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Úvod

EURACTIV.sk pripravuje analýzu programov a
postojov politických strán a hnutí v európskych
témach pred každými európskymi aj národnými
voľbami od roku 2009. V prípade aktuálnych volieb
do NR SR (február 2020) sme sa rozhodli rozšíriť
záber analýzy nad rámec tradične chápanej kapitoly
„európskej politiky“ a slovenských pozícií k dianiu
na úrovni EÚ. Tentokrát sme sa zamerali na viacero
ďalších tém, pri ktorých je vplyv európskych politík
na národné prostredie veľmi silný a zároveň nie
vždy pomenovaný.

V analýze nájdete tieto tematické celky:
1. Slovenské pôsobenie v EÚ (autorka: Zuzana

Gabrižová)
2. Energetika a klíma (autor: Pavol Szalai)
3. Budúcnosť eurozóny (autorka: Zuzana

Gabrižová)
4. Pôdohospodárstvo (autor: Marián Koreň)
5. Regionálny rozvoj (autor: Marián Koreň)
6. Digitalizácia (autorka: Lucia Yar)
7. Spravodlivosť a vnútro (autorka: Zuzana

Gabrižová)
8. Rodové témy (autorka: Zuzana Gabrižová)
9. Zahraničná politika (autorka: Lucia Yar)
10. Bezpečnosť a obrana (autorka: Lucia Yar)

V každej z nich sme sa sústredili na vybrané
špecifické otázky, vyplývajúce z aktuálnej EÚ
agendy. Zmapovanie vyššie spomínaných tém v
celej ich šírke nebolo preto našou ambíciou.
Tematické kapitoly v tomto dokumente sú
zhutnenou verziou spracovania pozícií strán. Každá
z kapitol bude v nasledujúcich dňoch zverejnená aj
samostatne na portáli EURACTIV.sk v rozšírenej
verzii. Výnimkou je oblasť Energetika a klíma, ktorá
už bola zverejnená.

Metodologická poznámka

EURACTIV.sk analyzoval postoje tých strán a hnutí,
ktoré dosahujú podľa posledných prieskumov[1]

podporu aspoň päť percent a preto majú reálnu
šancu na zastúpenie v Národnej rade SR: Smer-SD,
Kotlebovci – ĽS Naše Slovensko, koalícia PS/Spolu,
Za ľudí, OĽaNO, Sme rodina, KDH, SaS, SNS.

Programové dokumenty zverejnili ku dňu finalizácie
tejto verzie analýzy všetky skúmané strany a hnutia
s výnimkou strán Smer-SD, Kotlebovci – ĽSNS a
OĽaNO (tu vychádzame z pracovnej verzie, ktorú
EURACTIV.sk strana poskytla). Strana ĽSNS
nereagovala ani na zaslané otázky, a preto nie je v
tejto analýze nijako zohľadnená.

Okrem programových dokumentov vychádzame aj
z pološtruktúrovaných osobných rozhovorov,
prípadne mailovej komunikácie s gestormi pre
jednotlivé témy v politických stranách a hnutiach.
Preferenciou bolo komunikovať s garantmi tém,
ktorí zároveň kandidujú vo februárových voľbách
do Národnej rady SR. V niektorých prípadoch a
čiastkových témach sme oslovili aj poslancv
Európskeho parlamentu. Výnimočne využívame aj
iné zdroje, napríklad medializované postoje strán k
skúmaným témam. Analýza EURACTIV.sk do istej
miery v záujme stručnosti a syntézy postoje
schematizuje.

Partneri

Analýza mohla vzniknúť vďaka partnerom: Friedrich
Ebert Stiftung, kancelária v Bratislave, Zastúpeniu
Európskej komisie na Slovensku a Slovenskej
klimatickej iniciatíve.

Kapitola Pôdohospodárstvo a Regionálny rozvoj je
spolufinancovaná zo zdrojov Európskej únie.

Toto opatrenie je
spolufinancované
Európskou úniou

[1] Agentúra Focus, december 2019, január 2020

https://euractiv.sk/section/klima/linksdossier/slovensku-opoziciu-rozdeluje-nazor-na-jadrovu-energiu-aj-zemny-plyn/
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1 | SLOVENSKÉ PÔSOBENIE V EÚ
Európska politika je slovenská politika

U časti slovenských politických strán je chuť
preniesť koordináciu európskej agendy z
Ministerstva zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR na Úrad vlády SR. Opozičné strany
hovoria o rezervách v slovenskom výtlaku na
európskej scéne a v niektorých prípadoch ponúkajú
nové prístupy. Vládna strana kreslí priaznivejší
obraz výsledkov Slovenska v EÚ. V4 ostáva vo
vnímaní strán prvým spojencom, hoci u niektorých
strán s väčšou ochotou vyhraniť sa a hľadať
spojencov inde.

Návrh presunu európskej agendy z MZVaEZ na
Úrad vlády SR sa dostal do predvolebných
programov (Za ľudí, PS/Spolu). Strany to vysvetľujú
potrebou posilniť európsku agendu na ostatných
rezortoch, ktoré zodpovedajú za tvorbu hlavných
európskych sektorových politík, resp. potrebou
zvýšiť vnímanie európskej agendy ako agendy
domácej.

Smer-SD nevidí zásadné zlyhávanie MZVaEZ v
doterajšej úlohe koordinátora, čo ilustruje
príkladmi (slovenské predsedníctvo v Rade EÚ,
koordinácia brexitu, pozícií k dlhodobému rozpočtu
EÚ). Aj v prípade Smer-SD ale zaznieva, že „do
budúcnosti bude potrebné posilniť koordinačné a
kompetenčné úlohy Úradu vlády SR“.

Strany, preferujúce toto riešenie, zároveň uznávajú,
že je potrebné posilniť personálne kapacity a
expertízu.

Otvorené diskusii o presune európskej agendy, hoci
to v programe explicitne nepomenovávajú, sú aj
Sme rodina, SaS, či SNS. SaS pripúšťa možnosť
rozdeliť MZVaEZ na časť venujúcu sa zahraničnej
politike (tretím krajinám) a európskej agende, s
výhradou, že by to nemalo prinášať novú záťaž pre
verejné financie. SNS sa proti inému riešeniu oproti
súčasnosti nevyhraňuje, ale, podobne ako KDH, vidí
v prvom rade priestor v posilnení výboru
Národnej rady SR pre európske záležitosti. KDH
ho považuje za málo aktívny, SNS by rada videla
jeho častejšie zasadnutia a posilnenie analytických
kapacít.

Sme rodina hovorí, že systém „zapojenia Slovenska
do tvorby legislatívy EÚ“ je nedostatočný po
personálnej stránke, najmä v schopnosti
vyhodnocovať dosah novej legislatívy na
hospodárske záujmy Slovenska. OĽaNO jediné
hovorí, že systém funguje a nemyslí si, že je
potrebné koordináciu európskej agendy meniť.

Za ľudí aj PS/Spolu identifikuje aj ďalší nástroj
slovenskej európskej politiky, a síce lepšiu prácu so
Slovákmi v európskych štruktúrach. Za ľudí
hovorí, že je potrebné pracovať na zvýšení ich počtu
ako aj na ich zosieťovaní. Zlyhávajúci lobing za
Slovákov v snahách o európske pozície kritizuje aj
SaS.

Vyšehradská spolupráca ostáva dôležitou pre
všetky politické strany. Niektoré strany by si želali
väčšiu pripravenosť Slovenska pozerať sa aj za
horizont V4, resp. vyhranenie sa voči niektorým
pozíciám krajín V4 (Za ľudí, PS/Spolu). PS/Spolu
hovorí, že v strategických otázkach budúcnosti EÚ
má Slovensko bližšie k iným členským štátom. Za
ľudí vyzýva na otvorené pomenovanie hodnotových
rozdielov, ak budú pokračovať „nedemokratické
tendencie“, pričom vníma brandingový problém,
ktorý momentálne V4 v Bruseli má. Podľa SaS by
Slovensko nemalo byť „prvé na barikádach“ pokiaľ
ide o problémy v Poľsku a Maďarsku, ale ani byť
„alibistické“, ako sa to „darilo“ súčasnej vláde.

Smer-SD hovorí, že „nie je dôvod toto voľné
neinštitucionalizované zoskupenie krajín (V4)
opúšťať resp. sa od neho dištancovať“. Zároveň vidí
vyššie záujmy, ktoré majú prednosť pred
„automatickou“ regionálnou solidaritou (EÚ,
eurozóna či NATO). Sme rodina tvrdí, že sa V4
osvedčuje a medzinárodné postavenie Slovenska sa
zhorší, ak sa európska politika dostane do konfliktu
s regionálnou.

Viaceré strany navrhujú diverzifikovať pozornosť na
ďalšie krajiny (okrem Francúzska a Nemecka, kde
už Slovensko má akčné plány – sa spomína
Benelux, Pobaltie, Portugalsko, Fínsko), pričom
vyčnieva Sme rodina s veľkými ambíciami vo
vzťahoch s Rakúskom.
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Smer-SD nezdieľa hodnotenia viacerých opozičných
strán (KDH, Za ľudí, PS/Spolu, OĽaNO, SaS) o
nedostatočnej aktivite Slovenska na úrovni EÚ.
Najsilnejšia strana pripomína aktivity Slovenska v
rámci rozpočtových debát, koncept „efektívnej
solidarity“ v migrácii, iniciatívy vo vnútornom trhu a
pri rozširovaní, či Východnom partnerstve.
Hlavnými tematickými oblasťami záujmu Slovenska
v EÚ by mali byť podľa Smer-SD rozpočet EÚ a
eurozóny či banková únia.

