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 PREČO TO VLASTNE ROBÍME? 
           
  Vyrastal som bez otca, a preto som od mladosti považoval 
za svoju základnú povinnosť postarať sa o svoju rodinu. O svoju 
mamu, starú mamu a o svojho mladšieho brata. Od mladosti 
žijem s presvedčením, že mám zodpovednosť nielen za seba, 
svoje deti a svojich blízkych, ale aj za ľudí, ktorých vo svojich 
firmách zamestnávam.  
 
  Opýtajte sa kohokoľvek, kto za tie roky u mňa na 
Donovaloch, v Tatrách alebo vo Fun rádiu pracoval, a povie 
vám, že som ich vždy budoval ako rodinné firmy. Staral som sa 
nielen o to, aby moji zamestnanci mali dobré výplaty. Pomáhal 
som im aj vtedy, keď oni alebo ich rodinní príslušníci mali 
problém. Dodnes posielam výplatu aj rodinám zamestnancov, 
ktorí nás kvôli chorobe alebo tragédii opustili predčasne. 
Možno aj preto nájdete na Donovaloch, v Tatrách alebo vo Fun 
rádiu ľudí, ktorí tam pracujú viac ako 25 rokov. 
 
  Celý svoj život sa riadim zásadami, ktoré mi vštepila moja mama a moja stará mama. 
Jednou z hlavných vecí, ktoré ma naučili, bola povinnosť podeliť sa s ostatnými, keď sa mi 
darí. Keď som sa pýtal starej mamy, koľko percent zo svojich príjmov mám dávať iným, 
povedala mi krásnu vetu: „Koľko môžeš.“ Touto radou sa riadim celý život. 
 
  Keď som nedávno spočítal, akou sumou som od roku 1990 finančne pomohol ľuďom, 
ktorých som predtým nepoznal, dospel som k číslu viac ako 100 miliónov korún (dnes viac ako 
3,4 milióny eur). Lenže listov, mailov a správ na sociálnych sieťach so žiadosťou o pomoc som 
dostával čoraz viac. V lete 2015 som si uvedomil, že všetkým ľuďom na Slovensku pomôcť 
nedokážem. Vtedy som pochopil, že ak chcem naozaj pomôcť čo najviac ľuďom, musím ísť do 
politiky.  
 
  Napriek tomu, že sa z nás štandardní politici na začiatku vysmievali, za 4 mesiace sme sa 
dokázali dostať do parlamentu. Dnes už všetci vedia, že sme na slovenské pomery veľmi 
neštandardné politické hnutie. Keď niečo sľúbime, tak to aj dodržíme. Nie sme závislí od 
nikoho, iba od vás – našich voličov. Preto nič nemusíme skrývať, ani oligarchov v pozadí, 
nemusíme nič tajiť, ani klamať. Nemusíme kŕmiť oligarchov, môžeme pomáhať ľuďom.  
 
 V minulých voľbách sme dostali 6,6 percenta hlasov. S takouto silou v parlamente 
robíme, čo môžeme, aj keď sme v opozícii. Podarilo sa nám splniť náš predvolebný sľub 
a znížili sme odmeny exekútorov na polovicu. Chceme ale urobiť oveľa viac. Na to však 
potrebujeme nie 6,6 percenta, ale násobky týchto percent. 
 
  Preto vám v tejto publikácii ponúkame našu predstavu o Slovensku. Chceme 
STAROSTLIVÝ ŠTÁT pre dolných 5 miliónov ľudí na Slovensku. Chceme sociálne 
spravodlivú ekonomiku. Chceme, aby Slovensko z ekonomického hľadiska fungovalo ako 
úspešná rodinná firma. Chceme starostlivý štát, ktorý pomáha každému, kto to potrebuje, 
nikoho nezvýhodňuje a nikoho neobmedzuje.  
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ČO ZÍSKATE, KEĎ BUDEME MAŤ STAROSTLIVÝ ŠTÁT 
 
 Veľká časť ľudí na Slovensku si stále myslí, že za bývalého komunistického režimu sa 
žilo z ekonomického hľadiska lepšie. Na prvý pohľad je takýto názor nepochopiteľný. Do roku 
1989 mali domácnosti často iba čiernobiele televízory s dvomi programami štátnej televízie, 
Škodu 120 a na dovolenku sme chodili na „maltu“, teda pomáhať svojim blízkym stavať dom.  
 
 Dnes sa zdá, že sa má každá slovenská rodina lepšie: farebný televízor s desiatkami 
televíznych programov, výrazne lepšie autá, mobilné telefóny, kvalitné domáce spotrebiče... 
Ale zmenilo sa aj niečo podstatné, čo náš pocit zo života oveľa zhoršilo. Paradoxne, 
ekonomická sloboda a životná úroveň väčšiny ľudí na Slovensku klesla a stále klesá. 
 
 Náš dobrý pocit zo života totiž závisí najmä od toho, aký pomer našich príjmov MUSÍME 
každý mesiac zaplatiť za nevyhnutné výdavky a o akom pomere našich príjmov MÔŽEME 
SLOBODNE ROZHODNÚŤ, na čo ich minieme. A tento pomer sa u väčšiny slovenských 
rodín stále zhoršuje v prospech nevyhnutných výdavkov. Zjednodušene povedané, keď 
zaplatíme „šeky“, zostáva nám čoraz menej. Veľa slovenských rodín sa musí dokonca 
zadlžovať, aby vedeli zaplatiť aspoň „šeky“. 
 
 Prečo to tak je? Lebo naši štandardní politici okrem kradnutia robili ešte aj hlúpu 
ekonomickú politiku. Z pohľadu väčšiny ľudí neprinieslo striedanie ficovsko-mečiarovskej 
oligarchickej ekonomiky a miklošovsko-sulíkovskej liberálnej ekonomika žiaden praktický 
výsledok. Ficovsko-mečiarovská ekonomika totiž znamená štát pre horných 10 tisíc ľudí. 
Miklošovsko-sulíkovská ekonomika znamená štát pre pol milióna úspešných ľudí.  
 
 Štandardní politici sa starali iba o ekonomické štatistické čísla, ktoré ukazovali, že naša 
ekonomika rastie. Lenže viete komu tie štatistické čísla vyhovujú? Nie ľuďom, ale oligarchom, 
finančným skupinám, kapitálu a veľkým firmám. Z nášho vyprodukovaného národného 
bohatstva dávame každoročne väčšinu práve im, nie ľuďom. Toto sa musí konečne zmeniť. 
 
 Vzhľadom na výkonnosť slovenskej ekonomiky a spravodlivé prerozdelenie národného 
bohatstva vykazuje Slovensko obrovský mzdový (platový) deficit. Ak by mala byť mzda 
pracujúceho človeka vzhľadom na výkonnosť našej ekonomiky spravodlivá, už dnes by mal 
každý zamestnanec dostať o 200 eur mesačne v čistom viac!   
 
 Tento mzdový deficit vám chceme dorovnať. Navyše k tomu znížime mesačné náklady 
domácností o 50 eur prostredníctvom zníženia cien energií a zníženia dlhovej služby 
slovenských rodín. Výsledok zvýšenia čistých príjmov a zníženia výdavkov slovenských rodín 
bude za 4 roky nasledovný: 
 
 Rodina s 1 zamestnaným človekom bude mať mesačne o 250 eur v čistom viac. 
 Rodina s 2 zamestnanými ľuďmi bude mať mesačne o 450 eur v čistom viac. 
   
