
Desatoro  
pre vidiek
10 kľúčových oblastí s 
konkrétnymi opatreniami 

Menej papierovania, viac 
peňazí

Obec by mala prioritne vychádzať v ústrety občanom, 
najmä pri vybavovaní ich žiadostí a nezaťažovať ich 
byrokraciou a papierovaním.

Pomôžeme presadiť jednoduchú elektronizáciu v úradoch v 
obciach a zjednodušíme komunikáciu s občanmi.

Podporíme spoločnú administratívu pre viaceré obce za 
účelom zvýšenia transparentnosti a efektívnosti fungovania 
obcí.

Zabezpečíme externú pomoc obciam pri ich činnosti a 
fungovaní. Podporíme školenia pre zamestnancov, aby sa 
zvýšila efektivita práce úradníkov, a aby sa dodržiaval zákon a 
pravidlá v obci.

Financie určené pre obce by v prvom rade mali slúžiť na rozvoj 
služieb, preto zlepšíme prerozdelenie daní v prospech jeho 
obyvateľov.

Chceme zjednodušiť čerpanie dotácií a eurofondov, aby 
mohli obce lepšie realizovať významné komunitné a sociálne 
projekty pre svojich občanov.

Zlacníme a sprehľadníme administratívne povinnosti obcí pri 
čerpaní dotácií a eurofondov, tak aby to nebolo trápenie, ale 
účinná forma pomoci.

Zefektívnime postup pri zákaze hazardu v obciach.

Lepšie sociálne služby pre 
seniorov a podpora mládeže

Obec prioritne musí zabezpečovať kvalitné a dostupné 
sociálne služby pre svojich obyvateľov.

Zabezpečíme pomoc od štátu pri budovaní denných a 
nočných stacionárov pre seniorov.

Zvýšime podporu pre tých, ktorí sa budú starať o našich 
najzraniteľnejších v ich domácom prostredí. 

Podporíme budovanie medzigeneračných komunitných 
centier najmä pre seniorov, deti a mládež. Vytvoríme 
prostredie, v ktorom sa budú môcť stretávať, dopĺňať a 
vymieňať si svoje poznatky a skúsenosti a zároveň spoločne a 
tvorivo tráviť voľný čas.

Chceme podporiť vytváranie voľnočasových aktivít, pracovnej 
tvorivej činnosť, dobrovoľníckej  a športovej činnosti v rámci 
komunít v obci.

Budeme zachovávať a rozvíjať tradičné slovenské remeslá, 
výrobky a jedinečnosti našich zvykov a folklóru.

Pitná voda a kanalizácia do 
každej obce

V duchu našej reformy územnej samosprávy chceme 
zaviesť kvalitnú pitnú vodu a kanalizáciu do každej 
obce s viac ako 2000 obyvateľmi.  
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Predstavíme a podporíme obce, ktoré potrebujú prioritne 
vybudovať najmä vodovody a kanalizáciu.  

Za týmto účelom chceme motivovať menšie obce s 
obyvateľmi pod 2000 ľudí, k spájaniu k potrebe vybudovania 
inžinierskych sietí. 

Zároveň chceme predstaviť alternatívne spôsoby spracovania 
a likvidácie splaškovej vody bez nutnosti rozsiahleho 
investičného nákladu na budovanie kanalizácií. 

Pri malých obciach potrebujeme viac využívať riešenia 
na mieru. Pri projektovaní modelu spracovania odpadu 
umožníme ísť modernou cestou spoločného spracovania 
splaškovej vody, kuchynského odpadu a bio odpadu zo 
záhrad napríklad budovaním staníc, ktoré produkujú bio plyn. 
Ten je premeniteľný na elektrinu a teplo.

Nájomné bývanie a pomoc 
mladým rodinám

Podporíme štát pri poskytovaní dotácií a pôžičiek 
obciam za účelom výstavby nájomných bytov pre 
mladé rodiny, aby naďalej zostávali a pôsobili vo svojej 
obci a rozvíjali zároveň služby pre jej obyvateľov.