Za ľudí vníma ako problém, že Slovensko nemá
expertízu (nad rámec „tradičných stredoeurópskych
tém“) vo veľkých európskych témach (klimatické
zmeny, robotizácia, digitalizácia). Slovenské priority
v EÚ musia byť podľa Za ľudí funkciou vnútorných
rozvojových priorít (napr. transformácia na nový
ekonomický model). PS/Spolu hovorí o potrebe
hľadať si „úzkoprofilové témy“ v EÚ, napríklad v
oblasti inovácií v doprave.

Niektoré strany vnímajú prioritné témy Slovenska v
EÚ skôr vyhraňujúco. SNS chce „asertívne“
vystupovať proti ďalším centralizačným snahám a
žiada dôraz na dodržiavanie pravidiel v EÚ. OĽaNO
hovorí o rešpektovaní národných záujmov v
energetike, poľnohospodárstve, „trestnej politike“ a
kultúrno-etických záležitostiach. SaS tiež vníma
zlyhávanie Slovenska v presadzovaní národných
záujmov.

Hnutie Sme rodina chce v EÚ prioritizovať témy
vyplývajúce z priemyselnej povahy slovenskej
ekonomiky, napríklad automobilový priemysel.
Hnutie požaduje audit členstva Slovenska v EÚ, z
ktorého bude možné vyvodiť prioritné záujmy.

2 | ENERGETIKA A KLÍMA
Slovenské strany spájajú obnoviteľné zdroje, rozdeľuje jadro

Slovenské politické strany a hnutia v oblasti
energetiky a klímy dosahujú jednoznačnú zhodu na
rozvoji obnoviteľných zdrojov a dostavbe jadrovej
elektrárne Mochovce. Nejednotný názor majú na
záväzok dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v roku 2050,
zavedenie uhlíkového cla na hraniciach EÚ, zemný
plyn ako prechodný zdroj a na vyššie tempo obnovy
budov. Názorový konflikt majú strany a hnutia v
otázke dotačnej schémy pre výmenu kotlov, nového
jadrového zdroja a boja proti energetickej chudobe.

K záväzku dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v roku
2050 sa hlási väčšina analyzovaných strán a hnutí
vo vládnej koalícii aj v opozícii. Výnimky tvoria SNS,
ktorej postoj nie je známy, a SaS, ktorej postoj je
nejasný. Aj tieto politické sily však hovoria o
potrebe znižovať emisie.

Tieto rozdiely sa však priamočiaro nepremietajú do
názorov na zavedenie uhlíkového cla na
hraniciach EÚ. Na Slovensku so zavedením
európskeho uhlíkového cla súhlasia SaS, Sme
rodina, OĽaNO, PS/Spolu, KDH a Smer-SD. Nejasný
postoj má strana Za ľudí, názor SNS je neznámy.

Všetky analyzované strany a hnutia podporujú
rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, široký
konsenzus je na budovaní ďalších zdrojov pre
solárnu energiu, predovšetkým lokálnych. Viaceré
politické sily sa prikláňajú k rozvoju veternej
energie (SaS, Sme rodina, Za ľudí, PS/Spolu),
bioplynu (SaS, SNS, KDH) a geotermálnej energie
(Za ľudí, OĽaNO). V prípade všetkých obnoviteľných
zdrojov si uvedomujú nutnosť verejnej
akceptovateľnosti (SaS, Sme rodina).
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Takmer všetky politické sily sa hlásia k cieľu zvýšiť
tempo obnovy budov, ktorý navrhuje Európska
komisia. Za ľudí, PS/Spolu a KDH dokonca vyčíslili
cieľ pre Slovensko. O obnove budov nehovorí len
SNS, aj tá však považuje za prioritu energetickú
efektívnosť v stavebníctve. Možnosti financovania
obnovy budov vidia strany a hnutia vo verejných
prostriedkoch (eurofondy a štátny rozpočet), SaS,
OĽaNO, PS/Spolu a Smer-SD aj v trhových
mechanizmoch (garantované energetické služby) a
Sme rodina navyše aj v uvoľnení dlhových pravidiel.

Boj proti energetickej chudobe považujú za
dôležitý všetky strany a hnutia okrem SNS. Niektoré
chcú zaviesť nové špeciálne mechanizmy (SaS a Za
ľudí – predplatné na spotrebu, Sme rodina – cenový
strop, PS/Spolu – kompenzácie, OĽaNO –
konzultácie a finančný bonus). Iné sa spoliehajú na
existujúce nástroje (KDH, Smer-SD). Najdetailnejšiu
predstavu majú SaS a Za ľudí.

Väčšina strán a hnutí zároveň poukazuje na
negatívnu skúsenosť s dopadom využívania
solárnej energie, malých vodných elektrární a
biomasy na ceny energií (SaS, Sme rodina, OĽaNO,
Smer-SD) a na životné prostredie (SaS, Za ľudí,
KDH, PS/Spolu). Chcú tomu v budúcnosti zabrániť.
Tomuto aspektu sa nevenuje len SNS.

Všetky politické sily si želajú dostavbu tretieho a
štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce a
zároveň takmer všetky (s výnimkou SNS) kritizujú
navyšovanie rozpočtu a odklad dokončenia. Za
nový jadrový zdroj sa vyslovujú SNS a Sme rodina,
ktorá dokonca hovorí o experimentálnych
technológiách. Smer-SD ho z pozície štátu
podporuje podmienečne. K novému zdroju sa
kriticky vyjadrujú SaS, Za ľudí, OĽaNO a PS/Spolu.
KDH naň nemá vyhranený názor.

Žiadna politická sila nevylučuje zemný plyn ako
prechodné palivo na ceste k dlhodobému
znižovaniu emisií a všetky politické sily s výnimkou
SNS považujú za odôvodnené verejné investície do
infraštruktúry na úrovni medzinárodnej prepravy
plynu. SaS a OĽaNO však na distribučnej úrovni
spochybňujú pripravovanú dotačnú schému na
výmenu kotlov za plynové (kotlíkové dotácie),
KDH ich chce prehodnotiť. PS/Spolu pre investíciu
do infraštruktúry stanovuje podmienku
dekarbonizácie plynárenstva.
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3 | BUDÚCNOSŤ EUROZÓNY
Podpora pre veľké ambície v eurozóne je skôr obmedzená

Medzi stranami sa objavuje požiadavka zjednodušiť
pravidlá Paktu stability a rastu, no výrazne sa líšia v
miere ochoty vybaviť eurozónu novými nástrojmi,
väčšina strán je skôr opatrná. Menšina žiada
zakotviť možnosť bankrotu pre členské krajiny.
Strany delí aj názor na európsku minimálnu mzdu.

Viacero strán vníma, že predchádzajúce úpravy
Paktu stability a rastu spôsobili, že sa pravidlá
stali príliš komplexné. Ich zjednodušenie podporuje
Smer-SD, Za ľudí, PS/Spolu. Smer-SD navrhuje
jedno výdavkové pravidlo, priamo naviazané na
znižovanie verejného dlhu na bezpečnú úroveň.
Pripúšťa aj silnejšie pôsobenie „trhovej disciplíny“,
ak sa vyváži stabilizačným mechanizmom v
eurozóne, či dobudovaním bankovej únie. PS/Spolu
hovorí, že vynucovaniu pravidiel by sa malo pomôcť
aj cez podmienený prístup k eurofondom. Pomohlo
by podľa nich aj oddelenie monitoringu od
rozhodovania.

Za ľudí, SaS, Sme rodina, KDH sa skôr klonia k
prísnejšiemu dodržiavaniu fiškálnej disciplíny a
prísnejšiemu uplatňovaniu sankcií. OĽaNO je
otvorené takej zmene pravidiel, ktorá by viac
sledovala dlhodobú udržateľnosť, než za každých
okolností 3 percentné pravidlo deficitu. KDH a SaS
hovoria o potrebe automatických sankcií. Možnosť
riadeného bankrotu spomína OĽaNO pre členov
EÚ, SaS pre členov eurozóny. SNS nemá názor na
otázku, či pravidlá sprísňovať alebo naopak urobiť
ich flexibilnejšie. V súčasnej podobe ich vnímajú
ako „bič na strednú Európu“.

Diskusia o Pakte rastu a stability súvisí s
nastavením eurozóny, konkrétne s jej
inštitucionálnym prehlbovaním. Smer-SD,
PS/Spolu sa k týmto snahám stavajú pozitívne. Za
ľudí, Sme rodina, SNS skôr negatívne. KDH v tomto
nemá jasne vyprofilované pozície.

Smer-SD podporuje bankovú úniu, rozšírenie
kompetencií Európskeho stabilizačného
mechanizmu (ESM) aj Rozpočtový nástroj pre
konvergenciu a konkurencieschopnosť (BICC) na
podporu reforiem a investícií v eurozóne.

