
1. Princípy a hodnoty Programového 
vyhlásenia vlády Slovenskej republi-
ky

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej repub-
liky (schválené uznesením vlády SR č. 660 z 24. 
júla 2006 a uznesením Národnej rady SR č. 26 zo 
4. augusta 2006) vychádza zo skutočnosti, že pod-
mienky, v ktorých ľudia žijú a pracujú, nie sú len ich 
osobnou vecou alebo zodpovednosťou ich blízkych a 
rodín, ale aj vecou verejnou. ...

Vláda SR sa pri určovaní programových cieľov 
a spôsobov ich dosiahnutia opiera aj o článok 55 
ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého 
sa hospodárstvo Slovenskej republiky zakladá na 
princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trho-
vej ekonomiky. Vláda SR dáva takto jasne najavo 
rešpektovanie ústavného predpokladu, podľa kto-
rého Slovenská republika má byť sociálny štát so 
sociálne a ekologicky orientovanou trhovou ekono-
mikou. ...

2. Makroekonomický rámec, verej-
né financie a hospodárska politika

Vláda SR uznáva, že základné vzťahy medzi ekono-
mikou, sociálnou sférou a prírodou sú regulované Ústavou 
Slovenskej republiky a nepodliehajú ideológii politic-
kých strán. Takýto postoj korešponduje so snahou 
Európskej únie o sociálne trhové hospodárstvo s 
vysokou konkurencieschopnosťou, zamestnanosťou, 
sociálnym pokrokom a vysokou úrovňou ochrany životné-
ho prostredia. V tomto kontexte chce vláda SR presa-
dzovať európsky model zmiešaného hospodárstva, 
pričom vychádza z poznania, že vyvážená súhra trhu 
a štátu je jedinou cestou ako zabezpečiť vyššiu kvalitu 
života na Slovensku. ...

2. 1 Makroekonomický rámec, ve-
rejné financie a dane

Dane a daňová politika
...vláda má jasný zámer a ambíciu dôsledne na-

pĺňať článok 55 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, 
ktorý jednoznačne deklaruje, že hospodárstvo SR 
má byť založené na princípoch sociálne a ekologicky 
orientovanej trhovej ekonomiky. ... 

Využívanie fondov EÚ
Vláda SR navrhuje, aby sa čerpanie štrukturál-

nych fondov sústredilo na nasledovné vecné okruhy, 
ktoré sa premietnu do národného strategického re-
ferenčného rámca:

1) poznatková ekonomika, podpora inovácií a podpora 
konkurencieschopnosti; 

2) dobudovanie infraštruktúry v oblasti železníc, 
diaľnic a vodného hospodárstva;

3) využitie Sociálneho, Kohézneho fondu a komu-
nitných iniciatív tak, aby boli riešené problémy rozvoja 
regiónov, znižovanie chudoby a celkové medziregionál-
ne rozdiely; 

4) riešenie vybraných problémov v oblasti životného pro-
stredia a pôdohospodárstva. ...

2. 2 Hospodárska politika
Energetika

...vláda SR pripraví návrh komplexného riešenia likvi-
dácie jadrových energetických zariadení a možnosť ďal-
šieho vedeckého využitia jadrovej elektrárne V 1 
Jaslovské Bohunice. Vláda SR rešpektuje uznesenie 
NR SR č. 1210 z roku 2004 k dostavbe 3. a 4. bloku 
Jadrovej elektrárne Mochovce a uznesenie Výboru 
pre európske záležitosti z roku 2005 č. 115 k ďal-
šiemu vedeckému využitiu jadrovej elektrárne V1 
Jaslovské Bohunice.

Vláda SR vytvorí podmienky pre vyššie využívanie ob-
noviteľných zdrojov energie pri výrobe elektriny a tepla, 
ako aj využívanie biopalív v doprave. Vláda bude 
podporovať efektívne a racionálne využívanie domácich 
energetických surovinových zdrojov, s cieľom znížiť zá-
vislosť od dodávok energetických zdrojov. Vláda SR 
pripraví motivačné pravidlá pre využívanie obnoviteľných 
zdrojov energií a zvyšovanie energetickej efektívnosti a zís-
kanie podpory z fondov EÚ v týchto oblastiach...