Skrátime a zlacníme výstavbu bývania (zníženie byrokracie, 
zjednodušenie procesov, garancia lehôt), na druhej strane 
budeme motivovať obce aj podnikateľov k lepšiemu využitiu 
existujúcich plôch.

Podpora pri budovaní 
chodníkov, ciest, cyklotrás a 
rodinných domov

Pomôžeme obciam pri vysporiadaní pozemkov za 
účelom efektívnejšieho budovania chodníkov, ciest, 
cyklotrás a ďalších všeobecno-prospešných obecných 
stavieb, ako sú školy a škôlky, sociálne, kultúrne a 
komunitné centrá. 

Pomôžeme ľuďom na vidieku pri výstavbe ich rodinných 
domov, tým že ich odbremeníme od byrokracie v súvislosti so 
sceľovaním ich pozemkov.

Budeme hľadať alternatívne formy financovania pre budovanie 
obecných ciest, chodníkov a cyklotrás v obciach.

Podpora poctivého a aktívneho 
rodinného farmárstva

Podporíme aktívnych farmárov a farmárky 
zefektívnením dotácií do agrosektora na zamestnanosť, 
vysokú pridanú hodnotu a potravinovú sebestačnosť.

Zavedieme transparentný proces prenájmu pôdy farmárom a 
farmárkam vrátane pôdy v správe Slovenského pozemkového 
fondu životaschopným farmám, ktoré majú najvyšší prínos 
pre rozvoj agrosektoru, zvyšovanie efektivity a potravinovej 
sebestačnosti.

Zvýšime a zefektívnime podporu životaschopných 
poctivých rodinných fariem, mladých farmárov a farmárok 
prostredníctvom cielených a adresných opatrení.

Podporíme vznik regionálnych odbytových centier, ktoré 
zabezpečia vykúpenie celej novovzniknutej produkcie 
mladých, začínajúcich farmárov. Budú miestom istoty pre 
zabezpečenie bezpečných a kvalitných potravín. Zároveň sa 
odkiaľ bude farmárska produkcia distribuovať k spracovateľom 
a finálnym predajcom.

Podporíme vznik silných regionálnych značiek tak, aby 
jednotlivé regióny mali produkciu rozpoznateľnú pre každého 
spotrebiteľa, čím podporíme prirodzenú hrdosť a spotrebu 
domácich výrobkov.

Čisté a zdravé životné 
prostredie a lesy pre ľudí

Podporíme odbúravanie environmentálnych záťaží a 
postupnú likvidáciu nelegálnych skládok odpadu.

Zasiahneme proti chronickým znečisťovateľom životného 
prostredia v obci a na vidieku.

Zabezpečíme efektívnu ochranu podzemných vôd.

Podporíme čisté studne, čistú vodu, čisté a živé potoky a rieky.

Budeme motivovať obce, aby dôslednejšie chránili ovzdušie, 
zvyšovali podiel zelene.

Rozbehneme osvetu v obci za účelom zmierniť príznaky 
znečisťovania a nasmerujeme ľudí v obci pre využívanie 
šetrnejších spôsobov, ktoré obmedzia poškodzovanie 
životného prostredia.

Podporíme propagáciu zdravého životného štýlu a zavedieme 
ucelený projekt výchovy obyvateľov k starostlivosti o zdravie a 
životné prostredie.

Rozbehneme kampane pre zdravý životný štýl pre ľudí na 
vidieku.
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Zlepšime recykláciu tak, aby mali ľudia dostupnejšie zberné 
nádoby a separovanie odpadov bolo pohodlnejšie.

Lesy SR transformujeme na viaceré regionálne centrá vlastnené 
obcami a mestami. O využití lesov v okolí svojich obcí by mali 
rozhodovať ľudia, ktorí tam žijú.

Dostupná zdravotná 
starostlivosť pre všetkých

Každá obec by mala mať bezpodmienečne nárok na 
zabezpečenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre 
jej obyvateľov.