Keďže BICC stabilizačnú funkciu v eurozóne plní len
obmedzene, Smer-SD sa prihovára aj za stabilizačný
mechanizmus na absorbovanie šokov v menovej
únii (za predpokladu plnenia Paktu), ktorý by mohol
mať aj podobu európskeho zaistenia národných
schém v nezamestnanosti. Nebránia sa ani diskusii
o skutočnom rozpočte pre eurozónu, ktorý by
stabilizačnú funkciu plnil ale je momentálne
politicky nepriechodný.

PS/Spolu vníma čiastočnú stabilizačnú funkciu v
BICC, ale bolo by ochotné ísť ďalej, keďže BICC
nebude vedieť „pružne proticyklicky reagovať“. V
debate zdôrazňuje elimináciu morálneho hazardu.
OĽaNO nateraz stačí stabilizačná funkcia tradičných
eurofondov, podporuje len bankovú úniu, je
ochotné diskutovať o európskom zaistení v
nezamestnanosti.

Sme rodina okrem kritiky, že súčasné podoba
nastavenia eurozóny „je tikajúcou bombou“, vlastné
pozície nerozvíja. V programe konštatuje, že
nesúhlasí s reformou eurozóny, ktorá by
znamenala vznik „exkluzívneho klubu, ktorý bude
rozhodovať o finančných pravidlách s dosahom na
fungovanie jednotného trhu“. Konflikt, ktorý podľa
nich v takom scenári hrozí s nečlenmi eurozóny, nie
je v záujme Slovenska. SaS sa vyhraňuje voči
financovaniu verejného dlhu cez Európsku
centrálnu banku, aj voči spoločnému ručeniu
vkladov, čo je chýbajúci pilier bankovej únie.

Európskeho ministra financií zhodne strany nevidia
ako otázku dňa, jedine PS/Spolu má tento bod v
programe.

Európsku minimálnu mzdu v parametroch, v
akých sa diskutuje na európskej úrovni, podporuje
Smer-SD a PS/Spolu, otvorene sa k nej stavia aj Sme
rodina, či SNS. Jasne ju odmieta Za ľudí, SaS a KDH.
OĽaNO návrh nezavrhuje, hoci ho hodnotí ako skôr
politické a populistické opatrenie: „Môžeme sa o
nej rozprávať, ale jej zavádzanie potrebujeme
poriadne premyslieť“.
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4 | PÔDOHOSPODÁRSTVO
Opozícia chce väčšiu podporu
pre malých farmárov a rodinné farmy

Slovenské politické strany a hnutia majú v oblasti
pôdohospodárstva nejednotný názor na hlavné
priority strategického plánu na roky 2021 až 2027 a
výšku podpôr zo Spoločnej poľnohospodárskej
politiky na zelené opatrenia. Názorový konflikt majú
čiastočne v otázke povinného stropovania priamych
platieb. Jednoznačnú zhodu naopak dosahujú v
názore na presúvanie finančných prostriedkov z
priamych platieb na rozvoj vidieka, zlepšenie
prístupu k štátnej pôde a k financovaniu pre
začínajúcich farmárov.

Analyzované politické strany majú rozdielne názory
na zavedenie stropovania priamych platieb v
rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky
(SPP) EÚ. Návrh povinného zavedenia stropu
priamych platieb do 100 tisíc eur na farmu s
postupným znížením priamych platieb pre
poberateľov od 60 tisíc, s ktorým prišla
eurokomisia, jednoznačne podporuje PS/Spolu a
OĽaNO, ostatné strany sú za dobrovoľné
stropovanie. KDH ako jediná strana k stropovaniu
zaujalo zdržanlivý postoj. Takmer všetky strany
určenie limitu priamych platieb podmieňujú
započítaním mzdových nákladov (Za ľudí, Sme
rodina, SNS), prípadne vyňatím podpory na
ekoschémy zo stropovania (Sme rodina). Strana
Smer-SD na otázky do požadovaného termínu
neodpovedala.

Väčšina politických síl vo svojom programe
vyzdvihuje dôležitosť zvýšenia podpory pre
mladých farmárov a rodinné farmy. Experti
strán sa zhodujú v tom, že treba zlepšiť prístup
začínajúcich farmárov k pôde prednostným
prenájmom štátnej poľnohospodárskej pôdy (SaS,
SNS, Sme rodina, OĽaNO, KDH). Tieto strany chcú
začínajúcim farmárom zlepšiť aj prístup k
financovaniu formou pôžičiek zo Slovenskej
záručnej a rozvojovej banky (OĽaNO, Za ľudí) alebo
bonifikáciou, či garanciou úverov (SaS, SNS, Sme
rodina, PS/Spolu). Strany sa zhodujú na cielení
projektových podpôr pre mladých v rámci druhého
piliera SPP (Program rozvoja vidieka). Kým hnutie
OĽaNO vyzdvihuje jedinú výzvu v súčasnom
programovom období na podporu mladých
farmárov, strana SaS tento typ výziev považuje za
neefektívny.

SNS, Sme Rodina, OĽaNO navrhujú podporiť
mladých a rodinných farmárov prostredníctvom
redistributívnej platby (dodatočná podpora pre
malé farmy). K návrhu Európskej komisie, aby
členské štáty povinne alokovali pre mladých
farmárov dve percentá priamych platieb, sa
otvorene prihlásila iba Sme rodina, KDH túto
hranicu považuje za „umelo vytvorenú“.

Všetky vybrané politické strany sa zhodujú na tom,
že možnosť premiestňovania finančných
prostriedkov medzi piliermi využijú presunom 15
percent alokovaných peňazí z priamych platieb do
Programu rozvoja vidieka. SaS toto opatrenie
považuje za jednu z hlavných priorít nového
strategického plánu.

Všetky analyzované strany vo volebných
programoch kladú dôraz na ekologické a
udržateľné poľnohospodárstvo, ako jednu z troch
hlavných priorít strategického plánu ju však uviedla
iba PS/Spolu. Strany zároveň nešpecifikujú, aká časť
zdrojov z SPP by mala byť alokovaná na
dosahovanie environmentálnych cieľov. Ani jedna
strana jasne nepodporila návrh Komisie, aby
výdavky SPP na ekológiu tvorili minimálne 40
percent (30 percent v rámci druhého piliera) s
výnimkou hnutia OĽaNO, podľa ktorej je to
dostačujúce. Strana SaS ho považuje za príliš
nadhodnotený. Všetky strany zdôrazňujú potrebu
obmedziť veľkovýmerové pestovanie monokultúr
(repka, kukurica) s použitím pesticídov.

Oslovené strany v programe zdôrazňujú adaptačné
a mitigačné opatrenia zamerané na zmenu klímy
predovšetkým na riešenie závlah
poľnohospodárskej pôdy a vodozádržné opatrenia.
Strany Za ľudí a Sme rodina avizujú vytvorenie
fondu na poistenie a riešenie nepoistiteľných
udalostí.

Čo sa týka hlavných priorít Strategického plánu na
roky 2021 až 2027, najčastejšou odpoveďou
politických strán je podpora malých, stredných a
rodinných fariem (KDH, Sme rodina, OĽaNO,
PS/Spolu). Politické sily ďalej považujú za dôležité
zvýšenie domácej produkcie a potravinovej
sebestačnosti (OĽaNO, KDH, PS/Spolu, SNS) a
podporu potravinárskeho sektora (SaS, KDH).
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5 | REGIONÁLNY ROZVOJ
Diaľnice, výskum alebo kyberbezpečnosť?
Názory strán na využitie eurofondov sa rôznia

Politické strany a hnutia majú v oblasti politiky
súdržnosti EÚ nejednotný názor na hlavné účely, na
ktoré sa majú využiť prostriedky z fondov EÚ v
budúcom programovom období. Rozdielne názory
sa ukazujú aj v prípade spôsobu zefektívnenia a
zjednodušenia čerpania peňazí z fondov EÚ.
Jednoznačnú zhodu majú na neznižovaní
spolufinancovania eurofondových projektov zo
strany EÚ a neskracovaní obdobia čerpania
eurofondov.

V rámci analýzy sme sa vybraných politických strán
pýtali, aké by mali byť hlavné investičné priority v
Partnerskej dohode na roky 2021 až 2027.
Politické strany (SNS na otázky neodpovedala, téme
eurofondov sa nevenuje ani vo volebnom
programe) súhlasia s tým, aby zdroje z fondov EÚ
išli na menší počet cieľov a oblastí. Zhodne však
odmietajú nasmerovanie 75 percent alokácie z
Európskeho fondu regionálneho rozvoja na oblasť
životného prostredia a výskum a inovácie, tak ako
to navrhuje Európska komisia. Smer-SD, Za ľudí,
SaS a PS/Spolu zdôrazňujú, že to nezohľadňuje
absorpčnú schopnosť Slovenska.

Názory strán na hlavné investičné priority sa
rozchádzajú. Najväčšiu zhodu majú na dopravnej
infraštruktúre (Za ľudí, SaS, Smer-SD, KDH).
Výnimku tvorí Sme rodina, podľa, ktorej eurofondy
nie sú vhodný prostriedok na financovanie
infraštruktúrnych projektov. Podľa hnutia by sa
mali sústrediť hlavne na vedu a výskum,
kybernetickú bezpečnosť a environmentálne
projekty.

