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••
POSTAVÍME

10 nových
nemocníc

do 10 rokov ••
SKRÁTIME

čakacie lehoty 
na vyšetrenia

••
PREVERÍME

podnikanie Penty
v zdravotníctve

••
POISŤOVNE

môžu mať zisk,
až keď splnia

nároky pacientov

1/18
ZDRAVÝ ŽIVOT
ODBORNÁ GARANTKA:
ANDREA LETANOVSKÁ

••

••
ZMENÍME

obsah vzdelávania na
úroveň 21. storočia

••
ZVÝŠIME

mzdy učiteľov

••
VYTVORÍME

podmienky na vznik
univerzity svetovej úrovne

••
ZVÝŠIME

vklad peňazí do
vedy a výskumu

2/18
VZDELÁVANIE, 
VEDA A ŠPORT
ODBORNÝ GARANT:
MICHAL KOVÁCS ••

••
NÁROK

na miesto  v jasliach
a v škôlke od 2 rokov

••
MYSLÍME

aj  na rodiny
s jedným
 rodičom

••
PODPORA

bývania  bude
prioritou

••
OPRAVÍME

druhý  pilier dôchodkového
zabezpečenia

3/18
SOCIÁLNA 
POLITIKA
ODBORNÁ GARANTKA:
VLADIMÍRA MARCINKOVÁ

••

••
ODKÁZANÝ

sám rozhodne, na čo využije
príspevok štátu

••
NIKTO

nezostane doma
bez pomoci 

••
PODPORA

neformálnych opatrovateľov 
a dostupné komunitné služby

••
PODPORÍME

sociálne podnikanie 

4/18
KRAJINA 
BEZ BARIÉR
ODBORNÁ GARANTKA:
JANA ŽITŇANSKÁ••

••
ZAVEDIEME

časové rámce pre
rozhodovanie

vo veciach

••
BUDEME

pomáhať obetiam
trestných

činov

••
ŠÉFOV 

PROKURATÚRY
 budeme vyberať

transparentne

••
NAVRHNEME

reformu
Ústavného

súdu

5/18
SPRAVODLIVÉ 
SLOVENSKO 
PRE KAŽDÉHO
ODBORNÁ GARANTKA:
MÁRIA KOLÍKOVÁ

••

••
100-PERCENTNE

zdaníme nakradnutý
majetok

••
ZLEPŠÍME

ochranu oznamovateľov
korupcie

••
ZAKÁŽEME
zlaté padáky 

••
SPRÍSNIME

majetkové priznania
verejných funkcionárov

6/18
BOJ PROTI 
KORUPCII
ODBORNÁ GARANTKA:
VERONIKA REMIŠOVÁ

••

••
ZABEZPEČÍME

zverejňovanie majetko-
vých priznaní verejných

funkcionárov ••
UPRAVÍME

vyhotovovanie ročných
výkazov práce prokurátorov 

••
ZAVEDIEME

povinné zverejňovanie
príloh a dodatkov k povinne

zverejňovaným zmluvám

••
ZABEZPEČÍME

rýchle zverejňovanie
zbierky listín v OR SR

7/18
OTVORENÉ 
A TRANSPARENTNÉ 
VLÁDNUTIE
ODBORNÁ GARANTKA:
VERONIKA REMIŠOVÁ

••

••
ZAVEDIEME

skúšky
spoľahlivosti

••
ZABRÁNIME

zločincom ovládať
políciu

••
ZLEPŠÍME

nezávislosť policajnej
inšpekcie

••
PREDLOŽÍME

novú bezpečnostnú
stratégiu 

8/18
BEZPEČNÉ 
SLOVENSKO
ODBORNÍ GARANTI:
VERONIKA REMIŠOVÁ,
TOMÁŠ VALÁŠEK

••

••
POSILNÍME

spoluprácu s európskymi
úradmi akým je EUROPOL ••

NEUSTÚPIME
zo sankcií uvalených
na Ruskú federáciu

••
PRIPRAVÍME

nové zameranie
zahraničnej politiky

••
NAVRHNEME

prijatie európskeho
infozákona 9/18

REŠPEKTOVANÉ A VPLYVNÉ 
SLOVENSKO V EURÓPE 
A VO SVETE
ODBORNÝ GARANT:
TOMÁŠ VALÁŠEK

••

••
VOLEBNÝ 
