
INICIATÍVA 
ZA NAŠE 
GENERÁCIE



Iniciatíva za naše generácie

Budúcnosť každej spoločnosti je úzko spätá s novou generáciou. 

Zodpovedná spoločnosť si to uvedomuje. Vie, že je v jej vlastnom záujme, 

vytvoriť podmienky, ktoré mladým ľuďom umožnia zakladať si rodiny, 

zabezpečiť si prvé bývanie a naplno využiť vlastný potenciál. Slovenská 

republika však toto dlhodobo zanedbáva. Štát mladým ľuďom vôbec 

nepomáha, skôr naopak. Často je skutočnou brzdou ich rozvoja. Na rozdiel 

od vyspelých demokracií je Slovensko stále skanzenom byrokratických 

obmedzení a štátom, ktorý „nie je pre mladých“. Korupcia, klientelizmus 

alebo rodinkárstvo zužujú možnosti uplatnenia mladých ľudí a bránia 

im presadiť sa, resp. prispieť k pozitívnemu rozvoju Slovenskej republiky. 

Iniciatíva za novú generáciu chce byť rozhodujúcim hlasom a reálnou 

silou, ktorá zmení dlhoročný trend, ktorý obmedzuje mladých ľudí 

a limituje prosperitu spoločnosti. 

Je čas to zmeniť! 



Pridajte sa k nám!

Chceme vytvoriť platformu, ktorá dá mladým ľuďom šancu ukázať, 

že majú dostatok schopností k tomu, aby mohli zobrať zodpovednosť 

do vlastných rúk. Potrebujú len slobodu, aby to mohli dokázať!

Iniciatíva za novú generáciu je otvorená všetkým, ktorí odmietajú 

skostnatenosť súčasného stavu, uvedomujú si dôležitosť slobody 

a zodpovednosti a chcú sa aktívne podieľať na formovaní budúcnosti 

Slovenska.

Ciele Iniciatívy za naše generácie:

Identifikovať problémy našej generácie.

Mobilizovať našu generáciu (generácie X Y Z).

Navrhovať riešenia každodenných problémov novej generácie 

v oblastiach:

rodina

bývanie

vzdelávanie

práca / zamestnanie

šport a voľný čas

právny štát

zodpovedná spoločnosť

bezpečnosť

a iných oblastiach ovplyvňujúcich 

životy našej generácie



Prečo potrebujeme túto iniciatívu: 

Je najvyšší čas poukázať na problémy našich generácií a na fakt, 

že sa nimi takmer nikto nezaoberá.

Západná Európa dáva mladým možnosť slobodne a zodpovedne 

uchopiť život do vlastných rúk, vytvára im „štartovacie“ 

podmienky pre lepší život a presne takýto prístup musí zvoliť 

aj Slovenská republika.

Iniciatíva chce presadzovať záujmy našich generácií a je hlasom 

prosperujúcej budúcnosti.

Ročne odchádza do zahraničia približne 30 tisíc mladých 

Slovákov. Iniciatíva chce vytvoriť podmienky na to, aby sa vrátili 

späť domov.



Rodina

Daňovo zvýhodniť rodiny s deťmi. Zodpovední rodičia by mali platiť 

nižšie dane.

Zabezpečiť infraštruktúru pre rodiny s deťmi. Chýbajúce jasle a škôlky 

znemožňujú matkám návrat do zamestnania.

Zvýšiť rodičovský príspevok minimálne na úroveň príspevku 

na starostlivosť o dieťa.

Podporiť matky, ktoré chcú nastúpiť do práce: zaviesť súbeh alikvotnej 

čiastky rodičovskej dávky a mzdy.

Podporiť zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú na skrátený úväzok 

rodiča, ktorý je na rodičovskej dovolenke.

Zjednodušiť byrokraciu pri novonarodenom dieťati. Zaviesť pravidlo 

„všetko na jednom mieste“ a to v nemocnici alebo on-line.

Rodina je základom prosperujúcej 
spoločnosti, preto ju musíme 
podporovať



Bývanie

Obnoviť zvýhodnené hypotéky pre mladých.

Stavať štartovacie byty pre mladé rodiny.

Podporiť výstavbu nájomného bývania.

Zjednodušiť prístup k mladomanželským pôžičkám.

Dostupné bývanie je základom 
pre rozvoj mladých ľudí a rodiny 



Vzdelanie

Rozvíjať a motivovať individuálne talenty a schopnosti žiakov 

a študentov.

Zmeniť financovanie škôl. Rozhodujúci nemá byť počet študentov, 

ale ich výsledky.

Zrušiť vysoké školy s najhoršími výsledkami.

Poskytovať výhodnejšie vysokoškolské pôžičky pre študentov 

a učiteľov.