Oblasť životného prostredia zdôrazňuje aj SaS
(recyklácia, triedenie odpadu, revitalizácia skládok),
PS/Spolu (programy na adaptáciu na zmenu klímy,
energetické efektívnosť budov, ochrana riek a
národných parkov a obnoviteľné zdroje), Za ľudí
(transformácia hornej Nitry) a Smer-SD
(nízkouhlíkové a obehové hospodárstvo).

PS/Spolu hovorí o potrebe investícií do školstva a
vedy (zlepšenie študijných výsledkov vybavenie
škôl), a zdravotníctva (nové nemocnice,
modernizácia lekárskych fakúlt).

Využitie európskych fondov na zlepšenie školstva a
zdravotníctva má ako prioritu aj hnutie OĽaNO.
KDH za jednu z hlavných investičných priorít
považuje digitalizáciu.

Všetky analyzované strany odmietajú návrh Komisie
na zvýšenie národného spolufinancovania
eurofondových projektov a skrátenie doby na
čerpanie eurofondov alokovaných na určitý rok z
troch na dva roky (zmeny takzvaného pravidla N+3
na N+2).

Politické sily predstavujú širokú škálu návrhov na
zefektívnenia eurofondového mechanizmu. Väčšina
z nich si želá zmenu implementačnej infraštruktúry
eurofondov. SaS navrhuje vytvoriť národnú
agentúru pre eurofondy, zodpovednej za čerpanie
všetkých eurofondov. Podobne uvažuje hnutie Za
ľudí s návrhom zriadenia jediného riadiaceho
orgánu pre všetky operačné programy. Ostatné
strany ale organizačnú stránku eurofondov
popisujú iba vágne.

Strany pred voľbami predstavujú niektoré nové
prvky, ktoré z ich pohľadu prispejú k zjednodušeniu
čerpania eurofondov. Okrem všeobecných
záväzkov odbyrokratizovať a spriehľadniť proces,
niektoré politické strany do neho chcú zapracovať
nové prvky. Strana SaS navrhuje do eurofondov
zaviesť princíp nárokovateľnosti (automatické
prideľovanie projektov pri splnení podmienok).
Hnutie Sme rodina chce, aby eurofondy boli
založené na spätnej refundácii (preplatenie
projektu až po uvedení do užívania). Za ľudí plánuje
vytvoriť katalóg typových eurofondových projektov
pre samosprávy.

Smer-SD vo svojich odpovediach zdôrazňuje
opatrenia prijaté v tomto volebnom období
(elektronizácia, protikorupčná stratégia,
skracovanie verejného obstarávania).
Vo všeobecnosti sa vybrané politické strany téme
kohéznej politiky EÚ (eurofondy) vo svojich
volebných programoch venujú okrajovo, alebo
vôbec (SNS, Smer-SD). Najdetailnejší program má v
tomto ohľade SaS.
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6 | DIGITALIZÁCIA
Pri 5G sieťach aj zdaňovaní techgigantov
chce väčšina strán počkať na Brusel

Slovenské politické strany medzi najväčšie výzvy
digitalizácie radia uplatňovanie v štátnej správe
(eGovernment, eZdravie, a pod.) a
netransparentnosť pri obstarávaní systémov. Z
pohľadu eurokomisie však budú členské štáty
čeliť v najbližších rokoch omnoho strategickejším
výzvam, na ktoré sa bude potrebné pripraviť.
Medzi nimi bude budovanie 5G sietí, riešenie
nelegálneho obsahu na internete, či regulácia
internetových platforiem.

Jednu z najdôležitejších úloh pri budovaní novej
generácie 5G sietí, ktoré o niekoľko rokov
nahradia generáciu mobilného LTE pripojenia, má
nepochybne štát. Operátorov, ktorí ju v
konečnom dôsledku vybudujú, potrebuje
motivovať k investíciám do strategických a
udržateľných riešení. Napriek rozsahu a
dôležitosti témy sa budovaniu nových sietí venuje
v predvolebnom programe len PS/Spolu a KDH.
Kým PS/Spolu hovorí priamo o štátnej podpore
rozšírenia 5G pripojenia do všetkých okresných
miest, KDH chce sieť aplikovať až „po pozitívnych
skúsenostiach z vyspelých krajín Európy“. Pri
ďalších otázkach boli predstavitelia strán menej
špecifickí. SaS požaduje, aby bol pri procese
prideľovania licencií pre frekvenčné pásma
„zohľadnený rozvojový aspekt a nie len aspekt
príjmu pre štátny rozpočet“. Za ľudí hovorí o
podpore, „vrátane úpravy stavebného zákona pre
zjednodušenie a skrátenie realizácie optických
sietí a legislatívnej úpravy, zjednodušujúcej
zdieľanie telekomunikačnej infraštruktúry“.
OĽaNO chce podporiť najmä „transparentné“
zavádzanie siete s ohľadom na dodržanie
konkurencie na trhu.

Téma bezpečnosti 5G sietí je však stranám o čosi
bližšia, kedže je debata stále otvorená, čo dáva
priestor skôr na ideologické vyhraňovanie sa. Vo
všeobecnosti žiadna zo strán, s výnimkou KDH,
nie je zásadne skeptická voči dodávkam
komponentov od čínskej spoločnosti Huawei.
Väčšina strán ale chce zohľadňovať aj
odporúčania spojencov v EÚ a NATO.

SaS mieni klásť „najvyšší dôraz“ práve na
bezpečnosť a v tejto súvislosti navrhuje, aby bolo
schvaľovanie IT projektov z hľadiska bezpečnosti
pod hlavičkou centrálneho koordinačného
orgánu.

KDH by bolo naklonené skôr podpore návrhov
USA, „ktoré tlačia na Úniu, aby technológiu na 5G
siete vyberala najmä z Európy alebo Spojených
štátov“. Smer-SD sa chce držať najmä
„odporúčaní Európskej komisie a iných
zodpovedných štruktúr“.

Druhou oblasťou analýzy digitálnych plánov
slovenských politických strán je boj proti šíreniu
dezinformácií, ktorému – podobne ako v prípade
budovania 5G sietí – venuje nová Európska
komisia vysokú prioritu. Slovensko v tejto
súvislosti nemá zatiaľ ustálenú ani základnú
terminológiu a strany vo svojich programoch
pristupujú k riešeniam opäť skôr čiastkovo a
výrazne rôznorodo.

Strany navrhujú reformy najmä v oblasti
vzdelávania, respektíve cielením na
prevádzkovateľov sociálnych sietí. SaS, Sme
rodina, PS/Spolu a KDH chce do vzdelávacích
programov doplniť digitálne zručnosti a
„narábanie s informáciami“, a to nielen na úrovni
základného vzdelávania, ale aj ako súčasť
celoživotného vzdelávania, cielením na zraniteľné,
staršie generácie obyvateľov.

Šírenie a ponechávanie nelegálneho a
nenávistného obsahu na internete by podľa SaS
malo byť trestané sankciami. O sankciách,
lehotách na odstraňovanie nelegálneho obsahu,
ale aj o transparentnosti, píše strana Za ľudí,
ktorá vidí reálnu aj cestu znižovania anonymity a
„zavádzania identity na internete“. Sme rodina
chce podobne vyššiu transparentnosť v
prevádzkovaní, ale aj rozšírenie kompetencií
kontrolných orgánov na nové médiá. Nový zákon
o digitálnych médiách spolu s povinnosťou
informovania o zadávateľoch všetkých online
politických reklám na sociálnych sieťach plánuje v
tejto súvislosti prijať aj PS/Spolu.
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KDH by podporilo aj tvorbu novej koncepcie boja
proti radikalizácii a extrémizmu. Smer-SD by tak,
ako doteraz, mal záujem najmä o koordináciu v
Európe, naviazanú na zvyšovanie tlaku priamo na
technologické spoločnosti. Na nutnosť
celoeurópskej koordinácie upozorňujú aj SaS, Za
ľudí, PS/Spolu, KDH a OĽaNO.

Vzhľadom na cezhraničný charakter digitálneho
trhu si väčšina slovenských strán uvedomuje, že
zdaňovanie digitálnych spoločností ako jedna z
ciest kontroly technologických gigantov by iba na
Slovensku nedosiahla želaný efekt. Väčšina strán
preto aj v tomto smere prízvukuje nutnosť
európskej koordinácie.

Za „zavedenie špeciálnej dane na technologické
giganty“ je SNS, o „digitálnej dani pre online-
priemysel (Google, Facebook atď.)“ hovorí aj
OĽaNO.

Sme rodina špecifikuje dokonca aj sadzbu (päť
percent) pre globálne spoločnosti s ročným
obratom nad 750 miliónov eur. „Určite“ hovorí
digitálnym daniam aj strana Za ľudí, či koalícia
PS/Spolu, ktorá by zisky z nich využila na čiastočné
financovanie „nižšieho zaťaženie práce“.

PS/Spolu by vo fáze, kedy by sa na európskej úrovni
nenašiel kompromis, navrhovali začať so
zdaňovaním príjmov z online reklamy a inzercie vo
výške troch percent z príjmu, alebo platieb po vzore
pôvodného návrhu, o ktorom sa diskutovalo aj na
pôde EÚ.

Zvyšok politického spektra chce radšej počkať. SaS
na to, „s akými návrhmi prídu európske a
medzinárodné organizácie“, odmieta však
harmonizáciu daňových základov firemných daní v
Únii. Smer-SD rovnako „sleduje prípravy globálneho
riešenia“.

