Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky
máj 2012
pre oblasť cestovného ruchu
1.

SPOLOČENSKÁ STABILITA A ISTOTY PRE ĽUDÍ

Vláda Slovenskej republiky podporí všestranný trvalo udržateľný hospodársky rozvoj
Slovenska ako predpoklad tvorby kvalitných pracovných miest a zlepšovania
materiálnych podmienok každej spoločenskej činnosti. Vláda určí základné smerovanie ako
zo Slovenska urobiť konkurencieschopný hospodársky priestor založený na znalostiach,
spoločenskej súdržnosti a environmentálnom rozvoji. Vytvoria sa tým predpoklady pre
rýchlejší a udržateľný ekonomický rast a dosiahnutie vyššej úrovne zamestnanosti a
sociálneho pokroku. Vláda považuje za potrebné vytvoriť ucelený systém podpory
zeleného rastu tak, aby sa stal transformujúcou hybnou silou výrobných procesov a
spotrebiteľského správania sa ako predpokladu vzniku modernej spoločnosti.
Vláda Slovenskej republiky vytvorí podmienky na ďalší rozvoj regiónov a odstraňovanie
rozdielov medzi nimi, a to najmä budovaním infraštruktúry a posilnením regiónov cez
produkčné investície. Znižovanie regionálnych rozdielov v zjednotenej Európe podporí aj
hospodárnym, účinným a účelným využívaním zdrojov z fondov Európskej únie.
2. POSILNENIE POSTAVENIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V EURÓPSKEJ ÚNII
A VO SVETE
Východiská SR v oblasti zahraničnej politiky a vzťahoch s EÚ
Na základe dôkladnej analýzy doterajších skúseností z pôsobenia SR v EÚ vláda
prehodnotí implementáciu politík a nástrojov sociálnej a regionálnej súdržnosti, zlepší
podmienky pre efektívne čerpanie prostriedkov z európskych fondov ako dôležitého nástroja
hospodárskeho a regionálneho rozvoja a rozvoja infraštruktúr. Vláda bude usilovať o
zapojenie všetkých subjektov, ktoré čerpajú štrukturálne a kohézne fondy, do diskusie k
tvorbe politík týkajúcich sa tejto oblasti.
Osobitnou úlohou vlády v nasledujúcom volebnom období bude príprava predsedníctva
Slovenskej republiky v EÚ v druhej polovici roka 2016, ktoré vláda vníma v kontexte
posilnenia postavenia SR v únii, podpory prezentácie a širšieho zapojenia sa do
formovania kľúčových politík EÚ. Vláda sa zameria na zabezpečenie obsahovej, rozpočtovej,
personálnej, logistickej a organizačnej prípravy predsedníctva.
Ekonomická diplomacia
Ekonomická diplomacia bude tvoriť jeden z pilierov aktivít vlády v oblasti zahraničnej
politiky. Primárnu pozornosť bude venovať podpore exportu a turistiky, prílevu
zahraničných investícií, stabilite meny, zrovnoprávňovaniu slovenských výrobcov na
vnútornom trhu EÚ a zvyšovaniu energetickej bezpečnosti. Vláda prijme systémové a
organizačné opatrenia, ktoré napomôžu plnenie cieľov v tejto oblasti a vytvorí inštitucionálne
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podmienky pre lepšiu koordináciu všetkých rezortov vlády SR pri plnení cieľov
ekonomickej diplomacie. Vláda bude spolupracovať s relevantnými organizáciami,
osobitne so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou.
Vláda prijme systémové a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť jednotné vedenie a
riadenie práce dvojstranných medzivládnych komisií z úrovne povereného podpredsedu
vlády.
Náležitá pozornosť vlády bude venovaná aj dobudovaniu systému jednotnej prezentácie
Slovenska v zahraničí s osobitným dôrazom na maximálnu mieru synergie kultúrnych
hodnôt, ekonomických záujmov a podporu turizmu.
3. TRVALO UDRŽATEĽNÝ HOSPODÁRSKY ROZVOJ
Činitele hospodárskeho rozvoja
Vláda vychádza z presvedčenia, že hospodárska prosperita Slovenska a jej trvalý
udržateľný hospodársky rast je možný prostredníctvom celkovej konvergencie
ekonomiky k vyspelým krajinám EÚ pri udržaní dostatočnej úrovne sociálnoekonomickej súdržnosti.
Slovenská republika však musí spĺňať tieto podmienky:
stabilitu,
priaznivé podnikateľské prostredie,
rast konkurencieschopnosti.
Malé a stredné podnikanie
Podpora malých a stredných podnikov je kľúčovým predpokladom rozvoja regionálne
viazaných pracovných miest.