SYSTÉM
s hlasom
regiónov

••
SOCIÁLNYM  

podnikaním proti
chudobe

••
PODPORA 

lokálnych služieb
a lokálnej produkcie

••
ZMENA 

systému financovania
samospráv

10/18
EFEKTÍVNY ŠTÁT, 
SILNÉ REGIÓNY
ODBORNÝ GARANT:
VLADIMÍR LEDECKÝ

••
••

ZLEPŠÍME 
kvalitu ovzdušia

••
ZASTAVÍME  

nadmernú ťažbu
dreva

••
ZLEPŠÍME 

ochranu vôd

••
VYHLÁSIME  

lesy za prírodné bohatstvo 

11/18
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
A ZÁCHRANA LESOV
ODBORNÁ GARANTKA:
LILIANA RÁSTOCKÁ

••
••

ZAVEDIEME 
jednotnú sadzbu dane

pre právnické osoby

••
BUDEME  

dodržiavať princípy
„hodnoty za peniaze“

••
ZRUŠÍME 
množstvo
výnimiek

••
ZNÍŽIME  

daňovo-odvodové
zaťaženie práce

12/18
ZDRAVÉ 
FINANCIE
ODBORNÝ GARANT:
TOMÁŠ MERAVÝ

••
••

VÝBER DANÍ 
a poistného dáme

pod jednu inštitúciu

••
ZJEDNODUŠÍME  

stavebný zákon 

••
ZAVEDIEME  

hmotnú zodpovednosť
štátnych manažérov

••
PREDLOŽÍME   

národnú stratégiu
SMART COUNTRY

13/18
HOSPODÁRSTVO 
A INOVÁCIE
ODBORNÝ GARANT:
MAREK ANTAL

••

••
ODSTRÁNIME 

100 nepotrebných byro-
kratických požiadaviek

••
ZAVEDIEME  

tzv. všeobecnú
voľnú živnosť

••
ZRUŠÍME 
niektoré

pokuty a penále
pre zamestnávateľov

••
SKRÁTIME   

archivačné leho-
ty účtovných

dokladov 

14/18
PODNIKATEĽSKÉ 
PROSTREDIE
ODBORNÍ GARANTI:
MAREK ANTAL, TOMÁŠ SMUTNÝ

••

••
PODPORÍME    

produkciu namiesto
nečinnosti  

••
ZVÝŠIME  

finančnú pomoc
poľnohospodárom

o 100 mil. eur

••
ZVÝŠIME   

podporu ekologických
postupov pestovania 

••
UĽAHČÍME 

zamestnávanie ľudí
v agrosektore

15/18
PÔDOHOSPODÁRSTVO 
ODBORNÝ GARANT:
MAREK KREMPASKÝ

•• MAPA
DOBRÝCH

RIEŠENÍ 

16/18
OBČIANSKA 
SPOLOČNOSŤ
ODBORNÝ GARANT:
JURAJ ŠELIGA

•• ••
BUDEME   

presadzovať vybudovanie
Múzea zločinnosti a obetí

komunizmu

••
ZJEDNODUŠÍME   

možnosť zbierať petície
v  elektronickej forme 

••
POSILNÍME  

boj proti konšpiráciám
a prevencii pred extrémizmom

cez občiansky sektor

••
ZRIADIME    
charitatívnu

lotériu

••
LEPŠIE    

nastavíme
financovanie

RTVS

••
ZAVIAŽEME   

prevádzkovateľov sociálnych
sietí pravidelne nahlasovať

počet sťažností 

••
ZBAVÍME   
legislatívu

ideologických
nánosov

••
ZABEZPEČÍME    

ochranu a sprístup-
ňovanie kultúrneho 

dedičstva

17/18
KULTÚRA A MÉDIÁ
ODBORNÝ GARANT:
MIROSLAV KOLLÁR

••

••
PODPORÍME     

ekologickú
 dopravu

••
VYBUDUJEME   

obchvaty miest a obcí
na cestách I. a II. triedy

••
POSILNÍME    

vlaky a autobusy,
urýchlime výstavbu diaľnic 

18/18
DOPRAVA
ODBORNÝ GARANT:
PETER SÁDOVSKÝ ••
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