7 | VNÚTRO A SPRAVODLIVOSŤ
Dohľad nad právnym štátom strany nechcú zveriť EÚ

Ochota vybaviť EÚ novými nástrojmi na ochranu
právneho štátu je u politických strán relatívne
slabá. Žiadna dnes už ale nevystupuje proti Úradu
európskeho prokurátora, viaceré by súhlasili s
novými kompetenciami. O reforme azylového
systému EÚ nad rámec odmietania povinných kvót
zväčša strany nemajú jasnú predstavu.

Ambiciózny mechanizmus európskeho dohľadu
nad právnym štátom presadzuje len PS/Spolu
(pravidelné hodnotenie európskymi inštitúciami,
sankcie a podmienenosť čerpania fondov).
Každoročné hodnotenie ako „vhodné vylepšenie“
by podporilo aj OĽaNO, odmieta ale previazanie na
eurofondy, pričom pripomína, že toto opatrenia
ako možnosť existuje aj v súčasnosti.

Za ľudí v programe hovorí, že právny štát je
základnou podmienkou fungovania EÚ a „nie je
prijateľné, že zaň aktívnejšie bojujú európske
inštitúcie ako samotné štáty“. Napriek tomu sa
strana stavia skôr proti posilneniu európskych
nástrojov v oblasti dohľadu nad právnym štátom,
špeciálne, pokiaľ je reč o sankciách a prepojení na
eurofondy.

Podobne to vidí Sme rodina, SNS ši SaS. SaS
napríklad tvrdí, že európski úradníci nemajú
dostatočné pochopenie reálií Slovenska. Sme
rodina sa bojí precedensu, ktorý by mohol byť
použitý proti Slovensku a domnieva sa, že súdna
cesta riešenia problémov je dostačujúca. KDH
nemá vnútorne vyjasnenú pozíciu.

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/proposal_common_system_digital_services_tax_21032018_en.pdf
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SNS tvrdí, že viesť dialóg s krajinami, kde prichádza
k problémom je na mieste, ale musí sa tak diať pri
zachovaní rešpektu pre daný štát, a nie napríklad v
Európskom parlamente. Pozíciu Smer-SD sa
nepodarilo získať.

Vznikajúcu európsku prokuratúru (EPPO)
podporujú všetky skúmané politické strany. Sme
rodina však pomenováva istú obavu, či nebude
nový orgán zneužívaný ako nástroj politického boja.
SNS chce dávať pozor, aby nevstupovala do
národných záležitostí.

Najotvorenejšia ďalším kompetenciám (nad
rámec stíhania podvodov s európskymi
prostriedkami) pre EPPO je koalícia PS/Spolu
(organizovaný zločin, korupcia, terorizmus) a SaS.
KDH posilňovanie do budúcnosti tiež vidí ako
nutné, ale pri starostlivej deľbe kompetencií medzi
EÚ a členské štáty. OĽaNO tvrdí, že je lepšie
sústrediť sa na rozšírenie pôsobnosti EPPO o ďalšie
krajiny pred rozširovaním kompetencií, hoci ani to
im vecne neprekáža. Špecifickým návrhom OĽaNO
je využívanie „agenta provokatéra“ pri vyšetrovaní
činov, ktoré poškodzujú finančné záujmy EÚ.

Za ľudí je otvorené posilňovaniu kompetencií, len
tam, kde je to nevyhnutné, napríklad pre veľké
cezhraničné schémy prania špinavých peňazí.
Dôraz skôr kladie na vnútroštátne kapacity, od
ktorých závisí kvalita spolupráce na európskej
úrovni.

V oblasti vnútra je najväčšou témou reforma
azylového systému EÚ (najmä Dublin IV). Strany
zväčša nemajú konkrétne návrhy k tomu, ako by sa
mala zreformovať zodpovednosť za vybavovanie
žiadostí o azyl. S názorom, že rozhodovanie o
udeľovaní azylu má zostať v národných rukách sa
stotožňujú všetky skúmané strany (SaS, Sme
rodina, Za ľudí, SNS, OĽaNO, PS/Spolu, KDH, Smer-
SD). Explicitne odmietajú povinné relokačné kvóty
tiež takmer všetci (Smer-SD, Za ľudí, OĽaNO, Sme
rodina, SaS).

Smer-SD tvrdí, že odblokovaniu rokovaní o reforme
Dublinského nariadenia by pomohlo vyňatie
krízového mechanizmu z návrhu nariadenia
(relokačné kvóty). KDH, ktoré síce odmieta povinné
kvóty, je otvorené väčšej solidarite s najviac
zasiahnutými krajinami. PS/Spolu hovorí o
„spravodlivej a efektívnej“ reforme Dublinského
nariadenia. Za ľudí by podporilo, aby finančné
náklady najviac postihnutých krajín boli hradené z
európskeho rozpočtu.

Výnimkou v konkrétnosti predstáv je SaS, ktorá
presadzuje riešenie v podobe záchytných táborov
mimo EÚ, resp. sa stotožňuje s návrhom na
vytvorenie tzv. vyloďovacích platforiem.
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8 | RODOVÉ TÉMY
Rodové stereotypy vidia len dve strany

Špecifickej situácii žien sa väčšina politických strán
venuje len cez rodinné politiky, motiváciu k
rodičovstvu a jeho podpore. Rodové rozdiely v
odmeňovaní riešia len dve strany. Istanbulský
dohovor o predchádzaní násilia na ženách sa medzi
stranami stále neteší veľkej obľube, ratifikovali by
ho dve strany, jedna s výhradou.

Témy rodovej rovnosti, resp. odstraňovania rodovej
diskriminácie, sú síce národnou doménou, no majú
aj európsky rozmer. Súčasťou tzv. Európskeho
piliera sociálnych práv sú napríklad princípy
rovnakého zaobchádzania, prístupu na pracovný
trh a ku kariérnemu postupu a právo na rovnakú
odmenu za prácu rovnakej hodnoty. Európska
komisia pripravuje v tejto oblasti viacero iniciatív,
napríklad očakávaný návrh o transparentnosti
platov.

Rozmer podpory rodičovstva je často jediným, cez
ktorý sa ženy (chápané ako rodičky) ako
demografická skupina objavujú v programoch
politických strán (KDH, OĽaNO, SNS). Témy
komplexných rodinných politík však nie sú
predmetom tejto analýzy.

Rodovými rozdielmi v odmeňovaní sa ako témou
zaoberajú strany Za ľudí a PS/Spolu. Obe strany
vidia priestor ju riešiť aj na národnej úrovni. Za ľudí
aj PS/Spolu podporujú zverejňovanie priemernej
mzdy mužov a žien po pracovných pozíciách. Za
ľudí upresňuje, že by sa to malo robiť len tam, kde
to má z hľadiska množstva zamestnancov význam,
no upozorňuje, že nepodporujú zverejňovanie
platov konkrétnych ľudí v rámci podniku. PS/Spolu
špecifikuje, že by malo ísť o podniky nad 50
zamestnancov, ale aj verejné inštitúcie.

PS/Spolu chce prijať aj ďalšie antidiskriminačné
opatrenia na trhu práce a „dočasné vyrovnávacie
opatrenia“ pre ženy pri deficitných profesiách v
štátnej správe. Na národnej úrovni chce tému
rodových rozdielov v odmeňovaní priniesť do
kolektívnych vyjednávaní, zlepšiť kariérne
poradenstvo na školách, služby pre rodiny s deťmi.

Kým strany Za ľudí a PS/Spolu vidia za problémom s
nerovným odmeňovaním aj rodové stereotypy,
OĽaNO vysvetľuje rodové rozdiely v platoch tým, že
ženy, ktoré majú deti, sú pre zamestnávateľov
rizikovejšími zamestnancami, ktoré z tohto dôvodu
ohodnocujú slabšie. To vedie OĽaNO k riešeniu v
podobe rodičovských a iných príspevkov, či
dostupnosti škôlok.

Sme rodina chce zase riešiť jednu z príčin rodových
rozdielov v odmeňovaní (väčšie zastúpenie žien v
povolaniach s nižšími platmi) tak, že štát by mal
systematicky tlačiť na zvyšovanie platov v týchto
oblastiach. SaS túto tému tiež špecificky nerieši,
rovnako ako SNS. KDH, ktoré hovorí, že sa
zasadzuje za rovnakú odmenu za rovnakú prácu,
neponúka žiadne návrhy.

Pristúpenie k Dohovoru Rady Európy o
predchádzaní násiliu na ženách a boja proti
nemu (tzv. Istanbulský dohovor) sa stalo témou,
na ktorej sa na Slovensku láme politické spektrum.
NR SR v jej súčasnom zložení jeho ratifikáciu
odporučila prezidentke zastaviť.

Za dokončenie ratifikácie dohovoru na národnej aj
európskej úrovni je len PS/Spolu a SaS. Za ľudí si
myslí, že by bolo dobré sa k nemu prihlásiť s
výhradou. Znamenalo by to, že Slovensko by
neuplatňovalo niektoré jeho ustanovenia, čo by
mohlo „rozptýliť obavy časti verejnosti“. Ratifikáciu z
úrovne EÚ odmieta, keďže „nevidí zmysel v
zdvojovaní mechanizmov (popri Rade Európy) a v
preberaní tohto dokumentu do práva EÚ“.