 Strany vám bežne ponúkajú programy, my vám ponúkame pomoc. Čím viac ľudí túto 
našu predstavu o Slovensku podporí, tým skôr ju budeme môcť zrealizovať. Preto vás prosím 
– dajte vedieť o tom, čo je to STAROSTLIVÝ ŠTÁT PRE DOLNÝCH 5 MILIÓNOV ĽUDÍ 
čo najviac svojim blízkym, priateľom a kolegom v práci. A povedzte im, že v prípade nás majú 
overenú istotu, že ak niečo sľúbime, tak to aj dodržíme.  
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AKO KLESÁ HODNOTA MAJETKU SLOVENSKÝCH RODÍN 
 
 Za dvadsať päť rokov vládnutia štandardných politikov sme sa z ekonomického hľadiska 
pohybovali v začarovanom kruhu. Príjmy domácností rástli, ale súčasne rástli aj výdavky a dlhy 
Ľudia sa nemajú lepšie, práve naopak. Človek sa má totiž lepšie vtedy, keď jeho príjmy rastú, 
jeho výdavky rastú menej ako jeho príjmy a nemusí sa zadlžovať. Ako je na tom Slovensko? 
  
 Podľa Európskej centrálnej banky sa čistý majetok definuje ako rozdiel medzi 
celkovými aktívami a pasívami domácností, takže môže byť aj nulový alebo záporný. V roku 
2000 bol čistý majetok priemernej slovenskej rodiny na úrovni 285 percent jej disponibilného 
príjmu. Disponibilný príjem domácnosti sa definuje ako príjem po odrátaní daní, odvodov, 
sankcií a poplatkov. Disponibilný príjem je teda to, čo môže rodina minúť alebo usporiť.  
 
 V roku 2015 však bol čistý majetok slovenskej rodiny už iba na úrovni 257 percent jej 
disponibilného príjmu. Jednoduchým vydelením aktuálneho stavu čistého majetku (257 
percent) stavom čistého majetku pred 15 rokmi (285 percent) zistíme, že za 15 rokov klesol 
čistý majetok slovenskej rodiny o desatinu! 
 
 Ako to bolo v susednom Česku? Čistý majetok domácnosti stúpol o 16 percent. 
V Maďarsku čistý majetok domácnosti stúpol o 35 percent a v Poľsku o 53 percent v pomere 
k disponibilnému príjmu domácnosti.  
 

 
 
 
 Čo z tohto porovnania vyplýva? Počas vládnutia štandardných politikov sa štát o rast 
majetku slovenských rodín vôbec nestaral. Vlády sa menili aj v Česku, Maďarsku a Poľsku, 
hospodárska kríza prebehla všade, ale vlády štandardných politikov sa starali o Slovákov ako 
macocha o Libušu Šafránkovú v rozprávke Tri oriešky pre Popolušku. 
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AKO SÚ NA TOM SLOVENSKÉ RODINY FINANČNE? 
 
 Likvidný finančný majetok znamená najmä peniaze v hotovosti a peniaze na účtoch 
v bankách. V roku 2000 bol likvidný finančný majetok priemernej slovenskej rodiny na úrovni 
71 percent jej disponibilného príjmu. V roku 2015 stúpol na 75 percent. Vydelením aktuálneho 
stavu (75 percent) a stavu v roku 2000 (71 percent) zistíme, že za 15 rokov vzrástol celkový 
likvidný finančný majetok slovenskej rodiny o 5,6 percenta.  
 
 Ako to bolo v susednom Česku? Celkový likvidný finančný majetok českej rodiny 
vzrástol o 71 percent. V Slovinsku vzrástol v tom istom období likvidný finančný majetok 
domácnosti o 22 percent, v Maďarsku o 45 percent a v Poľsku od roku 2003 o 98 percent!  

 

 
 
 
 Slovenskí štandardní politici sa nemajú čím chváliť. Po rokoch krasorečnenia 
o hospodárskom raste slovenskej ekonomiky majú ľudia v peňaženkách taký istý prievan ako 
v roku 2000. A v porovnaní rokov 2010 a 2014 je to ešte horšie.  
 
 Pokiaľ v roku 2010 vlastnila typická slovenská rodina finančné aktíva v hodnote 2.800 
eur, v roku 2014 to bolo už iba 2.600 eur. Je to pokles o 7 percent! Situácia sa teda ešte 
zhoršuje. Vlády štandardných politikov sa o zlepšenie finančnej situácie slovenských rodín 
vôbec nestarali. 
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AKO STÚPA ZADĹŽENIE SLOVENSKÝCH RODÍN? 
 
 V roku 2000 bola zadlženosť priemernej slovenskej domácnosti na úrovni 15 percent jej 
disponibilného príjmu. V roku 2015 to už bolo 53 percent. Zadlženosť slovenskej rodiny teda 
stúpla 3,5 krát! 
 
 V Českej republike narástla v tom istom období zadlženosť priemernej rodiny trikrát, 
v Slovinsku 1,6 krát, v Maďarsku narástla 3 krát, v Poľsku od roku 2003 narástla zadlženosť 
rodiny 3,8 krát. Na porovnanie, v Nemecku zadlženosť priemernej domácnosti klesla o 24 
percent. 
 

 
 
 
 Aké dlhy majú slovenské rodiny? Najčastejšia hodnota hypotékarneho dlhu na vlastné 
bývanie je na Slovensku 21.000 eur, najčastejšia hodnota ostatného dlhu je 2.400 eur. Medzi 
ostatné dlhy patria prečerpané debetné účty, dlhy na kreditkách, spotrebné úvery a úvery 
v nebankových spoločnostiach. 
 
 V roku 2010 bolo na Slovensku zadlžených celkovo 27 percent rodín.  Ale v roku 2014 
to už bolo 37 percent domácností. Zvýšil sa najmä podiel nehypotékarnych dlhov – spotrebných 
úverov, dlhov na kreditných kartách a dlhov voči nebankovým spoločnostiam.  
 
 Čo z toho vyplýva? Ľuďom nerastú príjmy v porovnaní s výdavkami dostatočne. Ľudia 
sa musia zadlžovať, ak chcú prežiť, alebo ak si chcú uchovať životný štandard, na ktorý boli 
zvyknutí.  
 
 Ako je to možné, keď rast slovenskej ekonomiky bol dlhé roky rekordný v porovnaní 
s ostatnými štátmi celej Európskej únie? Vysvetlenie je veľmi jednoduché, štandardní politici 
sa starali iba o seba samých, spriaznených oligarchov a o priemerné štatistické čísla. Lenže 
ľudia nie sú čísla.  
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SLOVENSKO JE KRAJINA ZADĹŽENÝCH ĽUDÍ 
 
 Zaujímavým ukazovateľom, na základe ktorého môžeme posúdiť zadlženosť rodín 
v štáte, je celková zadlženosť domácností v pomere k hrubému domácemu produktu krajiny 
(HDP). Slovenské rodiny majú v pomere k HDP dlhy vo výške 38 percent. Slovenský hrubý 
domáci produkt bol v roku 2016 približne 81 miliárd eur. Naše domácnosti teda dlhujú približne 
31 miliárd eur.  
 
 Pozrime sa teraz na to, aké majú dlhy rodiny v štátoch porovnateľných so Slovenskom. 
V Poľsku tvorí dlh domácností v pomere k HDP 37 percent, v Česku je to 34 percent, 
v Slovinsku 32 percent a v Maďarsku 24 percent. Slovensko je na tom spomedzi 
porovnateľných štátov najhoršie. 
 

 
 
 
 Maďarsko je pre nás veľmi inšpirujúcim príkladom krajiny, v ktorej sa rodinám darí 
zbavovať dlhov. Ešte v roku 2010 bol celkový dlh maďarských rodín na úrovni 42 percent voči 
HDP. O päť rokov neskôr to však bolo už iba 24 percent. Je to pokles zadĺženia domácností 
v pomere k HDP skoro o polovicu! 
 
