slovenského poľnohospo-

Vláda vytvorí právny rámec pre jednoznačnú identifikáciu pôdy a oprávnenosť žiadosti na poskytnu-

dárstva a zároveň môžu naštartovať mnohé rozvojové programy obcí, malé a stredné podnikanie.

tie podpory za účelom odstránenia nezrovnalosti v deklarácií užívateľov pôdy.

V poľnohospodárstve a potravinárstve považuje AZZZ za najdôležitejšie nasledovné témy:

Zruší daň z pôdy ako daň zo základného výrobného prostriedku v poľnohospodárstve.
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Vláda bude riešiť usporiadanie pozemkového vlastníctva formou pozemkových úprav s cieľom kon-

Chránené územia a škody zverou

tinuálne vykonávať pozemkové úpravy bez ohľadu na politické zmeny

Vláda prehodnotí rozsah chránených území v záujme eliminácie súčasných značných obmedzení na
poľnohospodársku prvovýrobu.

Potravinárstvo a spracovanie

Bude venovať pozornosť riešeniu škôd spôsobovaných lovnou zverou a škôd na zveri.

Vláda podporí potravinársky priemysel formou zabezpečenia investícií do obnovy a inovácií existujúcich domácich výrobných a spracovateľských kapacít.

Obnoviteľné zdroje energie

Potlačí trvalo negatívne pôsobenie neprimeraných podmienok v obchodných vzťahoch, ktorých

Vláda SR podporí využitie obnoviteľných zdrojov energií šetrnejších k životnému prostrediu na vidie-

predmetom sú potraviny.

ku, vrátane obnoviteľných zdrojov, najmä na výrobu biometánu, výroby energie z odpadov rastlinnej
a živočíšnej výroby s dôrazom na ochranu ovzdušia lesov

Predaj agropotravinárskych produktov
Vláda SR podporí predaj poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov vyrobených na Slovensku

Transparentnosť

na vnútornom trhu SR, vnútornom trhu EÚ a na trhu tretích krajín.

Vláda považuje úspešné a transparentné čerpanie fondov Európskej únie vo vzťahu k poľnohospo-

Vláda zvýši propagáciu domácich agropotravinárskych výrobkov prostredníctvom marketingových

dárstvu, potravinárstvu a rozvoju vidieka za rozhodujúce

nástrojov s finančnou spoluúčasťou štátu.
Bude presadzovať nákup domácej agropotravinárskej produkcie organizáciami štátnej a verejnej
správy.
Vláda zabezpečí vzdelávanie spotrebiteľskej verejnosti o potravinách a ich význame pre zdravie človeka, regionálny rozvoj a zamestnanosť.
Podporu priameho predaja farmárskych výrobkov konečnému domácemu spotrebiteľovi.
Dôslednou úradnou kontrolou celého potravinového reťazca vláda SR, najmä dovozu potravín z tretích krajín, zabezpečí vysokú úroveň bezpečnosti potravín.
Obnova pracovnej sily v sektore
Vláda vytvorí podmienky na príchod mladých ľudí do sektora, hlavne zabezpečí funkčný spôsob
vzdelávania pre kvalifikované pracovné sily v súlade s požiadavkami praxe.
Bude podporovať začínajúcich mladých ako aj malých poľnohospodárov a vytvorí pre nich podmienky, aby sa dokázali uplatniť na voľnom trhu.
Zmena klímy a rizikový fond
Vláda podporí adaptáciu poľnohospodárstva na zmenu klímy a hospodárenie s vodou – zachovania
a rozvoja hydromelioračných zariadení (závlah a odvodnení).
Zriadením rizikového fondu s účasťou štátu bude systematický riešiť dôsledky prírodných katastrof
v poľnohospodárstve pre zmeny klimatických podmienok. .
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