Ratifikáciu na národnej aj európskej úrovni
odmietajú OĽaNO (ale sľubuje podporiť všetky
návrhy zákonov o predchádzaní násilí na ženách),
Sme rodina, KDH a SNS.

Alternatívnym krokom na európskej úrovni, v
prípade, že nedôjde k dohode o ratifikácii
Istanbulského dohovoru, je zaradiť rodovo
podmienené násilie medzi tzv. európske zločiny
(čl. 83 Zmluvy o fungovaní EÚ). Tento krok by
umožňoval harmonizovať minimálne trestné sadzby
naprieč EÚ.
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Za toto opatrenie sa prihovára PS/Spolu a SaS.
PS/Spolu by tiež privítalo programy na zmenu
vzorcov správania násilníkov. SaS chce zaviesť
špeciálne vyšetrovacie tímy násilia páchaného na
ženách, či iných zraniteľných osobách a hovorí o
skvalitnení znaleckého dokazovania v takýchto
prípadoch.

Podľa OĽaNO musí takémuto kroku predchádzať
vyjasnenie si rodovo podmieneného násilia vo
vnútroštátnom trestnom práve. Zaradenie rodovo
podmieneného násilia do zoznamu európskych
zločinov „nemôže slúžiť EÚ inštitúciám ako nástroj
na obchádzanie členských štátov EÚ v prípade
iniciatív, ktoré si u nich zatiaľ nenašli dostatočnú
podporu“.

Strany Za ľudí, KDH, SNS odmietajú angažovanosť
EÚ v tomto zmysle. Za ľudí priroritizuje vyšetrovanie
a prístup polície. Nevidí dôvod „vyčleňovať“ tieto
trestné činy z vnútroštátneho právneho rámca.
KDH nesúhlasí už s termínom „rodovo podmienené
násilie“, keďže nesúhlasí s takou definíciou rodu,
„ktorá ho definuje ako sociálny konštrukt nezávislý
na biologickom pohlaví“. SNS je celkovo skeptická k
spolupráci v EÚ v justičnej oblasti.

9 | ZAHRANIČNÁ POLITIKA
Dialóg s Ruskom a Čínou podporujú všetky strany

Skúmané slovenské strany nespochybňujú
európsku a proatlantickú orientáciu Slovenska.
Najmä v oblasti budúcej spolupráce so Spojenými
štátmi americkými sú však strany omnoho
opatrnejšie ako kedykoľvek v minulosti. Prechod na
rozhodovanie kvalifikovanou väčšinou v
zahraničnopolitických témach strany skôr
odmietajú.

Zahraničné vzťahy predstavujú najmä manažment
vzťahov s krajinami mimo Únie. To, že
medzinárodné vzťahy už v súvislosti s viac ako 15-
ročným členstvom Slovenska v bloku nezahŕňajú
európske politiky, prízvukujú aj mnohé veľké
politické strany.

Analýza v oblasti zahraničných vzťahov sa
sústreďuje na témy presunu ďalších kompetencií v
tomto smere na Brusel, na otázku budúceho
rozširovania EÚ, ako aj vzťahov s Ruskom a Čínou.

Návrh prechodu na hlasovanie kvalifikovanou
väčšinou v otázkach spoločnej zahraničnej a
bezpečnostnej politiky, vrátane sankcií či
porušovania ľudských práv, rozdeľuje Európu.

Kým mnohí EÚ vyčítajú pomalosť aj bezzubosť v
čase, keď na rýchlu reakciu čaká celý svet, približne
rovnako veľká skupina odmieta dať na to Únii
kompetencie. Dôvodom je podľa nich možná strata
národnej suverenity. Na Slovensku je v tejto oblasti
opatrná väčšina strán. Kým PS/Spolu tvrdí, že kvôli
zefektívneniu by vo vybraných témach podporila
prechod na väčšinové hlasovanie v Rade, zvyšná
časť politického spektra je omnoho skeptickejšia. Za
ľudí hovorí o „dileme“, avšak z dlhodobého hľadiska
by väčšia európska flexibilita Slovensku podľa
strany „vyhovovala“, a preto k nej „potrebujeme v
nejakom čase prejsť“.
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Smer-SD si skôr predstavuje kompromis, podľa
ktorého by sa „rešpektoval aspekt štátnej
suverenity a citlivosť rozhodnutí“, no zachovali by sa
aj poistky s možnosťou požiadať o jednomyseľné
hlasovanie v Európskej rade. Na vážkach je
podobne aj OĽaNO. Nutnosť zachovania suverenity
v tejto oblasti zdôrazňuje KDH, jednoznačne proti
sú SaS, Sme rodina a SNS.

Ďalšiu politiku rozširovania Európskej únie
podporuje opäť väčšina slovenských politických
strán. Smer-SD hovorí, že ide o „jediný spôsob, ako
zabezpečiť udržateľnú regionálnu stabilitu“. SNS
chce ďalší vývoj „sledovať“. SaS je najskeptickejšia, v
programe sa hlási k názoru, že je lepšie jedného
člena neprijať ako prísť o ďalších, a preto požaduje
pozastavenie prístupových procesov do času, „kým
nepríde ku konsolidácii pomerov v samotnej EÚ“.
Rozširovanie o Turecko úplne odmieta KDH,
OĽaNO, SNS, Sme rodina aj ĽSNS.

O európskej perspektíve pre Ukrajinu, ktorá je
podľa strán dôležitá aj z pohľadu rozvoja Slovenska,
hovoria vo svojich programoch len Sme rodina,
OĽaNO, PS/Spolu a KDH. O podpore ukrajinského
členstva v NATO píše len OĽaNO, naopak tieto
snahy vníma rozporuplne najmä SNS.

Napriek zdaniu silného rozkolu pri otázkach
budúcej spolupráce s Ruskom, žiadna politická
strana neodmieta ďalší dialóg s Moskvou. Rozdiel je
predovšetkým v postoji k európskym sankciám,
ktoré dvadsaťosmička uvalila na Rusko po anexii
Krymu, alebo v jednoznačnosti označenia krajiny za
hrozbu pre Slovensko.

Hoci viacerí predstavitelia strán, najmä zo Sme
rodina a SNS tvrdia, že európske sankcie zatiaľ
nepriniesli želané výsledky, väčšina skúmaných
strán by sa postavila za ich predlžovanie pokiaľ
Kremeľ nezmení svoju politiku voči Ukrajine. Jasné
áno v tejto súvislosti hovoria Za ľudí, OĽaNO,
koalícia PS/Spolu a KDH.

Ďalšia veľmoc, ktorá sa v ostatnom období dostáva
do centra pozornosti zahraničnopolitického
diskurzu aj v strednej Európe je Čína. Na rozdiel od
svojich vyšehradských partnerov nemá Slovensko
stratégiu na to, ako sa postaviť k čínskym
investíciám, či budovaniu infraštruktúry siete piatej
generácie (5G) (viac aj v časti Digitalizácia). Nová
vláda sa preto bude musieť bezpodmienečne
otázkou zaoberať nielen na európskej úrovni.
Výzvam, ktoré Čína predstavuje, sa však mnoho
strán v programoch nevenovalo. Jasný odkaz
formulovala len koalícia PS/Spolu, ktorá plánuje
audit existujúcich bilaterálnych obchodných a
investičných vzťahov a zváženie zotrvania vo
formáte 17+1, či v projekte Hodvábnej cesty. Za ľudí
poukazuje najmä na diskriminačné praktiky
Pekingu pri vstupe na čínsky trh, proti ktorým chce
jasne vystupovať. OĽaNO a KDH prízvukujú nutnosť
poukazovania na dodržiavanie ľudských práv.
Najmä v KDH by boli najnáchylnejší postaviť sa na
stranu Washingtonu a vážne uvažovať o návrhoch
amerického prezidenta odmietnuť čínsku
technológiu v budúcej telekomunikačnej a mobilnej
infraštruktúre. Sme rodina a SNS akcentujú
ekonomické perspektívy a pri otázkach
dodržiavania ľudských práv navrhujú „citlivosť“ a
„veľmi opatrnú diplomaciu“.
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10 | BEZPEČNOSŤ A OBRANA
Bez základných stratégií odmieta obranu rozvíjať väčšina strán

Spoločnou prioritou väčšiny strán v oblasti
bezpečnosti je zvýšenie transparentnosti v
obranných nákupoch, no v prvom rade rozsiahla
dohoda naprieč politickým spektrom o základných
stratégiách Slovenska v bezpečnosti a obrane.
Rozdielne prístupy majú k téme kyberbezpečnosti.

Modernizáciu a plánovanie slovenskej obrany chce
väčšina skúmaných politických strán na Slovensku
realizovať až po prijatí hlavných strategických
dokumentov, vrátane bezpečnostnej a obrannej
stratégie. Odborná verejnosť, ale aj samotní politici
sa zhodujú, že 15 rokov staré stratégie, ktoré sú pre
ozbrojené sily stále záväzné, neodrážajú súčasné
podmienky a potreby bezpečnostného prostredia.

Dá sa predpokladať, že najmä súčasné opozičné
strany by nové základné dokumenty stavali na tých,
ktoré pripravili rezorty obrany a diplomacie v roku
2017 a v nasledujúcom roku potom prešli vládou.
Niektoré strany (SaS, Sme rodina, Za ľudí, OĽaNO,
PS/Spolu, KDH) sľubujú zapojenie expertov, Sme
rodina predpokladá aj aktívnu úlohu občanov.