 V Maďarsku tiež tvoria dlhy človeka iba jednu tretinu jeho finančného majetku. V Česku 
tvoria dlhy menej ako polovicu a v Poľsku o trochu viac ako polovicu finančného majetku 
človeka. Ale na Slovensku v roku 2015 dlhy na hlavu naopak prevýšili hodnotu finančného 
majetku na jedného človeka! 
 
  Nech sa na to pozrieme z akéhokoľvek uhla pohľadu a na základe akéhokoľvek kritéria, 
štandardní politici urobili zo Slovenska krajinu dlhov. A zo Slovákov a slovenských rodín 
urobili dlžníkov - najväčších dlžníkov spomedzi všetkých stredoeurópskych 
a východoeurópskych krajín Európskej únie.  
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AKO RASTIE NA SLOVENSKU NEROVNOSŤ 
 
 Na Slovensku žiaľ stále platí slovenské príslovie „bohatí bohatnú ešte viac, chudobní ešte 
viac chudobnejú“. Pozrime sa na konkrétne čísla: V roku 2010 vlastnilo najbohatších 20 percent 
domácností 48 percent finančného majetku na Slovensku. V roku 2014 už najbohatších 20 
percent vlastnilo 54 percent finančného majetku na Slovensku. 
 

 
 
 
 Pozrime sa teraz na rozdelenie finančného bohatstva na Slovensku z opačnej strany. 
Koľko percent finančného majetku vlastní 40 percent najchudobnejších domácností?  Iba 10 
percent finančného majetku.  
 
  Ako je to s úsporami? 
 
 Najbohatších 20 percent domácností vlastní na Slovensku 60 percent celkových úspor. 
To by ešte nebolo také najhoršie. Pozrime sa však na to opäť aj z tej druhej strany. A tento 
pohľad je veľmi smutný: Dve tretiny slovenských domácností nevedia mesačne usporiť ani 100 
eur.  
 
 Úplne najsmutnejšia je odpoveď na otázku, koľko percent slovenských rodín prežíva iba 
z ruky do úst. Najlepšie sa to dá zistiť podľa toho, koľko domácností nemá žiadne úspory. 
A nulové úspory má na Slovensku až 30 percent domácností. 
 
 Štandardní politici sa radi chvália, ako na Slovensku klesá nezamestnanosť. Problém je 
v tom, že sa vôbec nestarajú o to, či ľudia na Slovensku dostávajú za svoju prácu aj spravodlivú 
mzdu, aby mohli hradiť čoraz vyššie životné náklady. Napriek všetkým štatistikám 
a vyhláseniam štandardných politikov sa žije väčšine ľudí na Slovensku čoraz horšie a horšie. 
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PREČO NA SLOVENSKU NARASTÁ 
PRACUJÚCA CHUDOBA 

 
 Kvalita životnej úrovne závisí od toho, akú máme ekonomickú slobodu v míňaní 
zarobených peňazí. Čím väčší priestor na rozhodovanie o výdavkoch máme, tým je naša životná 
úroveň vyššia. Pozrime sa teraz na to, koľko percent tvoria vo výdavkoch slovenských rodín 
nevyhnutné a voliteľné výdavky. 
 
 Medzi nevyhnutné patria výdavky na potraviny vrátane nealkoholických nápojov, 
výdavky na bývanie zahŕňajúce nájomné, energie, vodu a drobné opravy, výdavky za obedy 
v školských jedálňach a v prevádzkach rýchleho občerstvenia, poplatky u lekára, náklady za 
telefonovanie, dopravu do školy a zamestnania, výdavky na oblečenie, náklady na poistenie 
a splátky úverov. 
 
 Medzi voliteľné výdavky patrí napríklad dovolenka, kultúra, doplnková zdravotná 
starostlivosť, starostlivosť o seba alebo výdavky na hobby a ostatné výdavky. Medzi ostatné 
voliteľné výdavky patrí osobná starostlivosť – napríklad kaderník, kúpa elektrických 
spotrebičov do domácnosti, investície do domácnosti – napríklad obnova sociálnych zariadení 
alebo rekonštrukcia, kúpa dopravného prostriedku a ďalšie. 
 

 
 Podľa zisťovania Štatistického úradu v roku 2014 uviedlo 57,0 percent (!) slovenských 
domácností, že ich pravidelné výdavky na chod domácnosti boli počas posledných 12 mesiacov 
približne rovnaké ako príjem domácnosti, čiže neusporia nič.  
 
 Čo majú slovenské rodiny zo života? Iba prežívanie zo dňa na deň. Čím má slovenská 
rodina vyšší príjem, tým viac výdavkov sa snaží dať na kvalitnejšie potraviny, kvalitnejší 
alkohol, kvalitnejšie bývanie,  kvalitnejšie vzdelanie pre deti, alebo kvalitnejšiu zdravotnú 
starostlivosť.  
 
 Ale na normálny dôstojný život, ku ktorému patrí aj dovolenka, kultúra a starostlivosť 
o seba, na to veľkej väčšine slovenských rodín nezostávajú peniaze. O kvalitu života 
slovenských rodín sa štandardní politici vôbec nestarajú, ale namiesto toho decimujú strednú 
triedu na Slovensku a robia z čoraz viac ľudí pracujúcu chudobu. 
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slovenských domácností v roku 2015

Alkohol a tabak Rekreácia a kultúra Ostatné Nevyhnutné výdavky



Starostlivý štát pre dolných 5 miliónov ľ udí na Slovensku 
	

Sme rodina, ktorá pomáha 
	

- 12 - 

SME CHUDOBNÍ PRETO, 
LEBO NEVIEME KVALITNE PRACOVAŤ? 

 
 Prečo klesol slovenským rodinám v porovnaní s rokom 2000 čistý majetok a zvýšilo sa 
zadlženie domácností? Nie je to preto, že my Slováci nevieme kvalitne pracovať? Práve naopak. 
Produktivita práce sa na Slovensku od roku 2005 do roku 2015 zvýšila v porovnaní s priemerom 
Európskej únie o 14 percent a aktuálne je na úrovni 83 percent priemeru EÚ.  
 
 Pre porovnanie, v tom istom období klesla produktivita práce Slovincov a Nemcov o 3 
percentá, produktivita práce v Maďarsku stúpla o 4 percentá, v Česku stúpla o 6 percent 
a v Poľsku stúpla produktivita práce o 13 percent. Pozrime sa teraz na to, akú máme aktuálne 
produktivitu práce v porovnaní s priemerom Európskej únie. 
 
 

 
 
 
  Na základe tohto porovnania je zrejmé, že Slováci vedia pracovať dobre a kvalita ich 
práce neustále stúpa. Fakt, že Slovensko si vybrala ako miesto svojho pôsobenia už štvrtá 
automobilka je dôkazom, že vieme vyrábať kvalitné produkty. Slováci sú spoľahliví 
zamestnanci, ktorí sa vedia rýchlo učiť novým veciam. Máme veľkú tradíciu v priemysle a tieto 
zručnosti rozvíjame aj dnes. 
 
 Slovensko má najvyššiu produktivitu práce spomedzi všetkých krajín bývalého 
komunistického bloku. Samozrejme, že to teší na Slovensku najmä veľkých zamestnávateľov. 
Myslíte si však, že sa štandardní politici postarali, aby sa vysoká produktivita práce prejavila aj 
na dobrých platoch Slovákov? Skutočnosť je ešte horšia, ako by ste možno očakávali. 
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AKÉ MÁME PLATY V POROVNANÍ S INÝMI ŠTÁTMI 
 
 Na porovnanie platov sme zvolili dve kritériá. Minimálnu mzdu a čistú priemernú mzdu. 
V oboch porovnaniach vychádza Slovensko veľmi zle.  
 