Vláda SR prijme opatrenia na zníženie energetickej ná-
ročnosti vrátane koncepcie energetickej efektívnosti. 
Za týmto účelom vypracuje aj tomu zodpovedajúcu 
legislatívu. Vláda SR zabezpečí plnú implementáciu prí-
slušných právnych predpisov EÚ ohľadne znižovania emisií 
a energetickej náročnosti budov a spotreby energií, a to 
dôsledným uplatňovaním pravidiel energetickej hos-
podárnosti v štátnom, ako aj súkromnom sektore...

Vláda SR bude vytvárať podmienky pre efektívne, 
racionálne a trvalo udržateľné využívanie domácich nerast-
ných surovinových zdrojov v nadväznosti na potreby 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja spoločnosti. 
Vláda SR zabezpečí racionálne ukončenie útlmu a likvi-
dácie rudného baníctva. 

Cestovný ruch
Vláda SR prehodnotí Stratégiu rozvoja cestovného ruchu 

Slovenskej republiky do roku 2013 a pripraví komplex-

nú legislatívu pre zabezpečenie realizácie štátnej 
politiky rozvoja cestovného ruchu s prihliadnutím 
na inštitucionalizáciu tohto odvetvia. ... Vláda SR 
aj za pomoci štrukturálnych fondov EÚ vytvorí 
systém finančnej podpory aktivít samospráv, obcí, 
miest a podnikateľských subjektov pri rozvoji nos-
ných foriem turizmu: mestský a kultúrny turizmus, 
kúpeľníctvo, zimné strediská, celoročné využitie 
vysokohorských oblastí, letné strediská a vidiecky 
turizmus. Vláda SR podporí urýchlenie prác na novej zo-
nácii chránených území tak, aby pri zachovaní cieľov ochrany 
prírody boli umožnené podnikateľské aktivity zamerané na 
rozvoj cestovného ruchu a boli zachované prírodné a kultúrne 
hodnoty chránených území pre budúce generácie. 

2. 3 Doprava, pošta, telekomuniká-
cie a rozvoj informačnej spoločnosti

Vláda prijme stratégiu rozvoja dopravy v Slovenskej 
republike do roku 2015, v ktorej zadefinuje základné 
dopravno-politické ciele s časovým, vecným a finan-
čným rámcom, zohľadňujúcu potreby obyvateľstva a 
hospodárstva, a ktorej výsledkom bude trvalo udrža-
teľná a k životnému prostrediu šetrná mobilita...

Vláda vytvorí podmienky na rozvoj a rozširovanie 
železničnej a kombinovanej dopravy s cieľom udrža-
nia podielu železničnej dopravy na dopravnom trhu, 
zvýšenia ochrany životného prostredia a zvýšenia bezpečnosti 
prepravy...

Z hľadiska rastúcich požiadaviek na zlepšovanie 
kvality dopravných služieb a ekologizácie dopravy bude 
vláda venovať pozornosť zavádzaniu informačných a 
komunikačných systémov v doprave...

Vláda posúdi možnosť preradenia správy vodných do-
pravných ciest v oblasti vnútrozemskej plavby do pôsobnosti 
ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií a podporí vy-
budovanie harmonizovaných riečnych informačných 

Vláda SR 

Environmentálne ciele a súvislosti  
z Programového vyhlásenia vlády SR
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systémov na vnútrozemských vodných cestách.
2. 4 Pôdohospodárstvo
Konkurencieschopnosť a trvalá udržateľnosť poľ-

nohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva vo 
vidieckom priestore garantujú regionálne vyvážený 
rozvoj celého odvetvia. Garantujú rozvoj vidieka, 
využitie ľudských zdrojov, stabilitu podnikania, pri 
rešpektovaní zásad ochrany životného prostredia a udržania 
hodnôt krajiny. ... Vláda prehodnotí Národný strategický 
plán rozvoja vidieka s dôrazom na podporu konkuren-
cieschopnosti poľnohospodárskych a potravinár-
skych podnikov, obnoviteľných zdrojov energie a diverzi-
fikácie poľnohospodárskych činností aj s pomocou 
programu LEADER. Nástroje poľnohospodárskej 
politiky vláda prednostne nasmeruje do programov 
rastu vidieckej ekonomiky... revitalizácie živočíšnej 
výroby, rozvoja ovocinárstva, zeleninárstva, kveti-
nárstva, vinohradníctva, špeciálnych a technických 
plodín, bioenergetiky, ekologického poľnohospodárstva, 
služieb a nepoľnohospodárskej ekonomiky v celej škále vi-
dieckych aktivít. Vláda prehodnotí režim využívania 
tzv. červenej nafty so zámerom administratívneho 
zjednodušenia.