O dlhodobej dohode naprieč politickými
subjektami, ktorá by zaručila, že sa plány akvizícii
nákladnej vojenskej techniky nebudú meniť s novou
vládou, hovorí explicitne iba program koalície
PS/Spolu. Z rozhovorov s predstaviteľmi ďalších
strán vyplýva, že by o túto diskusiu mali intenzívny
záujem aj OĽaNO a Za ľudí. Práve tieto dve strany,
rovnako ako PS/Spolu, uvažujú aj o zakotvení
obranných plánov v zákone a platnosti na desať
rokov.

Najdetailnejšie sa o budúcich akvizíciách v armáde
píše v programe strany SaS (záujem je o ručné
zbrane a chýbajúcu muníciu, taktické vozidlá 4x4,
bojové obrnené vozidlá 8x8, pásové vozidlá, 3D
rádiolokátory, ďalšie vrtuľníky, protitankové
komplety a novú generáciu protivzdušnej obrany) a
OĽaNO (vybudovanie ťažkej mechanizovanej
brigády do roku 2026, obrnené vozidlá 8x8 a
taktické vozidlá 4x4, deväť vrtuľníkov, podzvukové
cvičné stíhacie lietadlá, 3D rádiolokátory, neskôr
investície do bezpilotných technológií či systémov
protivzdušnej obrany).

Ďalší hovoria najmä o plnení strategických záujmov
Slovenska, ktoré by mali reflektovať rozhodnutia
bezpečnostnej a obrannej stratégie, ale aj o
ambíciách plniť záväzky voči spojencom v Aliancii.

V oblasti plánu ďalšieho rozvoja obrany má k
odporúčaniam Aliancie, ktoré zahŕňajú navyšovanie
výdavkov na obranu či dobudovanie ťažkej
mechanizovanej brigády, najbližšie agenda strán
OĽaNO a SaS. Z diskusií s predstaviteľmi ďalších
strán vyplýva, že by na pomyselnej škále snahy
sledovať odporúčania NATO nasledovali za týmito
stranami v nasledujúcom poradí: KDH, PS/Spolu,
Za ľudí, Sme rodina a SNS. Odpovede Smer-SD sme
v tejto oblasti nedostali.

Najotvorenejšia k budovaniu spoločnej európskej
armády - dokonca vo forme ozbrojených síl mimo
velenia NATO - je Slovenská národná strana. Na
pomyselnej škále podpory tesnejšej obrannej
spolupráce v rámci EÚ nasledovala koalícia
PS/Spolu, ktorá ju však zasadzuje pod
„transatlantický dáždnik“ ako „postupné budovanie
spoločného európskeho piliera obrany v rámci
NATO“. Za ľudí posilňovanie podporuje, upozorňuje
však na to, že stále nemôže byť náhradou za NATO.
Podobný názor zdieľa OĽaNO, ktoré prízvukuje
dlhodobý charakter podobnej vízie. KDH v zhode s
nimi upozorňuje na hrozbu duplicity s Alianciou,
konceptu európskej obrannej únie však v programe
vyslovuje podporu.

Skeptická je v budovaní európskej obrannej
spolupráce SaS, ktorá chce, aby sa slovenskí vojaci
angažovali v európskych operáciách len pri
humanitárnej pomoci a pri výcviku, respektíve v
konfliktoch, z ktorých pre EÚ vyplýva hrozba.
Skepsu potvrdila aj Sme rodina. Podporu pre
spoločné budovanie obranných spôsobilostí v rámci
EÚ však hnutie v programe deklaruje.

Novým elementom v bezpečnosti sa v ostatných
rokoch nielen v Európe, ale na celom svete, stal
koncept kybernetickej bezpečnosti.
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Hoci Slovenská republika a posledná vláda (vrátane
rezortu obrany, ktoré ju uvádza ako jednu z trojice
svojich top priorít) kybernetickú bezpečnosť
vnímala ako kľúčový komponent bezpečnosti štátu,
prijaté opatrenia nepovažuje za dostatočné žiadna
zo strán politického spektra. Nové návrhy strán sú
ale rôznorodé. Tento fakt svedčí aj o tom, že
spôsoby ako čeliť kybernetickým hrozbám nie sú
ešte ustálené ani na európskej, ani na
transatlantickej úrovni.

Za ľudí chce v rámci Bezpečnostnej rady podriadiť
samostatnú sekciu pre ohrozenia kyberpriestoru
pod Úrad vlády SR. PS/Spolu navrhuje zriadenie
koordinačného Centra pre hybridné hrozby a
dezinformácie podľa vzoru iných európskych krajín
a podobne posilniť v tejto oblasti aj kompetencie
Bezpečnostnej rady.

OĽaNO plánuje vytvorenie samostatného veliteľstva
pre špeciálne sily a kybernetickú obranu. Sme
rodina upozorňuje najmä na závažnosť
kyberútokov na kritickú infraštruktúru a opatrenia,
hoci nekonkrétne, navrhuje práve v tejto oblasti.
KDH hovorí aj o spolupráci medzi štátnymi zložkami
a mimovládnym a občianskym sektorom.
Konkrétne návrhy a riešenia na ochranu
kyberpriestoru nepredstavuje ani program SaS, ani
SNS. Smer-SD ani v tejto oblasti na zaslané otázky
neodpovedal.
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Zhrnutia
1/ Slovenské pôsobenie v EÚ: U časti slovenských
politických strán je chuť preniesť koordináciu
európskej agendy z Ministerstva zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR na Úrad vlády SR.
Opozičné strany hovoria o rezervách v slovenskom
výtlaku na európskej scéne a v niektorých
prípadoch ponúkajú nové prístupy. Vládna strana
kreslí priaznivejší obraz výsledkov Slovenska v EÚ.
V4 ostáva vo vnímaní strán prvým spojencom, hoci
u niektorých strán s väčšou ochotou vyhraniť sa a
hľadať spojencov inde.

2/ Energetika a klíma: Slovenské politické strany a
hnutia v oblasti energetiky a klímy dosahujú
jednoznačnú zhodu na rozvoji obnoviteľných
zdrojov a dostavbe jadrovej elektrárne Mochovce.
Nejednotný názor majú na záväzok dosiahnuť
uhlíkovú neutralitu v roku 2050, zavedenie
uhlíkového cla na hraniciach EÚ, zemný plyn ako
prechodný zdroj a na vyššie tempo obnovy budov.
Názorový konflikt majú strany a hnutia v otázke
dotačnej schémy pre výmenu kotlov, nového
jadrového zdroja a boja proti energetickej chudobe.

3/ Budúcnosť eurozóny: Medzi stranami sa
objavuje požiadavka zjednodušiť pravidlá Paktu
stability a rastu, no výrazne sa líšia v miere ochoty
vybaviť eurozónu novými nástrojmi, väčšina strán je
skôr opatrná. Menšina žiada zakotviť možnosť
bankrotu pre členské krajiny. Strany delí aj názor na
európsku minimálnu mzdu.

4/ Pôdohospodárstvo: Slovenské politické strany a
hnutia majú v oblasti pôdohospodárstva
nejednotný názor na hlavné priority strategického
plánu na roky 2021 až 2027 a výšku podpôr zo
Spoločnej poľnohospodárskej politiky na zelené
opatrenia. Názorový konflikt majú čiastočne v
otázke povinného stropovania priamych platieb.
Jednoznačnú zhodu naopak dosahujú v názore na
presúvanie finančných prostriedkov z priamych
platieb na rozvoj vidieka, zlepšenie prístupu k
štátnej pôde a k financovaniu pre začínajúcich
farmárov.

5/ Regionálny rozvoj: Strany majú v oblasti politiky
súdržnosti EÚ nejednotný názor na hlavné účely, na
ktoré sa majú využiť prostriedky z fondov EÚ v
budúcom programovom období. Rozdielne názory
sa ukazujú aj v prípade spôsobu zefektívnenia a
zjednodušenia čerpania peňazí z fondov EÚ.

Jednoznačnú zhodu majú na neznižovaní
spolufinancovania eurofondových projektov zo
strany EÚ a neskracovaní obdobia čerpania
eurofondov.

6/ Digitalizácia: Slovenské politické strany medzi
najväčšie výzvy digitalizácie radia uplatňovanie v
štátnej správe (eGovernment, eZdravie, a pod.) a
netransparentnosť pri obstarávaní systémov. Z
pohľadu eurokomisie však budú členské štáty čeliť v
najbližších rokoch omnoho strategickejším výzvam,
na ktoré sa bude potrebné pripraviť. Medzi nimi
bude budovanie 5G sietí, riešenie nelegálneho
obsahu na internete, či regulácia internetových
platforiem.

7/ Spravodlivosť a vnútro: Ochota vybaviť EÚ
novými nástrojmi na ochranu právneho štátu je u
politických strán relatívne slabá. Žiadna dnes už ale
nevystupuje proti Úradu európskeho prokurátora,
viaceré by súhlasili s novými kompetenciami. O
reforme azylového systému EÚ nad rámec
odmietania povinných kvót zväčša strany nemajú
jasnú predstavu.