 
 
 

 
 
 Prečo je na tom Slovensko takto zle? Pretože štandardní politici okrem kradnutia, 
klamania a podvádzania robili ešte aj katastrofálnu ekonomickú politiku. Vôbec sa nestarajú 
o ľudí. Pozrime sa teraz na to, ako sa takáto hospodárska politika prejavuje 
v makroekonomických číslach. 
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AKO SA PREROZDEĽUJE NÁRODNÉ BOHATSTVO ŠTÁTU 
 
 V každom štáte sa hrubý domáci produkt (ďalej HDP) prerozdeľuje každý rok medzi tri 
základné subjekty: vládu, kapitál a zamestnancov.  
 
 
 

 
 
 
 Vládu predstavujú najmä štátne inštitúcie, politici, úradníci a štátni manažéri.  
V slovenskej politickej realite si pod vládou môžeme predstaviť aj finančné skupiny a 
oligarchov, ktorí sú s politikmi, úradníkmi a štátnymi manažérmi spriaznení. 
 
 Kapitál predstavujú najmä nadnárodné korporácie, banky, poisťovne, telekomunikační 
operátori a obchodné reťazce. Patria sem aj všetky ostatné väčšie podnikateľské subjekty.  
 
 Zamestnanci sú manuálne pracujúci ľudia, kvalifikovaní robotníci, manažéri, úradníci, 
lekári, zdravotné sestry, učitelia, úradníci a samostatne zárobkovo činné osoby. Ale patria sem 
aj malí a strední podnikatelia, ktorí žijú zo mzdy, na ktorú si vo vlastných firmách zarobia 
podnikaním. 
 
  Od čoho závisí životná úroveň ľudí v štáte?  
 
 Životná úroveň ľudí nezáleží len na veľkosti HDP daného štátu. Dôležité je tiež, aké 
veľké percento HDP sa rozdelí ľuďom. V Európe máme štáty, ktorých ekonomická výkonnosť 
je nižšia, ale životná úroveň ľudí je napriek tomu vyššia ako v ekonomicky vyspelejších štátoch, 
pretože sa ľuďom prerozdelí väčšie percento národného bohatstva.   
 
 Pozrime sa teraz na príklady západoeurópskych štátov, kde sa HDP prerozdeľuje medzi 
zamestnancov, kapitál a vládu spravodlivo.  

HDP

Vláda Kapitál Zamestnanci
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PRÍKLADY SPRAVODLIVÉHO PREROZDELENIE HDP 
 
 V sociálne spravodlivom štáte je to tak, že najviac HDP ide zamestnancom, menej 
firmám a najmenej vláde. Koniec koncov, čím menej HDP ide vláde, tým menej môžu politici 
a s nimi spriaznení oligarchovia ukradnúť. 
 
 Súčasne platí, že vláda by mala dostať dostatok peňazí, aby mohol fungovať sociálny 
štát, vzdelávanie, zdravotníctvo, obrana a polícia. Podnikatelia by mali dostať toľko, aby boli 
motivovaní podnikať a zamestnávať ľudí. Ako príklad spravodlivého rozdelenia HDP v štáte si 
ukážeme, ako je to v Nemecku a Dánsku: 
 

 
 

 
 

 Možno si teraz položíte otázku, či spravodlivé prerozdelenie národného bohatstva nie je 
výsledkom dlhodobého vývoja v západných krajinách. Preto sa teraz pozrieme na situáciu 
v Slovinsku a v Chorvátsku, teda na krajiny, ktoré sú nám ekonomicky aj ľudsky blízke. 
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AKO SA PREROZDEĽUJE HDP V SLOVINSKU A CHORVÁTSKU 
 
 Chorvátsko je naša najobľúbenejšia dovolenková destinácia. Mnoho ľudí cestuje do 
Chorvátska cez Slovinsko. Slováci sa preto môžu presvedčiť na vlastné oči, že ekonomická 
vyspelosť týchto krajín je porovnateľná so Slovenskom. Ako sa v týchto štátoch prerozdeľuje 
národné bohatstvo? 

 
 
 

 
 

 
 Z týchto čísel je zrejmé, že aj tieto krajiny patriace k bývalému socialistickému 
ekonomickému systému prerozdeľujú najväčšiu časť HDP ľuďom. Na nasledujúcej strane sa 
pozrieme, ako je to na Slovensku.  
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AKO NESPRAVODLIVO SA PREROZDEĽUJE HDP U NÁS 
 
 Nasledujúci obrázok je dôkazom, že Slovensko je po dvadsiatich piatich rokoch vlády 
štandardných politikov extrémne sociálne nespravodlivý štát, kde sa štandardní politici už 25 
rokov vôbec nestarajú o ľudí. Žiadne reči o sociálnom cítení nemôžu prekryť nasledujúce 
šokujúce fakty: 
 
 
 

 
 
 
 Slovenská ekonomika nepomáha ľuďom, viac uprednostňuje kapitál a nadnárodné 
korporácie. Pracujúci ľudia, teda  zamestnanci, živnostníci, malí a strední podnikatelia, sú na 
Slovensku vykorisťovaní. Ľuďom ostáva na Slovensku oveľa menší podiel národného 
bohatstva, ako je v Európe bežné. 
 
 Štandardní politici vôbec nechránia zamestnancov pred svojvôľou zamestnávateľov - 
najmä tých veľkých. Na Slovensku nie sú zriedkavé príklady firiem, keď veľký zamestnávateľ 
dostane od vlády štátnu pomoc. Ale keď ju minie, zbalí sa, odíde do zahraničia a ľudí nechá na 
ulici.  Štandardní politici myslia najskôr na seba, potom na spriaznených oligarchov a finančné 
skupiny. Na pracujúcich ľudí úplne zabudli už pred dlhými rokmi. 
 
 Pozrime sa teraz na to, prečo sú na tom slovenské rodiny až tak zle. Príčina totiž spočíva 
v úplne nesprávnom prístupe štandardných politikov k ekonomickej politike štátu.  
 

10%

39%
51%

Prerozdelenie HDP na Slovensku

Vláda Zamestnanci Kapitál



Starostlivý štát pre dolných 5 miliónov ľ udí na Slovensku 
	

Sme rodina, ktorá pomáha 
	

- 18 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

II. O ČO SA VLASTNE STARALI  
CELÉ TIE ROKY ŠTANDARDNÍ POLITICI 
ALEBO PREČO SME NA TOM 
EKONOMICKY AŽ TAKTO ZLE? 
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ŠTANDARDNÍ POLITICI OKREM ROZKRÁDANIA 
ROBILI EŠTE AJ HLÚPU EKONOMICKÚ POLITIKU 

 
 Od roku 1993 až dodnes štandardní politici na Slovensku striedali iba dva typy 
ekonomickej politiky štátu. Oligarchická „kasínová“ ekonomická politika je založená na tom, 
že v nej vždy vyhráva majiteľ „kasína“, niektorí šťastlivci, ale väčšina ľudí prehráva. Majiteľom 
kasína sú tí najsilnejší, najbohatší – teda oligarchovia, finančné skupiny, vláda a ich kamaráti. 
Liberálna ekonomika je zase založená na tom, že v nej vyhrávajú tí úspešní, ktorí sa o seba 
vedia postarať sami. Najmä tí bohatší a zdravší, ale aj kapitál a veľké nadnárodné korporácie.  
 