S cieľom efektívnejšieho využitia a ochrany poľnohospo-
dárskej a lesnej pôdy, ako najväčšieho prírodného bohatstva 
Slovenskej republiky, vláda podporí usporiadanie po-
zemkového vlastníctva. ... Vláda zabezpečí dôslednú 
kontrolu kvality a zdravotnej neškodnosti potravín integro-
vanou kontrolou celého potravinového reťazca od 
výroby až po predaj potravín. Cieľom je vysoká úro-
veň ochrany zdravia ľudí, ochrana práv spotrebiteľa 
a potravinová bezpečnosť štátu. Vláda prijme legis-
latívne opatrenia, ktoré zvýšia ochranu spotrebiteľov...

Strategickým cieľom vlády SR v oblasti lesného 
hospodárstva je uplatňovanie a podporovanie trvalo udrža-
teľného hospodárenia v lesoch na zabezpečenie ekologickej 
rovnováhy a stability krajiny pri racionálnom využívaní pro-
dukčných a mimoprodukčných funkcií lesov. ... Vláda SR 
prijme novú štátnu lesnícku politiku vo forme Národného 
lesníckeho programu v súlade s akčným plánom EÚ vo 
väzbe k Národnému programu rozvoja vidieka SR. 
Zabezpečí neprivatizovateľnosť lesného majetku vo 
vlastníctve štátu, zosúladenie všeobecne záväzných 
právnych predpisov ovplyvňujúcich trvalo udržateľné 
hospodárenie v lesoch - zákona o lesoch, zákona o poľovníc-
tve a zákona o ochrane prírody a krajiny. Vytvorí legisla-
tívne, technické a finančné predpoklady na hradenie 
ujmy, ktorá vzniká vlastníkom v dôsledku obmedze-
nia vlastníckych práv. Vláda SR vytvorí podmienky 
na dôslednú kontrolu ťažby dreva a hospodárenia v lesoch...

V oblasti rozvoja výroby biologických, technických a 
energetických surovín vláda Slovenskej republiky pod-
porí rozvoj nových technológií aj v rámci štátnych 
programov výskumu a vývoja. 

Vláda prijme opatrenia na realizáciu rozsudku pri-
jatého Medzinárodným súdnym dvorom v Haagu vo 
veci sústavy Vodného diela Gabčíkovo – Nagymaros.

Vláda svojimi krokmi vytvorí podmienky pre dy-
namický rozvoj moderného a konkurencieschopného 
agropotravinárskeho sektora orientovaného na spot-
rebiteľa, podporí kontinuálny a všestranný rozvoj vidieckej 
krajiny, spracuje prognózy vývoja slovenského poľnohospo-
dárstva, lesníctva a vidieka, ktoré budú odrážať súčasné 
moderné trendy európskej poľnohospodárskej, les-
níckej a vidieckej politiky. Pripraví alternatívne scenáre 
Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2013. 

Programové vyhlásenie

2. 5 Starostlivosť o životné prostre-
die 

Zveľaďovanie životného prostredia
Každý obyvateľ Slovenskej republiky má právo na 

priaznivé životné prostredie. Vláda v súlade s en-
vironmentálnym právom Európskej únie a medziná-
rodnými dohovormi považuje starostlivosť o životné 
prostredie za rozhodujúci nástroj zabezpečovania 
trvalo udržateľného rozvoja založeného na integrácii 
troch na sebe závislých a vzájomne sa podporujúcich 
rovnocenných pilierov - ekonomického, sociálneho a 
environmentálneho. Len spoločné partnerské úsilie 
štátnych orgánov, samosprávy, podnikateľských 
subjektov, vedeckej obce a mimovládnych organizá-
cií vynaložené na skvalitnenie životného prostredia 
môže byť garantom ochrany zdravia a života, ako aj 
zachovania podmienok pre ďalší hospodársky rast a 
sociálny rozvoj spoločnosti. 