8/ Rodové témy: Špecifickej situácii žien sa väčšina
politických strán venuje len cez rodinné politiky,
motiváciu k rodičovstvu a jeho podpore. Rodové
rozdiely v odmeňovaní riešia len dve strany.
Istanbulský dohovor o predchádzaní násilia na
ženách sa medzi stranami stále neteší veľkej
obľube, ratifikovali by ho dve strany, jedna s
výhradou.

9/ Zahraničná politika: Skúmané slovenské strany
nespochybňujú európsku a proatlantickú orientáciu
Slovenska. Najmä v oblasti budúcej spolupráce so
Spojenými štátmi americkými sú však strany
omnoho opatrnejšie ako kedykoľvek v minulosti.
Prechod na rozhodovanie kvalifikovanou väčšinou v
zahraničnopolitických témach strany skôr
odmietajú.

10/ Bezpečnosť a obrana: Spoločnou prioritou
väčšiny strán v oblasti bezpečnosti je zvýšenie
transparentnosti v obranných nákupoch, no v
prvom rade rozsiahla dohoda naprieč politickým
spektrom o základných stratégiách Slovenska v
bezpečnosti a obrane. Rozdielne prístupy majú k
téme kyberbezepčnosti.
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Zdroje
Pre všetky oblasti: 
Program SaS pre parlamentné voľby 2020
Program Sme rodina pre parlamentné voľby 2020
Program Za ľudí pre parlamentné voľby 2020
Program SNS pre parlamentné voľby 2020
Program OĽaNO pre parlamentné voľby 2020 
(pracovná verzia)
Program PS/Spolu pre parlamentné voľby 2020
Program KDH pre parlamentné voľby 2020

Strana Smer-SD a Kotlebovci - ĽSNS volebný
program do 4. februára 2020 nezverejnila. 

1 | Slovenské pôsobenie v EÚ
Martin Klus (SaS)
Štefan Holý / Ľudovít Goga (Sme rodina)
Tomáš Valášek (Za ľudí)
Jaroslav Paška (SNS)
Peter Pollák (OĽaNO) 
Ivan Štefunko (PS/Spolu)
Ivan Štefanec (KDH)
Peter Kmec (Smer-SD)

2 |Energetika a klíma
Karol Galek (SaS)
Štefan Holý (Sme rodina)
Liliana Rástocká (Za ľudí)
Eduard Heger (OĽaNO)
Erik Baláž (PS/Spolu)
Caroline Lišková (KDH)
Peter Žiga (Smer-SD)
Klimatický dotazník Greenpeace 2020

3 | Budúcnosť eurozóny
Eugen Jurzyca (SaS)
Štefan Holý (Sme rodina)
Tomáš Meravý (Za ľudí)
Jaroslav Paška (SNS)
Eduard Heger (OĽaNO)
Ján Remeta (PS/Spolu)
Ivan Štefanec (KDH)
Ladislav Kamenický/Ministerstvo financií SR (Smer-
SD)

4 | Pôdohospodárstvo
Jarmila Halgašová (SaS)
Jaroslav Karahuta (Sme rodina) 
Martin Fecko (OĽaNO)
Martin Ondráš (PS/Spolu)
Dušan Krnáč (KDH)

5 | Regionálny rozvoj
Ján Rudolf (SaS)
Štefan Holý (Sme rodina)
Veronika Remišová (Za ľudí)
Michal Truban (PS/Spolu)
Ivan Štefanec (KDH)
Richard Raši (Smer-SD)

6 | Digitalizácia
Monika Filipová (SaS)
Marek Antal (Za ľudí)
Eduard Heger (OĽaNO) 
Michal Truban (PS/Spolu)
Richard Raši (Smer-SD)

7 | Spravodlivosť a vnútro
Alojz Baránik (SaS)
Tomáš Holý (Sme rodina)
Veronika Remišová (Za ľudí)
Jaroslav Paška (SNS)
Milan Vetrák (OĽaNO)
Ivan Štefanec, Miriam Lexmann (KDH)
Denisa Saková/Ministerstvo vnútra SR (Smer-SD)

8 | Rodové témy
Juraj Droba (SaS)
Veronika Remišová (Za ľudí)
Simona Petrík (PS/Spolu)
Peter Kremský (OĽaNO)
Eva Grey (KDH)

9 | Zahraničná politika
Martin Klus (SaS)
Milan Krajniak / Ľudovít Goga (Sme rodina)
Tomáš Valášek (Za ľudí)
Jaroslav Paška (SNS)
Jaroslav Naď (OĽaNO) 
Ivan Štefunko (PS/Spolu)
Miriam Lexmann (KDH)
Peter Kmec (Smer-SD)

10 | Bezpečnosť a obrana
Milan Krajniak (Sme rodina)
Tomáš Valášek (Za ľudí)
Jaroslav Paška (SNS)
Jaroslav Naď (OĽaNO) 
Pavel Macko (PS/Spolu)
Miriam Lexmann (KDH)

Podčiarknutie odkazuje v online verzii na 
zverejnené rozhovory.

https://www.flipgorilla.com/p/26183111565907491/show
https://hnutie-smerodina.sk/dokumenty/Final-Program-SME-RODINA-volebny-program.pdf
https://za-ludi.sk/wp-content/uploads/2020/01/zaludi-program.pdf
https://www.sns.sk/wp-content/uploads/2020/01/program2020.pdf
https://progresivnespolu.sk/perch/resources/program-bod-zlomu-digital.pdf
https://www.kdh.sk/wp-content/uploads/2020/01/programRESTART-final-web.pdf
https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/news/ludovit-goga-zo-sme-rodina-chceme-audit-clenstva-v-europskej-unii/
https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/news/euractiv-podcast-tomas-valasek-riesit-europske-zalezitosti-na-ministerstve-zahranicia-je-takmer-absurdne/
https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/news/euractiv-podcast-jaroslav-paska-hlavna-agenda-slovenska-v-bruseli-zasadzovat-sa-za-dodrziavanie-nastavenych-pravidiel/
https://euractiv.sk/section/energetika/interview/podpredseda-sas-mochovce-su-najvacsou-naslapnou-minou-pre-dalsiu-vladu/
https://euractiv.sk/section/all/interview/expert-sme-rodina-vidi-buducnost-v-novej-generacii-reaktorov-jadrova-energia-nie-je-draha/
https://euractiv.sk/section/klima/news/euractiv-podcast-erik-balaz-jadrova-energia-nam-kupuje-cas-buducnost-je-v-solarnej/
https://euractiv.sk/section/energetika/news/euractiv-podcast-peter-ziga-emisie-a-odpady-by-mal-riesit-rezort-hospodarstva/
https://www.greenpeace.sk/clanok/1175/klimaticky-dotaznik-2020/
https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/news/euractiv-podcast-jaroslav-paska-hlavna-agenda-slovenska-v-bruseli-zasadzovat-sa-za-dodrziavanie-nastavenych-pravidiel/
https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/interview/timliderka-sas-pre-polnohospodarstvo-potravinari-musia-konecne-vystupit-z-tiena-polnohospodarov/
https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/news/expert-sas-chce-zaviest-narodnu-agenturu-pre-eurofondy-v-ich-riadeni-je-prezamestnanost/
https://euractiv.sk/section/obrana-a-zahranicie/interview/milan-krajniak-nateraz-sme-v-obrane-odkazani-na-spolupracu-s-krajinami-zapadu/
https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/news/ludovit-goga-zo-sme-rodina-chceme-audit-clenstva-v-europskej-unii/
https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/news/euractiv-podcast-tomas-valasek-riesit-europske-zalezitosti-na-ministerstve-zahranicia-je-takmer-absurdne/
https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/news/euractiv-podcast-jaroslav-paska-hlavna-agenda-slovenska-v-bruseli-zasadzovat-sa-za-dodrziavanie-nastavenych-pravidiel/
https://euractiv.sk/section/obrana-a-zahranicie/news/euractiv-podcast-na-vojensku-infrastrukturu-by-jaroslav-nad-prijal-podporu-od-ktorehokolvek-spojenca/
https://euractiv.sk/section/vonkajsie-vztahy/news/euractiv-podcast-miriam-lexmann-necitatelny-partner-nikoho-nezaujima-musime-mat-jasnu-zahranicnu-politiku/
https://euractiv.sk/section/obrana-a-zahranicie/interview/milan-krajniak-nateraz-sme-v-obrane-odkazani-na-spolupracu-s-krajinami-zapadu/
https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/news/euractiv-podcast-tomas-valasek-riesit-europske-zalezitosti-na-ministerstve-zahranicia-je-takmer-absurdne/
https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/news/euractiv-podcast-jaroslav-paska-hlavna-agenda-slovenska-v-bruseli-zasadzovat-sa-za-dodrziavanie-nastavenych-pravidiel/
https://euractiv.sk/section/obrana-a-zahranicie/news/euractiv-podcast-na-vojensku-infrastrukturu-by-jaroslav-nad-prijal-podporu-od-ktorehokolvek-spojenca/
https://euractiv.sk/section/obrana-a-zahranicie/interview/pavel-macko-netreba-ist-iba-do-zeleza-zamerajme-sa-na-inteligentnejsiu-obranu/
https://euractiv.sk/section/vonkajsie-vztahy/news/euractiv-podcast-miriam-lexmann-necitatelny-partner-nikoho-nezaujima-musime-mat-jasnu-zahranicnu-politiku/
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Infografiky
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