  Ako sa tieto dva typy ekonomickej politiky na Slovensku striedali? Mečiarova vláda v rokoch 
1993 až 1998 realizovala oligarchickú kasínovú hospodársku politiku. Dzurindova vláda 
v rokoch 1998 až 2006 uplatňovala na Slovensku liberálnu hospodársku politiku. Prvá Ficova 
vláda v rokoch 2006 až 2010 opäť prešla na oligarchickú kasínovú ekonomickú politiku. 
Radičovej vláda v rokoch 2010 až 2012 sa vrátila k liberálnej ekonomickej politike a Ficova 
vláda od roku 2012 ju znovu zmenila na oligarchickú kasínovú ekonomickú politiku. 
 
 

 
 
 
 Z pohľadu štatistických čísel naša slovenská ekonomika stúpala a klesala, aj v závislosti 
na vývoji svetovej ekonomiky. Ale z pohľadu ľudí sa z dlhodobého hľadiska nič nemenilo. 
Väčšina ľudí už 25 rokov ekonomicky bojuje o prežitie. Ani oligarchická kasínová ekonomická 
politika, ani liberálna ekonomická politika ľuďom nepomohli. 
 
 Národné bohatstvo Slovenska za 25 rokov výrazne narástlo, ale prerozdeľuje sa veľmi 
nespravodlivo. Oligarchická kasínová ekonomická politika toto národné bohatstvo rozkráda 
a liberálna ekonomická politika národné bohatstvo prerozdeľuje najmä v prospech firiem 
a kapitálu. Oligarchická ani liberálna ekonomika sa v konečnom dôsledku o väčšinu ľudí vôbec 
nestará.  
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PREČO ĽUĎOM ŠKODÍ FICOVSKO-MEČIAROVSKÁ 
OLIGARCHICKÁ EKONOMICKÁ POLITIKA 

 
 Štát pre horných 10 tisíc ľudí 
 
 Ficovsko-mečiarovská oligarchická ekonomická politika je založená na 
uprednostňovaní úzkej skupiny domácich oligarchov a finančných skupín. S týmito 
oligarchami kolaborujú politici, štátni úradníci, manažéri štátnych podnikov a každý dostáva 
svoj podiel z dosiahnutého zisku. 
 
 Aby bolo z čoho kradnúť, vláda musí zaťažiť ľudí čo najväčšími daňami a poplatkami, 
aby mala k dispozícii čo najviac finančných prostriedkov na „prerozdelenie“. Obrazne 
povedané, Ficova vláda sa stará o seba, potom o 10 oligarchov a ich kamarátov. Ostatní 
ľudia sú iba ekonomickým prostriedkom na to, aby sa týchto desať tisíc ľudí malo čoraz lepšie. 
 
 

Ficova oligarchická ekonomická politika  
a jej priority v prerozdelení HDP 

 

 
 
   
 
 Zjednodušene povedané, Ficova ekonomika sa riadi týmto heslom: „Najskôr myslíme 
na seba, potom na kamarátov, potom na nadnárodné korporácie, s ktorými obchodujeme. A 
niečo treba dať aj ľuďom, aby sa nebúrili.”  
 
 Po celosvetovej finančnej kríze v roku 2008 mnohí očakávali, že si najbohatší ľudia 
vstúpia do svedomia a začnú byť menej agresívni v prerozdeľovaní svetového bohatstva. Opak 
bol pravdou. V roku 2008 vlastnilo 1 percento najbohatších ľudí na svete 40 percent svetového 
bohatstva. V roku 2014 vlastnilo 1 percento najbohatších už 50 percent svetového bohatstva. 
V roku 2015 vlastnilo 50 percent svetového bohatstva už iba 100 najbohatších ľudí. A v roku 
2016 vlastnilo 50 percent svetového bohatstva už iba 8 najbohatších multimiliardárov. 
 
 A ako funguje oligarchický kasínový kapitalizmus Ficových vlád v praxi na Slovensku? 
Dá sa to veľmi jednoducho ukázať na prístupe k dôchodcom. Ficova vláda im dala vlaky 
zadarmo a o pár eur zvýšila dôchodok. Súčasne sa ale dohodla s nadnárodnými korporáciami a 
dovolila im zvýšiť ceny energií o stovky eur. Najbohatší zbohatli ešte viac a chudobní ešte viac 
schudobneli. To nie je ekonomická politika, to je Ficov sociálny výsmech. 
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PREČO VÄČŠINE ĽUDÍ MIKLOŠOVSKO-SULÍKOVSKÁ 
LIBERÁLNA EKONOMICKÁ POLITIKA NEPOMÁHA 

 
 Štát pre pol milióna úspešných ľudí 
   
 Mikloš aj Sulík sú presvedčení, že trh vyrieši ekonomické problémy najlepšie a vláda 
by mala do ekonomiky čo najmenej zasahovať. Dôsledky tohto prístupu sa prejavujú najmä v 
tom, že 51 percent HDP na Slovensku inkasuje kapitál a firmy. Zamestnanci dostávajú iba 39 
percent vytvoreného národného bohatstva. To je výsledok toho, keď sa štát o ľudí nestará. 
 
 Tento typ ekonomickej politiky pomáha na Slovensku iba pol miliónu úspešných ľudí, 
ktorí sú zdraví a majú v živote šťastie. Sú úspešní aj napriek zlej Ficovej ekonomickej politike. 
Žijú najmä v okolí Bratislavy a ostatných krajských miest. Vyhli sa im tiež nepredvídateľné 
udalosti, ako sú napríklad dlhy, zdravotné problémy blízkych, alebo krach jediného 
zamestnávateľa v regióne, kde žijú.  
 
 

Sulíkova liberálna ekonomická politika  
a jej priority v prerozdelení HDP 

 

 
 
  
 Zjednodušene povedané, Sulík sa riadi týmto heslom: „Každý sa má postarať sám o 
seba. Nech sa štát radšej do ničoho nestará, aspoň nič nepokazí.” Podľa Sulíka má byť štát čo 
najslabší. Čím bude štát slabší, tým menej bude môcť vláda kradnúť. Potom sa bude dobre dariť 
šikovným a zdravým jednotlivcom a podnikateľom, ktorí budú následne dvíhať ľuďom mzdy. 
Lenže tento predpoklad je iba ilúzia. 
 
 Súhlasíme so Sulíkom v tom, že politici, štátni úradníci a manažéri štátnych podnikov 
nesmú kradnúť. Súhlasíme s ním aj v tom, že oligarchov a finančné skupiny treba odstaviť od 
verejných financií. Ale neveríme nadnárodným korporáciám, bankám, poisťovniam 
a energetickým monopolom, že sa budú slušne správať k ľuďom sami od seba. Odmietame 
ekonomický systém, ktorý zabúda na dolných 5 miliónov ľudí na Slovensku. 
 
 My sa nespoliehame na dobré úmysly nadnárodných korporácií a podnikateľov. Aj 
podnikatelia sú ako všetci ostatní – dobrí aj zlí. Preto považujeme za najdôležitejšie, aby bol 
štát silný a nastavil ekonomický systém v prospech väčšiny ľudí. Nie v prospech horných 10 
tisíc ľudí, ako to urobil Fico. Ale ani v prospech pol milióna úspešných ľudí, ako nastavil náš 
ekonomický systém Mikloš a Sulík v tom chce pokračovať.  
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III. STAROSTLIVÝ ŠTÁT  
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SOCIÁLNE SPRAVODLIVÁ EKONOMICKÁ POLITIKA 
 
 Sme presvedčení, že po 25 rokoch striedania kasínovej a liberálnej ekonomickej politiky 
nastal čas, kedy má byť ekonomický systém na Slovensku nastavený v prospech väčšiny ľudí.  
 