V rámci hospodárskej politiky vláda zlepší ekonomické, fiškálne a inštitucionálne
predpoklady na akceleráciu rozvoja malého a stredného podnikania vo všetkých
odvetviach národného hospodárstva ako dôležitého faktora rastu zamestnanosti. Vláda bude
podporovať podnikateľské prostredie znižovaním administratívnej náročnosti formou
systémového regulovania rozsahu vedenia účtovníctva, zostavovania účtovnej závierky a
výročných správ.
Aktivizácia investičnej činnosti
Vláda vytvorí podmienky na priaznivú investičnú klímu pre domácich aj zahraničných
investorov. V Zákone o investičnej pomoci navrhne zníženie minimálnej výšky
investície a súčasne posúdi nebezpečenstvo ohrozenia domácich výrobcov. Pri príleve
zahraničných investícií bude hospodárska politika zameraná predovšetkým na podporu
etablovaných investorov pri expandovaní ich aktivít v Slovenskej republike prostredníctvom
postinvestičnej starostlivosti a ich výraznejšieho vstupu do priemyselného výskumu a
vývoja u nás. Vláda bude podporovať investície využívajúce najlepšie dostupné
technológie s minimálnym dopadom na životné prostredie. Agentúru pre investície
reformuje na medziinštitucionálny subjekt, ktorý musí zvýšiť intenzitu vyhľadávania nových
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kvalitných investorov vo všetkých oblastiach. Od materiálovej výroby, logistiky,
energetiky, cestovného ruchu, ako aj služieb, ale najmä podpory rozvoja výskumných a
vývojových zložiek nadnárodných spoločností.
Doprava, pošta a telekomunikácie
Vláda v záujme udržateľného rozvoja leteckej dopravy v súlade s európskou dopravnou
politikou a medzinárodnými záväzkami podporí zvyšovanie úrovne bezpečnosti leteckej
prevádzky a bezpečnostnej ochrany civilného letectva. Vláda vytvorí systém podpory leteckej
dopravy vo verejnom záujme. Dôležitý bude ďalší rozvoj letiska Bratislava ako
najvýznamnejšieho leteckého dopravného uzla na Slovensku a regionálnych letísk ako
nástrojov rozvoja regiónov a cestovného ruchu.
Vláda bude zároveň podporovať rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej
dopravy.
Cestovný ruch
Cieľom hospodárskej politiky v oblasti cestovného ruchu bude zvyšovanie
konkurencieschopnosti cestovného ruchu pri lepšom využívaní jeho potenciálu so
zámerom vyrovnávať regionálne disparity a vytvárať nové pracovné príležitosti. Na
realizáciu tohto cieľa bude potrebné:
prehodnotiť inštitucionalizáciu riadenia a koordinácie činností subjektov
zodpovedajúcich za rozvoj cestovného ruchu na všetkých úrovniach,
vypracovať novú stratégiu na oživenie cestovného ruchu, na zvýšenie jeho
kvality a konkurencieschopnosti,
podporiť lepšie využitie turistického potenciálu Slovenska,
zvýšiť efektívnosť a transparentnosť využitia verejných zdrojov na podporu
rozvoja cestovného ruchu, vrátane zefektívnenia využitia fondov EÚ,
zvážiť zavedenie podporných programov ohľadom aktívneho cestovného
ruchu pre letiská a leteckých prepravcov so zámerom priamej podpory
rozvoja leteckej dopravy a posilnenia podpory rozvoja leteckého priemyslu i v
rámci turizmu.
Služby
V rámci hospodárskej politiky vláda vytvorí podmienky na rýchlejší rozvoj služieb ako
dôležitého sektora tvorby pracovných miest. Zámerom je rozšíriť, podstatne skvalitniť a
urobiť cenovo dostupným celé spektrum služieb pre široké vrstvy obyvateľstva, osobitne pre
staršiu generáciu.
Podpora hospodárskeho rozvoja využitím prostriedkov z fondov Európskej únie
Vláda zabezpečí procesy vedúce k reálnemu a efektívnemu vyčerpaniu alokácií
operačných programov ku koncu programovacieho obdobia 2007 – 2013 v súlade s ich cieľmi
a prioritami. Presadí spoločnú líniu definovanú Politikou súdržnosti EÚ po roku 2013.
Za hlavné priority pre udržateľný rast a zamestnanosť pri implementácii Stratégie EÚ 2020
bude považovať vytváranie merateľných hodnôt prostredníctvom rastu založeného na
znalostiach a inováciách, posilnení postavenia občanov v inkluzívnych spoločnostiach s
vysokou zamestnanosťou a na vytváraní konkurencieschopného a ekologickejšieho
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hospodárstva, ktoré využíva zdroje efektívnym a udržateľným spôsobom. V tomto
kontexte vláda vytvorí podmienky na spracovanie novej generácie operačných programov v
súlade s podmienkami a zameraním Spoločného strategického rámca 2014 – 2020, pričom
využije skúsenosti všetkých prijímateľov pomoci z predchádzajúcich programových období.