Okrem regulatívnej funkcie štátnej environmentál-
nej politiky uplatňovanej v záujme preventívnej och-
rany prírodných, kultúrnych a environmentálnych 
hodnôt, vláda výrazne posilní aj jej podpornú funkciu 
v prospech kvality prostredia obcí a rozvoja environ-
mentálne vhodných a bezpečných podnikateľských 
zámerov. Posilní aj jej ochrannú funkciu, znižujúcu 
ohrozenie človeka a životných podmienok, najmä 
živelnými pohromami a haváriami. Rovnomerné a 
dôsledné uplatňovanie týchto troch funkcií bude 
presadzovať vo všetkých sektorových politikách a 
oblastiach s osobitným zreteľom na regióny s ne-
vybudovanou environmentálnou infraštruktúrou a na 
využitie voľnej pracovnej sily. 

Pre uvedenú aktívnu starostlivosť o životné pro-
stredie bude nevyhnutné aj zo strany štátu zdoko-
naľovať a vytvárať dostačujúce finančné, právne, 
organizačné a inštitucionálne podmienky, vrátane 
zabezpečovania prostriedkov na podporu environ-
mentálnych projektov.

Nedostatky vo financovaní starostlivosti o život-
né prostredie z minulosti bude vláda kompenzovať 
aj presadzovaním trhových mechanizmov a ďalších 
ekonomických nástrojov, ktoré môžu byť impulzom 

rozvoja najmä malého a stredného podnikania v 
environmentálnom sektore a uplatňovaním celosve-
tového princípu „znečisťovateľ platí“. Vytvorí pod-
mienky pre systém garantovaných výkupných cien, 
finančných príspevkov a náhrad hospodárskej ujmy 
z dôvodu obmedzovania bežného obhospodarovania 
pozemkov, ako aj pre zachovanie biologickej, eko-
systémovej, krajinnej a kultúrnej rozmanitosti kra-
jiny a vyrovnávanie environmentálnej kvality regió-
nov až mikroregiónov. Prioritou vlády však ostane 
budovanie environmentálnej infraštruktúry podľa eu-
rópskych štandardov, čo si vyžiada výraznú podporu 
z vlastných i zahraničných zdrojov, vrátane fondov 
Európskej únie. 

Vláda v súlade s Agendou 21, Stratégiou trvalo 
udržateľného rozvoja Európskej únie a Národnou 
stratégiou trvalo udržateľného rozvoja bude dbať o 
rozvoj dobrovoľných nástrojov environmentálnej po-
litiky, vrátane uprednostňovania výroby a spotreby 
environmentálne vhodných výrobkov, optimalizáciu 
priestorového usporiadania a funkčného využívania 
krajiny, ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva, 
budovanie environmentálneho monitorovacieho a 
informačného systému, zvyšovanie environmentál-
neho vedomia obyvateľstva a jeho informovanosť 
o environmentálnej situácii. To podmieňuje rozvoj 
školskej i mimoškolskej výchovy a vzdelávania, en-
vironmentalistiky, environmentálnej regionalizácie, 
etiky, osvety a propagácie a environmentálne pros-
pešných aktivít mládeže a občanov.

Ochrana zložiek životného prostredia a racionálne využí-
vanie zdrojov 

Základnou úlohou spoločnosti z hľadiska zabez-
pečenia trvalej prosperity je docieliť vysokú kvalitu 
základných zložiek životného prostredia – ovzdušia, 
vody, pôdy, horninového prostredia a organizmov, 
čoho predpokladom je minimalizácia negatívnych 
vplyvov a garancia funkčných a efektívnych systé-
mov na ich ochranu a využívanie, riadených štátnym 
i podnikateľským sektorom.

V rámci štátnej environmentálnej politiky vláda sú-
stredí svoju pozornosť na zásobovanie obyvateľstva 
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Životné prostredie

dostatočným množstvom a kvalitou vody z verej-
ných vodovodov a budovanie verejnej kanalizácie 
a čistiarní odpadových vôd. Efektívnym využitím 
všetkých pôvodných a nových vodných zdrojov 
a uvedenej environmentálnej infraštruktúry chce 
splniť podmienky vstupu Slovenskej republiky do 
Európskej únie vyplývajúce z prechodných období. 
Vodu bude pritom považovať za strategickú surovi-
nu, od dostatku a kvality ktorej bude závisieť úro-
veň všetkých hospodárskych aktivít, ako aj životná 
úroveň občanov. Dostatok vody pre obyvateľov a 
hospodárske odvetvia zabezpečí, okrem dôslednej 
ochrany vodných pomerov a vodárenských zdrojov, 
hlavne realizáciou plánov manažmentov povodí. 