 Čistý majetok slovenských rodín v porovnaní s rokom 2000 klesol. Zadlženosť 
slovenských domácností narástla najviac spomedzi všetkých krajín strednej Európy. V roku 
2010 bolo zadlžených 27 percent slovenských rodín, v roku 2014 to bolo už 37  percent rodín 
na Slovensku. 30 percent slovenských rodín má nulové úspory. Navyše, 57 percent slovenských 
rodín minie každý mesiac celý svoj príjem a nič neušetrí. Toto všetko treba konečne zmeniť.  
 
 STAROSTLIVÝ ŠTÁT pre dolných 5 miliónov ľudí 
 
 Chceme štát, ktorý sa o ľudí stará. Starostlivý štát pomáha každému, nikoho 
neobmedzuje a nikoho nezvýhodňuje. Chceme sociálne spravodlivý ekonomický systém, 
ktorý sa bude prioritne starať o dolných 5 miliónov ľudí na Slovensku.  
 
 Ekonomika a peniaze nie sú pre nás  „božstvom”. Sú pre nás iba prostriedkom, aby sa 
ľuďom dobre žilo. Sme preto presvedčení, že ekonomika štátu má prednostne slúžiť ľuďom, 
nie číslam o hospodárskom raste, ani kapitálu alebo veľkým firmám. Slovenská ekonomika má 
pomáhať ľuďom, ich rodinám a deťom. Ekonomický systém má pomáhať aj dôchodcom, 
pretože oni už väčšinou nevedia svoju životnú situáciu ovplyvniť prácou, a preto sú na dobrom 
nastavení ekonomiky závislí. 
 
 

Priority ekonomického systému podľa SME RODINA 
 

 
 
 
 Slovenská ekonomika vyprodukuje každý rok dostatok národného bohatstva, aby mohol 
každý pracujúci človek patriť k strednej triede. Aby sa nemusel trápiť otázkami, či nepríde 
o prácu, či sa bude mať ako postarať o svoje deti, alebo či bude mať peniaze na nepredvídané 
výdavky. Každý pracujúci človek má právo na garantované sociálne istoty, dobrú životnú 
perspektívu a slušný život na dôchodku.  
 
 Čo pre to treba urobiť? Zmeniť priority a úplne inak prerozdeľovať HDP medzi vládu, 
kapitál a zamestnancov. Pre nás je úplne neprijateľné, že kapitál dostáva na Slovensku 51 
percent HDP a zamestnanci iba 39 percent HDP. V tomto vidíme dôkaz sociálnej 
nespravodlivosti  doterajšej slovenskej ekonomiky. 
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NOVÉ PREROZDELENIE NÁRODNÉHO BOHATSTVA 
 
 Starostlivý štát sa o ľudí stará. V praxi to najmä znamená, že ľudia majú dostať 
spravodlivý podiel z národného bohatstva štátu. Starostlivý štát sa stará nielen o oligarchov, či 
o úspešných a zdravých ľudí, ale prioritne o dolných 5 miliónov ľudí na Slovensku. 
 
 Nové prerozdelenie národného bohatstva preto musí prioritne zohľadňovať záujmy 
ľudí, ktorí pracujú a žijú zo svojej mzdy. To sa netýka iba zamestnancov, ale aj malých 
a stredných podnikateľov. Títo tiež žijú zo mzdy, ktorú si vyplácajú vo vlastných firmách a zisk 
investujú do ďalšieho rozvoja firmy. Naša predstava o novom prerozdelení slovenského 
národného bohatstva je preto nasledovná: 
 
 

 
 
 Minimálnou podmienkou pre našu účasť v akejkoľvek vláde bude zmena fungovania 
súčasného ekonomického systému na Slovensku v tom, že podiel HDP pre zamestnancov musí 
byť vyšší ako podiel HDP pre kapitál a firmy. Spravodlivý podiel HDP pre zamestnancov činí 
minimálne 50 percent. Ľudia na Slovensku musia mať garantované svoje sociálne práva a my 
budeme tieto ich práva dôsledne zastupovať. 
  
 Každý, kto pracuje, musí mať istotu slušného života a nie iba prežívania. Sme 
presvedčení, že Slovensko sa stará o každého človeka. Každý by mal preto dostať nielen 
prácu ale aj spravodlivú mzdu a šancu na dôstojný život. Je pre nás neprijateľné, že na 
Slovensku narástla pracujúca chudoba. Zásadne nesúhlasíme, aby na Slovensku stúpal počet 
ľudí, ktorí pracujú, ale ich životné podmienky sa nezlepšujú.  
 
 Veľmi dobre vieme, že na zlepšenie života väčšiny ľudí potrebujeme nové finančné 
zdroje. Pozrime sa teraz spolu na to, aké obrovské finančné prostriedky vieme získať novým 
prerozdelením slovenského hrubého domáceho produktu. 

10%

40%50%

Prerozdelenie HDP podľa SME RODINA

Vláda Kapitál Zamestnanci
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KOĽKO FINANČNÝCH ZDROJOV ZÍSKAME 
NOVÝM PREROZDELENÍM NÁRODNÉHO BOHATSTVA 

 
 Slovenská ekonomika vyprodukovala v roku 2016 hrubý domáci produkt v hodnote 
približne 81 miliárd eur. Ako sa toto národné bohatstvo prerozdelilo? Vláda dostala približne 8 
miliárd eur. Kapitál a firmy inkasovali približne 41 miliárd eur. Zamestnancom teda zostalo 
približne 32 miliárd eur.  
 
 Naša predstava o spravodlivom prerozdelení národného bohatstva je taká, že ľuďom by 
mala patriť minimálne polovica HDP, ktorý sa na Slovensku každoročne vyprodukuje. Pozrime 
sa teraz na to, koľko nových finančných zdrojov pre ľudí by sme získali, ak by sme 
v prerozdeľovaní HDP pre zamestnancov dosiahli 50 percent. V slovenských podmienkach by 
to znamenalo, že ľudia nedostanú 32 miliárd eur ročne ako dnes, ale viac ako 41 miliárd eur, 
teda o 9 miliárd eur ročne viac! 
 

 
 Aby si čitateľ vedel predstaviť, o akých obrovských dodatočných finančných zdrojoch 
pre ľudí sa bavíme, pozrime sa na to, koľko predstavujú výdavky slovenského štátneho 
rozpočtu. V roku 2017 je to približne 17 miliárd eur. Ak by sme teda novým prerozdelením 
HDP získali 9 miliárd eur navyše, je to suma väčšia ako polovica výdavkov štátneho rozpočtu 
Slovenskej republiky! 
 
  Zhrnutie toho najdôležitejšieho: 
 

1. Slováci majú najvyššiu produktivitu práce spomedzi všetkých bývalých štátov 
východného bloku. 

2. Slovenská ekonomika vyprodukuje každý rok dostatok národného bohatstva na 
to, aby sa všetci pracujúci ľudia na Slovensku mohli mať lepšie. 

3. Ak prerozdelíme národné bohatstvo Slovenska v prospech ľudí spravodlivým 
percentom, teda aspoň 50 percent HDP, budeme mať na platy pracujúcich ľudí 
o 9 miliárd eur ročne viac.  

4. Takéto prerozdelenie HDP v prospech ľudí je v Európe bežné. Chceme ho aj na 
Slovensku, a preto je tento náš cieľ realistický a dosiahnuteľný.  
 