Starostlivosť o životné prostredie
Rozvoj spoločenských a hospodárskych aktivít musí rešpektovať a podporovať
zachovanie súčasných historických, kultúrnych a prírodných hodnôt ako predpokladu rozvoja
ekoturizmu a cestovného ruchu. Vláda zabezpečí rozvoj environmentálnej osvety a
regulovaného cestovného ruchu, čo si vyžiada ďalšie budovanie infraštruktúry so zreteľom na
ochranu prírody a krajiny, rozšírenie siete náučných chodníkov, geoparkov, informačných a
školiacich zariadení.
5. ZNALOSTNÁ SPOLOČNOSŤ, VZDELÁVANIE A KULTÚRA
Kultúra
Vláda vníma kultúru aj ako súčasť diplomacie a nástroj zahraničnej politiky, ktorým sa
Slovenská republika môže prezentovať na medzinárodnej aréne, zvyšovať si prestíž a
vytvárať hlbšie medzištátne vzťahy.
Vláda podporí kultúrne projekty reflektujúce výročia významných medzníkov z histórie
Slovenska ako aj výročia výnimočných osobností slovenského kultúrneho a umeleckého
života. Vytvorí podmienky k dôstojnému pripomenutiu si 20. výročia prijatia Ústavy
Slovenskej republiky a vzniku samostatného štátu, ako aj výročiu príchodu Cyrila a
Metoda na naše územie.
7. ROZVOJ REGIÓNOV SLOVENSKA
Vláda istôt pre občanov vytvorí podmienky na ďalší rozvoj regiónov a na odstraňovanie
rozdielov medzi nimi, najmä budovaním infraštruktúry, posilnením regiónov cez výrobné
investície, ako aj hospodárnym, účinným a účelným využívaním fondov EÚ.
Kvalita života obyvateľstva sa musí formovať v konkrétnom prostredí regiónov
Slovenska. Preto podporí regionálny rozvoj horizontálnou a vertikálnou koordináciou so
zohľadnením rôznorodosti regiónov Slovenska. Zámerom vlády je vytvárať a uplatňovať
také sociálno-ekonomické nástroje, ktoré budú znižovať regionálne disparity, zvyšovať
konkurencieschopnosť regiónov, a tým aj kvalitu života. Princíp zvyšovania regionálnej
konkurencieschopnosti znamená posilnenie schopnosti regiónov pružne reagovať na meniace
sa podmienky, prispôsobovať im svoju sociálno-ekonomickú štruktúru, predvídať zmeny
a usmerňovať ich. Na Slovensku dosiaľ prevažuje stratégia odstraňovania slabých
stránok regiónov, jadrom sa však stane podpora rastových možností, zohľadňujúca
danosti jednotlivých regiónov. Jednou z ciest je podpora klastrových iniciatív, a to
nielen v oblasti cestovného ruchu. Vláda cielene podporí rozvoj cestovného ruchu
aj prostredníctvom organizácií destinačného manažmentu v spolupráci s miestnou a
územnou samosprávou.
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Pri realizácii rozhodnutí vláda vychádza z Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR,
ako východiskového strategického dokumentu, ktorý komplexne určuje prístup štátu k
podpore regionálneho rozvoja v dlhodobom období, pri rešpektovaní princípov trvalo
udržateľného rozvoja. Vláda bude pokračovať v procese vyrovnávania regionálnych rozdielov
s využitím synergie fondov EÚ, rozvojových politík jednotlivých rezortov a programov
hospodárskeho a sociálneho rozvoja samosprávnych krajov, miest a obcí.
Vláda posilní ekonomický rozvoj regiónov aj dôrazom na podporu malého a stredného
podnikania a cestovného ruchu ako perspektívneho odvetvia pre tvorbu nových
pracovných príležitostí.
Vláda bude posilňovať regionálnu a cezhraničnú spoluprácu s krajinami V4, Rakúskom a
Ukrajinou. Zameria pozornosť na prípravu a implementáciu makroregionálnych stratégií,
najmä na Stratégiu EÚ pre Dunajský región
v spolupráci so všetkými štátmi a
európskymi inštitúciami, ktoré sa na jej príprave a realizácii podieľajú.
Koordinovaným používaním verejných zdrojov bude vláda vytvárať podmienky na včasné
a efektívne čerpanie fondov EÚ.
V rámci cezhraničných väzieb v regióne vláda podporí euroregionálne združenia a
dôslednú implementáciu programov cezhraničnej spolupráce spolufinancovaných z
fondov EÚ.
Vo vidieckych regiónoch bude vláda podporovať poľnohospodárstvo ako multifunkčné
odvetvie. Vytvorí podmienky aj na komplexnú podporu rozvoja vidieckeho turizmu
a agroturistiky, vrátane budovania infraštruktúry, chýbajúcich inštitúcií,
informačného a rezervačného systému a podpory marketingu v cestovnom ruchu.

5