Za prioritu štátnej environmentálnej politiky bude 
vláda považovať aj znižovanie znečisťujúcich látok v 
ovzduší a v tej súvislosti podporovať zmeny palivovej 
základne energetických zdrojov s environmentálne 
vhodným využitím obnoviteľných zdrojov energie. V 
koordinácii s ostatnými krajinami Európskej únie sa 
bude podieľať na riešení globálnych problémov och-
rany ovzdušia, ozónovej vrstvy Zeme a klimatických 
zmien, zároveň podporovať znižovanie energetickej 
náročnosti zariadení a objektov, ako aj kontrolu tech-
nológií v rámci uplatňovania Kjótskeho protokolu o 
redukcii emisií skleníkových plynov.

Dlhodobým závažným problémom Slovenska 
ostávajú nelegálne skládky odpadov a staré environ-
mentálne záťaže, ktoré zvyšujú kontamináciu pôdy 
a horninového prostredia, najmä podzemných vôd. 
Riešenie tohto problému si vyžiada ich monitorovanie 
a inventarizáciu s vyhodnocovaním ich nebezpečnos-
ti a s určením priorít postupného odstra-
ňovania ich negatívnych vplyvov. Zároveň 
bude potrebné zamedziť vzniku nových 
environmentálnych záťaží a podporovať 
ekologizáciu pôdohospodárstva, dopravy, 
priemyslu a energetiky ako rozhodujúcich 
znečisťovateľov životného prostredia.

Osobitnú pozornosť bude vláda veno-
vať racionálnemu využívaniu nerastných 
surovín a vplyvu ich ťažby na životné 
prostredie, spresneniu geologického 
obrazu zdrojov fosílnych palív, rozvoju 
environmentálnej geológie, protieróznym 
a protizosuvovým opatreniam, jadrovej 
a biologickej bezpečnosti. Základným 
východiskom pre elimináciu environmen-
tálnych rizík bude kontrola environmen-
tálnej bezpečnosti a vhodnosti stavieb, 
zariadení a výrobkov, ako aj znižovania 
negatívnych vplyvov chemických, fyzikál-
nych a biologických faktorov na zdravie 
ľudí, hospodárstvo, prírodné a kultúrne 
dedičstvo.

Vláda v rámci Programu odpadového 
hospodárstva bude presadzovať pred-
chádzanie vzniku a dovozu odpadov, ich 
bezpečné zneškodňovanie a najmä ma-
teriálové a energetické zhodnocovanie 
environmentálne vhodným spôsobom, 
separáciu a recykláciu odpadov s cieľom 
zníženia surovinovej a energetickej zá-
vislosti Slovenska, rozvoj recyklačného 
priemyslu a zavádzanie bezodpadových 
technológií. 

Ochrana prírody a tvorba krajiny 
Vláda bude presadzovať ekologicky citlivé využi-

tie krajiny. Rozvoj spoločenských a hospodárskych 
aktivít v nej musí rešpektovať a podporovať zacho-
vanie existujúcich historických, kultúrnych a prírod-
ných hodnôt ako predpokladu rozvoja ekoturizmu 
a cestovného ruchu. Situácia si zároveň vyžaduje 
sprehľadnenie hraníc a dotvorenie jednotnej sústavy 
rôznych chránených častí krajiny, vrátane európskej 
siete Natura 2000, ako aj uplatnenie programov 
starostlivosti a racionálneho systému manažmentu 
chránených území, osobitne v národných parkoch. 
Mimoriadnu pozornosť bude venovať regenerácii prí-
rodného prostredia Tatranského národného parku, 
ako aj ďalších chránených území postihnutých živel-
nými pohromami a devastačnými faktormi. Rozvoj 
environmentálnej osvety a regulovaného cestovné-
ho ruchu si vyžiada ďalšie budovanie infraštruktúry 
ochrany prírody a krajiny, najmä náučných chodní-
kov a lokalít, geoparkov, informačných a školiacich 
zariadení.