Poznámka: Priemer EÚ v prerozdelení HDP pre ľudí v roku 2016 bol v roku 47,5 percenta HDP. Túto 
úroveň dosahujú napríklad Estónsko, Slovinsko, Fínsko, Rakúsko alebo Belgicko. Viac ako 50 percent 
HDP patrí ľuďom v Dánsku, Francúzsku alebo v Nemecku. 
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KAŽDÝ ZAMESTNANEC DOSTANE 
O 200 EUR MESAČNE V ČISTOM VIAC 

 
 Nové spravodlivé prerozdelenie slovenského HDP v prospech ľudí znamená ročne 
dodatočných 9 miliárd eur. Na Slovensku aktuálne pracuje približne 2,5 milióna ľudí. Ak 
vydelíme sumu 9 miliárd počtom pracujúcich ľudí, dostaneme veľmi zaujímavé číslo: 300 eur 
mesačne. V tomto čísle sú zahrnuté aj dane a odvody. Ak týchto 300 eur očistíme o dane 
a odvody, dostaneme približne sumu 200 eur. 
 
 Napriek tomu, že sa to zdá neuveriteľné, rozdiel medzi súčasnou mzdou slovenského 
pracujúceho a jeho spravodlivou mesačnou čistou mzdou je 200 eur v čistom! Takýmto 
mzdovým deficitom je znevýhodnený každý slovenský pracujúci vzhľadom na výkonnosť 
slovenskej ekonomiky a spravodlivý podiel, ktorí by mali dostať zamestnaní ľudia z každoročne 
vyprodukovaného národného bohatstva na Slovensku.  
 
 Ak naozaj chceme, aby sa ľudia mali lepšie, potom im musíme zabezpečiť spravodlivú 
odmenu za ich prácu.  Preto mzdový deficit v priebehu štyroch rokov dorovnáme tak, aby mal 
každý pracujúci človek na Slovensku minimálne o 200 eur mesačne vyšší plat v čistom, ako má 
dnes.  
 

 
 
 
 Rast slovenskej ekonomiky sa musí prioritne prejaviť na raste platov pracujúcich 
ľudí. Je pre nás úplne neprijateľné a neakceptovateľné pokračovanie vo ficovsko-
mečiarovskej oligarchickej kasínovej ekonomickej politike, ktorej výsledkom je štát pre 
horných tisíc ľudí. Nepodporíme ani miklošovsko-sulíkovskú liberálnu ekonomickú politiku, 
ktorá znamená štát pre pol milióna úspešných ľudí, ktorí si dokážu pomôcť aj sami.  
 
 Chceme starostlivý štát, ktorý sa o ľudí stará. Z ekonomického hľadiska to pre nás 
znamená, že sa budeme starať o platy ľudí úplne iným spôsobom, ako to doteraz robili 
štandardní politici. V našom starostlivom štáte bude mať prioritu dolných 5 miliónov ľudí.  
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AKÝM SPÔSOBOM ZVÝŠIME ĽUĎOM PLATY 
 
 V zvyšovaní platov urobíme zásadnú strategickú zmenu. Doteraz sa na Slovensku 
zvyšovali platy o percentá aktuálnej mzdy. To však v praxi znamenalo, že najmenej sa 
zvyšovali platy najslabšie zarábajúcim. Preto chceme zaviesť zvyšovanie platov v jednotlivých 
sektoroch ekonomiky, na ktoré má štát dosah, o pevnú sumu pre každého zamestnanca. 
 
   Príklad  
 
 Pán Michalovčan má čistý plat vo výške 500 eur. Pani Pezinská ma čistý plat vo výške 
1000 eur. Na zvýšenie platov máme celkovo 150 eur. Ak takéto platy zvýšime o desať percent, 
pánovi Michalovčanovi pridáme 50 eur a pani Pezinskej pridáme 100 eur.  
 
 Výsledkom zvyšovania platov o 10 percent je zväčšenie nerovnosti v plate pána 
Michalovčana a pani Pezinskej. Pred zvyšovaním platov bol rozdiel ich platov 500 eur, po 
zvyšovaní platov sa zvýšil na 550 eur.  
 
 Preto budeme platy zvyšovať o pevnú sumu. Ak máme dvoch zamestnancov a na 
zvyšovanie platov máme 150 eur, potom vydelíme túto sumu počtom zamestnancov 
a dostaneme číslo 75 eur.  Po zvýšení platu o 75 eur bude mať pán Michalovčan plat 575 eur 
a pani Pezinská plat 1075.  
 
 Výsledkom zvyšovania platov o pevnú sumu 75 eur je zníženie platovej nerovnosti. Ak 
pred zvyšovaním platov dostával pán Michalovčan polovicu platu pani Pezinskej, po zvyšovaní 
platov už dostane viac ako 53 percent platu pani Pezinskej.  
 
 Čo to v praxi znamená napríklad pre štátnych zamestnancov? V najhoršej sociálnej 
situácii sú začínajúci učitelia, lekári, zdravotné sestry, policajti, hasiči alebo vojaci.  Nielenže 
majú najnižšie platy, ale ešte majú aj zvýšené životné náklady spojené s deťmi a zaobstaraním 
trvalého bývania. Zvyšovanie platov o pevnú sumu preto pomôže najmä im. 
 
 Zjednodušene povedané (bez prihliadnutia na dane a odvody), ak vyčleníme na zvýšenie 
platov učiteľov v danom roku napríklad 107 miliónov eur a na Slovensku máme približne 89 
tisíc učiteľov, potom dostane každý učiteľ mesačne o 100 eur viac. Najväčším percentom sa 
teda zvýši plat začínajúcim učiteľom.  
 
 Minimálna mzda 
 
 Dobrým príkladom zvyšovania platov o pevnú sumu je minimálna mzda. Vzhľadom na 
výkonnosť ekonomiky je slovenská minimálna mzda výrazne podhodnotená. Slovensko má 
najvyššiu produktivitu práce spomedzi všetkých stredoeurópskych a východoeurópskych štátov 
Európskej únie. Ale minimálnu mzdu máme momentálne iba na úrovni 435 eur. 
 
 V Estónsku je minimálna mzda na úrovni 470 eur, a pritom má Estónsko produktivitu 
práce na úrovni 71 percent priemeru Európskej únie. Slovinsko má minimálnu mzdu 804 eur 
a produktivitu práce na úrovni 82 percent priemeru EÚ. Slovensko má produktivitu práce 83 
percent. Preto chceme minimálnu mzdu zvýšiť v priebehu 4 rokov na úroveň 650 eur. No aj 
po 4 rokoch to bude stále menej, ako je súčasný priemer minimálnej mzdy v EÚ. Znamená to 
však, že minimálna mzda bude vyššia, ako dnes zarába väčšina ľudí na Slovensku. 
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AKO ZVÝŠIME PLATY V SÚKROMNOM SEKTORE 
 
 Rešpektujeme slobodu každého zamestnanca a zamestnávateľa, ktorí majú právo 
dohodnúť si platové podmienky podľa vlastného uváženia. Nikoho nebudeme do zvýšenia 
platov svojich zamestnancov nútiť. Preto chceme malým a stredným podnikateľom, ale aj 
veľkým zamestnávateľom ponúknuť dohodu, ktorá umožní výrazné zvýšenie platov aj u 
zamestnancov súkromných firiem.  
 

 
 

   
 Ako znížime súkromným zamestnávateľom náklady?  
 