Detský lekár, všeobecný lekár a zubár by mal byť dostupný 
pre ľudí aj v obciach s menším počtom obyvateľov. Tam kde to 
nebude možné, podporíme vznik spoločných ambulancií tak, 
aby boli čo najbližšie pri svojich obciach.

Podporíme príspevky pre mladých lekárov, aby zostávali a 
pôsobili vo svojich obciach a otvárali si ambulancie aj mimo 
veľkých miest.

Kvalitné a dostupné 
vzdelávanie 

Presadíme zákonnú garanciu miesta v materskej škole 
pre všetky deti od troch rokov.

Prijmeme opatrenia na zvýšenie efektívnosti vzdelávania na 
vidieku. Rozšírime sieť prvého stupňa základných škôl 1 - 4 
vrátane malotriedok, aby čo najviac detí v citlivom  veku  
mohlo navštevovať školu blízko svojho bydliska, tam kde to 
nebude možné podporíme bezplatné školské autobusy.

Zabezpečíme väčšiu podporu pre učiteľov a učiteľky na 
základných školách na vidieku. Budeme rozvíjať systém 
metodicko-pedagogickej podpory učiteľov a učiteliek, 
vytvoríme lokálne a regionálne predmetové a špecializované 
platformy, ktoré im umožnia komunikovať, zdieľať skúsenosti a 
posúvať sa vo svojej odbornosti vpred.

Zvýšime dostupnosť služieb v oblasti vzdelávania pre deti 

so zdravotným postihnutím a zo sociálne znevýhodneného 
prostredia.

Posilníme školské kluby a krúžky.

Vybudujeme miesta dostupnosti internetu, aby k informáciám 
a online vzdelávaniu mali zabezpečený prístup aj obyvatelia z 
odľahlých obcí.  

Podpora zamestnanosti a rozvoj 
pracovných a remeselných 
centier na vidieku

Zabezpečíme rozvoj pracovných kompetencií ľudí 
na vidieku. Dôležitým aspektom je previazanosť s 
komunitnou a terénnou prácou. Podporíme malých 
živnostníkov aj tých, ktorí sú ochotní za prácou 
cestovať.

Posilníme malé podnikanie s dôrazom na oblasť cestovného 
ruchu a pôdohospodárstvo. Budeme presadzovať drobnú 
ekonomickú aktivitu a  samozamestnávanie.

Pomôžeme obciam pri budovaní pracovných a remeselných 
centier. Prioritou je podporiť remeselnú výrobu a zabezpečiť 
zachovanie spracovateľstva a tradičných remesiel, akými sú 
napr. krajčírstvo, stolárstvo, hrnčiarstvo, klobučníctvo, sklárstvo 
a drotárstvo.

Podporíme agroturizmus a zvýšenie spotreby miestnej 
produkcie v regióne lepším previazaním s cestovným ruchom.

Prepojíme sídla a strediská cestovného ruchu integrovanou 
dopravou na zlepšenie možností miestnej rekreácie. Zvýšime 
motivácie prepájania produktov cestovného ruchu a miestnej 
rekreácie s integrovanou dopravou.

Rozvoj turizmus v obci zabezpečíme v podobe rekonštrukcie 
rôznych historických objektov, ktoré môžu pritiahnuť turistov. 
Pri podpore rekonštrukcie hradov a zámkov budeme 
motivovať využitie dobrovoľníctva. Týmto spôsobom 
vytvoríme obrovské množstvo práce priamo v obci, alebo v 
okolí takýchto pamiatok.

Hlavný gestor a spoluautori iniciatívy „DESATORO PRE VIDIEK“:  
Viera Dubačová, Eva Ševečková-Kalkan, Juraj Dobšovič, Marko Surkoš, Martin Áč, Jozef Pavlík, Norbert Halász, 
Radoslav Škraban, Jaroslav Kovacs, Lucia Štasselová, Angelika Hájniková, Jozef Beňo, Dominika Paľová 
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