Zabezpečenie ochrany životov ľudí a majetku 
pred povodňami, zavedenie povodňového varovného 
a predpovedného systému, predchádzanie vzniku 
environmentálnych katastrof a odstraňovanie škôd z 
nich si vyžiada nemalé prostriedky a úsilie. Vláda za-
bezpečí zvýšenie čistoty vodných tokov, ochranu a 
revitalizáciu mokraďových a lužných spoločenstiev, 
zlepšenie vodného režimu a odtokových pomerov 
v povodiach. Základným nástrojom environmentál-
nej politiky štátu i samosprávnych orgánov je kra-
jinné plánovanie ako súčasť územného plánovania 

a integrovaného manažmentu krajiny, ktorým sa 
budú prenášať do nej záujmy ochrany prírody a jej 
zdrojov, podpora regenerácie zanedbaných plôch a 
zvyšovanie úrovne územného systému ekologickej 
stability.

Ochrana biologickej a krajinnej diverzity sa musí 
výraznejšie presadiť aj mimo osobitne chránených 
území. K tomu prispeje posilnenie ekologickej sta-
bility lesných ekosystémov s podporou aj ich verej-
noprospešných funkcií a zalesňovanie zanedbanej 
poľnohospodárskej pôdy s cieľom zvyšovania atrak-
tivity vidieckeho prostredia a znižovania kontaminá-
cie a erózie pôd. 

Vláda výraznejšie podporí aktivity obcí, podni-
kateľov a mimovládnych organizácií zameraných 
na regeneráciu poškodeného životného prostredia, 
ochranu a revitalizáciu ekosystémov v zaťažených 
a chránených oblastiach. Skvalitňovanie a skrášľo-
vanie životného prostredia miest a dedín, budovanie 
a údržbu parkov, lesoparkov, estetických verejných 
priestranstiev a oddychových zón bude považovať 
za prioritnú službu verejnosti. Za tým účelom podpo-
rí Program obnovy dediny a starostlivosť o lokality 
svetového dedičstva. Zároveň bude uprednostňovať 
občiansku výstavbu a vybavenosť priamo v intravilá-
noch obcí, výrobných zariadení na zdevastovaných 
plochách s ich postupným začleňovaním do uspo-
riadanej, hodnotnej a estetickej kultúrnej mestskej 
i vidieckej krajiny. 

2. 6 Bytová výstavba a regionálny 
rozvoj 

Regionálna politika
Hlavnou úlohou regionálnej politiky vlá-

dy je zastaviť pokračujúci trend regionálnych 
disparít účelnou kombináciou centrálnych 
rozvojových impulzov a parciálnych po-
litík samosprávnych krajov tak, aby bol 
podporený harmonický a trvalo udržateľný 
rozvoj na celom území SR...

Vláda považuje za potrebné spracovať 
ucelenú víziu regionálneho rozvoja Slovenska na 
obdobie nasledujúcich dvadsať rokov. Od tohto 
dokumentu bude odvodený strategický 
dokument. Ciele Národného strategického re-
ferenčného rámca (NSRR) musia byť v súlade 
tak s víziou, ako aj so stratégiou regionál-
neho rozvoja Slovenska...

Vláda sa zaväzuje spracovať a realizo-
vať komplexný komunikačný akčný plán ohľadom 
aktivít v oblasti regionálneho rozvoja, ktorého 
cieľom bude popri informovanosti tiež 
zvýšiť aj motiváciu občanov obcí a miest 
Slovenska na zlepšovaní svojich životných 
podmienok.

3. Sociálna oblasť
Základným cieľom sociálnej politiky 

vlády bude poskytovať pre obyvateľov 
taký sociálny program, ktorý bude garantovať 
udržanie a rozvoj ľudských, hospodárskych, so-
ciálnych a kultúrnych práv smerujúcich k dôstoj-
nej životnej úrovni každého človeka.

4. Zdravotníctvo
Vláda presadí zvýšenie významu ve-

rejného zdravotníctva pre zachovanie 
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Programové vyhlásenie

zdravia občanov. Inštitúcie verejného zdravotníctva 
musia svojimi aktivitami a komplexnou odbornou 
činnosťou minimalizovať pôsobenie rizikových faktorov na 
zdravie obyvateľov, čím možno dosiahnuť skvalitnenie 
života a predĺženie ľudského veku. 