Posilniť finančnú a právnu gramotnosť študentov a podporiť výchovu 

k vlastenectvu, demokracii a Európskej únii.

Podporovať kritické myslenie na školách. 

Apelovať na dôležitosť praxe počas štúdia a odstraňovanie limitov, 

ktoré bránia mladej generácii získať adekvátne zamestnanie.

Vzdelanie je predpokladom 
úspešného človeka 
a prosperujúcej krajiny



Práca / Zamestnanie / Prosperita

Zlacniť zamestnávanie mladých do 35 rokov – zaviesť daňovú 

a odvodovú odpočítateľnú položku.

Minimalizovať klientelizmus a rodinkárstvo v prístupe k prvému 

zamestnaniu (advokácia, medicína, verejná správa a pod.).

Vytvoriť prijateľné podnikateľské prostredie v každej fáze podnikania.

Zrušiť odvody za prácu na dohodu mimo pracovného pomeru.

Podporiť podnikanie mladých študujúcich na stredných a vysokých 

školách.

Zvýšiť nezdaniteľnú časť základu dane na úroveň minimálnej mzdy.

Podporiť mikropodnikanie rodičov na materskej a rodičovskej 

dovolenke: e-shopy, malé výrobné dielne a iné.

Adekvátna mzda naštartuje 
plnohodnotný život



Šport a voľný čas

Dostupné športoviská pre všetkých – zdravá spoločnosť nepotrebuje 

lekára.

Viac športu na školách = menej obezity. 

Zvýšiť transparentnosť pri rozdeľovaní financií.  

Zlepšiť podporu športujúcich detí a mládeže – aktívne vyhľadávanie 

talentov.

Zefektívniť priamu podporu športovcov, ktorí reprezentujú Slovensko.

Posilniť kontrolu športových zväzov pri využívaní verejných financií 

a zabrániť ich plytvaniu.

Zdravý životný štýl je 
predpokladom prosperujúcej 
spoločnosti



Právny / Fungujúci štát

Využiť potenciál a potreby iGenerácie a budovanie „múdreho“ 

a transparentného štátu.

Zvýšiť mieru zodpovednosti a demokratickosti vo voľbách.

Stanoviť zákonné lehoty pre súdne spory a skrátenie ich trvania. 

Modernizácia súdnictva – generačná obmena sudcov, 

skrátenie koncipientskej praxe.

Zrealizovať efektívnu debyrokratizáciu štátnej a verejnej správy.

Zaviesť funkčný systém e-volieb, elektronického sčítania ľudu, 

občianskeho preukazu v mobile a aplikácie pre 21. storočie 

pre pohodlnejšiu komunikáciu so štátom.

Efektívna podpora miest pri zavádzaní „smart“ riešení – inteligentné 

parkovanie, inteligentná doprava, väčšia bezpečnosť na uliciach a pod.

Moderná spoločnosť 
potrebuje moderný štát



Zodpovedná spoločnosť

Podpora lokálnych producentov, pestovateľov a výrobcov.

Zastavenie nezodpovedného klčovania a ničenia lesov.

Skutočná ochrana slovenských vôd.

Efektívna a zodpovedná podpora obnoviteľných zdrojov energie.

Podpora FO a PO pri ochrane životného prostredia a zodpovedného 

prístupu k zavádzaniu obnoviteľných zdrojov energií do firiem 

alebo domácností. 

Účinnejší boj proti nelegálnym skládkam.

Zodpovedný prístup k recyklácii.

Príroda je bohatstvom 
Slovenska. Zachovajme ju aj 
budúcim generáciám



Bezpečnosť 

Zefektívniť obranu Slovenskej republiky pred hybridnými hrozbami.

Aktívny boj so všetkými podobami extrémizmu a organizovaného 

zločinu.

Posilniť sféru kybernetickej bezpečnosti – bezpečnosť pre 21. storočie.

Racionalizovať všetky výdavky na obranu – nie len na techniku 

ale aj infraštruktúru a personálne obsadenie.

Zvýšiť transparentnosť modernizácie armády a polície.

Lepšie zapojenie širokého spektra súkromného sektoru 

do modernizácie – výskum a vývoj spojený s inováciou technológií 

na Slovensku.

Aktívne a efektívne fungovanie krízového manažmentu v podmienkach 

SR a EÚ.

Obrana občanov a krajiny 
na prvom mieste



Stretávaš sa 
s ďalšími problémami 
našej generácie? 
Napíš nám na 
info@novageneracia.sk 



Podpor iniciatívu 
svojim podpisom. 
Spoločne tak vytvoríme 
lepšie podmienky 
na život pre našu 
generáciu.



www.novageneracia.sk