5. Vedomostná spoločnosť
Vláda považuje formovanie vedomostnej spoloč-

nosti za svoju prioritu, pretože len takáto spoločnosť 
je predpokladom demokratického rozvoja, vedecko-
technologického pokroku, hospodárskeho rastu a 
sociálneho zabezpečenia, zamestnanosti a rastu. Z 
uvedeného dôvodu bude podporovať vzdelávacie, 
vedecko-výskumné, informačné a inovačné aktivity 
škôl, pracovísk SAV, súkromných a firemných vývo-
jových pracovísk, podnikateľských subjektov s väz-
bou na verejné a súkromné zdroje, vytváranie lepších 
legislatívnych podmienok, ako aj na zdroje v rámci 
nového Národného strategického referenčného rám-
ca 2007 – 2013, osobitne z operačných programov 
znalostná ekonomika, infraštruktúra vzdelávania, 
vzdelávanie, regióny a životné prostredie. ...

Vláda považuje trvalo udržateľný rozvoj za jeden zo 
základných pilierov vedomostnej spoločnosti, a pre-
to bude podporovať jeho vyváženosť tak, že okrem 
ekonomického rastu budú zohľadnené aj sociálne a 
environmentálne dopady. Vláda je si vedomá zodpoved-
nosti za strategický rozvoj Slovenskej republiky s 
cieľom akceptovania trvalo udržateľného rozvoja, nielen v 
národnom, ale aj v európskom kontexte. 

6. Kultúra
Vláda SR považuje ochranu a využívanie kultúrneho 

dedičstva spolu s podporou novej pôvodnej tvorby 
a jej prezentácie za jeden z rozhodujúcich pilierov 
uchovania a posilnenia identity Slovenska v prostre-
dí globalizácie a komercionalizácie kultúry...

Vláda SR podporí široké využitie európskych 
fondov na obnovu a rekonštrukciu kultúrnych pamiatok a 
ďalších objektov, ktoré už slúžia alebo po ukončení 
obnovy budú využívané na kultúrne účely.

6. 3 Obnova pamiatok a ochrana 
kultúrneho dedičstva 

Vláda SR sa zaväzuje vytvárať podmienky na trvalé 
zachovanie pamiatkových hodnôt, ochranu pamiatkových území 
a národných kultúrnych pamiatok... Dôraz položí predovšet-
kým na obnovu a reštaurovanie národných kultúrnych pamia-
tok a ich využívanie pre rozvoj cestovného ruchu. Zameria sa 
pritom na lokality s celoslovenským významom ako sú súčasné 
lokality svetového dedičstva, hradné múzeá s vysokou návštev-
nosťou a mestské pamiatkové rezervácie. Prostriedky na 
ochranu a obnovu pamiatkového fondu vláda SR za-
bezpečí prostredníctvom účelovej pomoci štátu, ako 
aj viaczdrojového financovania, najmä zo štrukturál-
nych fondov EÚ. Za významný predpoklad ochrany 
kultúrneho dedičstva vláda SR považuje schválenie 
Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva, múzeí a galérií.

7. Demokracia a právny štát
7. 3 Vnútorný poriadok a bezpeč-

nosť 
Vláda SR sa zaväzuje, že urobí maximum pre bez-

pečie a ochranu občanov a ich rodín, pokojný život 
v obciach a mestách, pre ich nerušenú prácu a odpo-
činok...

Vláda SR vytvorí priestor pre účinnejšie reago-
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vanie na prejavy ekologickej 
kriminality a na požiadav-
ky súvisiace s ochranou 
strategických objektov v 
Slovenskej republike...

Za osobitne závažný stav, 
riešenie ktorého nemožno 
odkladať, považuje vláda SR 
nedostatočnú pripravenosť 
štátu reagovať dôsledne a efek-
tívne na prírodné katastrofy, pre-
dovšetkým povodne a zanedba-
nosť preventívnych krokov. 
Vláda SR zabezpečí v tomto 
smere úzku spoluprácu prísluš-
ných zložiek rezortov vnútra, ob-
rany a životného prostredia...

Vláda SR bude ďalej zdo-
konaľovať systém civilnej ochra-
ny obyvateľstva. Pripraví novú 
koncepciu organizácie a roz-
voja civilnej ochrany, ktorá 
určí jej ďalšie smerovanie v 
časovom horizonte do roku 
2015. Kapacity a štruktúry 
civilnej ochrany musia byť 
pripravené na operatívnu re-
akciu, pružné analyzovanie a 
vyhodnocovanie miery ohro-
zenia, včasné a neskreslené 
vyrozumievanie a varovanie 
obyvateľstva a podnikanie 
účinných krokov na ochra-
nu obyvateľov v prípadoch 
živelnej pohromy, havárie či inej 
mimoriadnej udalosti. Vláda SR 
bude pokračovať v modernizácii varovnej a vyrozumieva-
cej siete civilnej ochrany. Za dôležitú úlohu vláda SR 
pokladá dobudovanie integrovaného záchranného systému. 
Ide najmä o dobudovanie komunikačnej a informač-
nej infraštruktúry a realizovanie zámerov ďalšieho 
rozvoja integrovaného záchranného systému do 
roku 2010. 

7. 4 Verejná správa
Vláda SR vykoná potrebné kroky smerujúce k 

modernizácii verejnej správy, predovšetkým jej eko-
nomizáciou a informatizáciou. Zlepší systém jej riadenia 
a verejnej kontroly. Bude podporovať využívanie iniciatívy 
občanov a občianskych združení v miestnom verejnom živote. 
Bude usilovať o to, aby orgány štátnej správy a orgá-
ny územnej samosprávy svojou činnosťou uľahčovali 
život občanom, ako aj právnickým osobám. Na tento 
účel považuje za potrebné vykonať analýzu vývoja a sú-
časného stavu verejnej správy, s cieľom postupne riešiť 
otvorené problémy a dosiahnuť tak vyššiu efektívnosť 
administratívnych a vecných služieb poskytovaných 
jej štruktúrami na jednotlivých úrovniach. Analýza po-
súdi aj možnosti zredukovania organizačnej členitosti 
a personálnej náročnosti krajských štruktúr štátnej 
správy, ako aj možnosti prenesenia niektorých ďal-
ších kompetencií v zabezpečovaní verejných služieb 
na orgány územnej samosprávy. ...

Pri riešení závažných úloh v oblasti verejnej sprá-
vy bude vláda SR úzko spolupracovať s reprezentatívnymi 
združeniami obcí a miest, osobitne so Združením miest a 
obcí Slovenska, ako aj s vyššími územnými celkami.

Handlová z vrcholu Veľkého Gríča (971 m n. m.), foto: Peter Rybár

8. Obrana štátu
Vláda SR bude podporovať rozšírenie spôsobi-

lostí ozbrojených síl SR aj na oblasť asistenčných 
úloh s dôrazom na ochranu zdravia a majetku ob-
čanov a štátu v prípadoch ako sú napríklad živelné 
pohromy...

9. Zahraničná politika
SR sa bude aktívne podieľať na tvorbe európskych 

politík, zohľadňujúc rovnako presadzovanie štátnych 
záujmov, ako aj hodnotu európskej solidarity... 

Vláda SR vypracuje analýzu stavu práv a povinností vy-
plývajúcich z členstva SR v EÚ s cieľom maximálneho využitia 
jeho potenciálu...

Podporíme cezhraničnú spoluprácu, kontakty miest a 
obcí ako súčasť dobrých susedských vzťahov. Vláda 
má záujem doriešiť problematiku vodného diela Gabčíkovo-
Nagymaros...

Vláda bude rozvíjať regionálnu spoluprácu, pre-
dovšetkým v rámci Vyšehradskej skupiny. Vláda SR 
sa bude usilovať o to, aby zoskupenie slúžilo ako 
nástroj presadzovania spoločne definovaných záuj-
mov, vrátane v EÚ. Sústredí sa na realizáciu regionál-
nych projektov v oblasti infraštruktúry, energetiky, životného 
prostredia a kultúry.

Vláda SR vytvorí nevyhnutné podmienky vrátane 
finančného krytia pre flexibilné poskytovanie huma-
nitárnej pomoci krajinám postihnutým živelnými či priemy-
selnými pohromami. ...

Zostavil: RNDr. Jozef Klinda