1. Znížením dane z príjmu na úroveň 16 percent  
2. Znížením odvodového zaťaženia 
3. Zrušením zbytočných poplatkov a administratívnych nákladov 
4. Zrušením registračných poplatkov, napríklad na autá 
5. Znížením cien energií o 20 percent, ktoré dosiahneme zoškrtaním podpory 

obnoviteľných zdrojov a znížením poplatkov za distribúciu energií 
 
 Sme presvedčení, že veľká väčšina podnikateľov na Slovensku by rada zvýšila svojim 
zamestnancom platy, ale momentálne si to nemôžu dovoliť. Preto im chceme ponúknuť 
možnosť, aby si to dovoliť mohli.  
 
 Vláda bude samozrejme kontrolovať, či podnikatelia dohodu o zvyšovaní platov budú 
dodržiavať. Sme presvedčení, že viac ako 90 percent podnikateľov takúto dohodu dodrží. Štát 
ma dostatok nástrojov, aby prípadné čierne ovce dostali pocítiť, že v prípade platov svojich 
zamestnancov sa podvádzať neoplatí. Starostlivý štát neznamená len starostlivosť o ľudí a ich 
platy. Starostlivý štát sa bude vedieť postarať aj o tých, ktorí by chceli takúto dohodu zneužiť 
na vlastné obohatenie.  
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AKO ZNÍŽIME VÝDAVKY DOMÁCNOSTÍ 
 
 Okrem zvýšenia platov sa musíme pozrieť aj na výdavky slovenských rodín. Niektoré 
výdavky sú totiž aj v porovnaní o okolitými štátmi neprimerane vysoké a na ich zníženie sa 
chceme zamerať.  
 
 Slovenské rodiny dnes míňajú najviac peňazí na potraviny, výdavky na bývanie a na 
splácanie dlhov. Priemerné čísla v eurách na mesiac nie sú veľmi vypovedajúce, pretože 
chudobnejšie rodiny míňajú napríklad na potraviny menšiu sumu ako bohatšie. Takisto niektoré 
rodiny totiž majú nulové dlhy, iné veľké dlhy. Štruktúra výdavkov veľkej väčšiny slovenských 
domácností je však veľmi podobná. Vieme napríklad povedať, že výdavky na stravovanie 
doma, v školských jedálňach a podnikoch rýchleho občerstvenia (obedy) tvoria približne tretinu 
veľkej väčšiny slovenských domácností.  
 

 
 
 
 S cenami potravín vláda veľa urobiť nevie, so strednodobého hľadiska vieme znížiť 
DPH na potraviny. Ale ceny energií vieme ovplyvniť okamžite, a to prostredníctvom zníženia 
podpory pre obnoviteľné zdroje energie. Túto podporu totiž platí každá domácnosť v cene 
energie. Vláda tiež môže zraziť neoprávnené náklady energetických monopolov a takisto 
môžeme znížiť poplatky za distribúciu energií. Dlhy najchudobnejších domácností vieme riešiť 
prostredníctvom exekučnej amnestie.  
 
 Na základe toho vieme garantovať zníženie mesačných výdavkov každej slovenskej 
domácnosti minimálne o 50 eur mesačne. Ak by bola úspora nákladov v prípade niektorých 
domácností nižšia ako 50 eur, takejto domácnosti rozdiel doplatíme. 
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AKO ZVÝŠIME PLATY  
A VYLEPŠÍME RODINNÉ ROZPOČTY  

 
 
 Máme najvyššiu produktivitu práce spomedzi všetkých bývalých štátov východného 
bloku. Slovenská ekonomika vyprodukuje každý rok dostatok národného bohatstva na to, aby 
sme sa všetci mohli mať lepšie. Problém je v tom, že 50 percent slovenského HDP dnes dostáva 
kapitál a firmy, najmä nadnárodné korporácie.  
 
 Ak prerozdelíme národné bohatstvo Slovenska v prospech ľudí spravodlivejšie  (aspoň 
50 percent HDP pôjde zamestnancom), budeme mať na platy o 9 miliárd eur ročne viac. Takéto 
prerozdelenie HDP v prospech ľudí je v Európe bežné. Preto ho chceme aj na Slovensku.  
 
 Na základe nového prerozdelenia národného bohatstva vieme garantovať pracujúcim 
ľuďom vyššie platy, väčšie sociálne istoty a dobrú životnú perspektívu. 
 

ČO GARANTUJEME KAŽDÉMU ZAMESTNANCOVI 
A JEHO RODINE 

 

 
   
  Strany bežne ponúkajú ľuďom programy, my ponúkame pomoc. Starostlivý štát 
pomáha každému, nikoho neobmedzuje a nikoho nezvýhodňuje. Sociálne spravodlivá 
ekonomika dáva každému spravodlivý podiel na raste národného bohatstva. 
 
   Ako budeme zvyšovať platy 
 
   Doteraz sa platy na Slovensku zvyšovali o stanovené percentu platov. To ale znamenalo, 
že najviac sa zvyšovali platy tým najlepšie zarábajúcim a najmenej tým najhoršie zarábajúcim. 
Preto chceme zvyšovať platy o pevnú sumu pre každého zamestnanca.  
 
   Vo verejnom sektore určuje platy vláda, a preto ich vieme zvýšiť priamo. Súkromnému 
sektoru ponúkneme dohodu: Vláda zníži dane, odvody a ceny energií, súkromní 
zamestnávatelia sa zaviažu, že 90 percent ušetrených financií premietnu do zvýšenia platov 
zamestnancom o pevnú sumu. Zvyšných 10 percent ušetrených financií zostane podnikateľom 
na rozvoj firiem. 
 
 Dáme ľuďom životnú perspektívu 
 
 Týmito garanciami dosiahneme vyššiu kvalitu života na Slovensku a umožníme, aby sa 
státisíce Slovákov pracujúcich v zahraničí mohli vrátiť k svojim rodinám a blízkym.  Dáme tiež 
perspektívu návratu domov našim študentom, ktorí študujú v zahraničí.  Veľmi dobre vieme, 
že väčšina z týchto ľudí by sa rada vrátila domov, preto im na to vytvoríme finančné 
predpoklady. A s nami už máte overenú skúsenosť, že keď niečo sľúbime, tak to aj dodržíme. 
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IV. KDE NA TO VEZMEME PENIAZE 
ALEBO DODATOČNÉ FINANČNÉ ZDROJE 
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3D POLITIKA 
 
   Ako chceme zmeniť prerozdelenie slovenského hrubého domáceho produktu tak, aby 
jeho väčšina nezostávala kapitálu a nadnárodným korporáciám? Hlavným nástrojom na 
prerozdelenie národného bohatstva je daňová politika štátu. Zjednodušene povedané, vláda 
prostredníctvom daní niekomu nechá viac a inému menej. Doterajšia daňová politika 
štandardných politikov bola katastrofálna. Prečo? 
 
   Ľuďom ako aj malým a stredným podnikateľom neustále pribúdajú nové dane 
a povinnosti. Okrem daní z príjmov a odvodov zaviedli štandardní politici nové dane – 
napríklad za registráciu automobilov. Ale pribudli aj skryté dane – napríklad ako poplatky 
platené v cenách elektrickej energie. 
 
   Ako pristupovala finančná správa a daňové úrady k oligarchom a finančným skupinám? 
Úplne opačne, priateľsky a chápavo. Daňové úrady umožnili napríklad finančnej skupine Penta 
vyviezť zo zdravotnej poisťovne Dôvera na Cyprus stovky miliónov eur bez toho, aby tieto 
peniaze zdanili.  
 
   Aj v daňovej politike tu roky máme prístup, že niektorí sú rovní a niektorí rovnejší. 
Normálny občan alebo podnikateľ musí platiť čoraz viac daní, ale iní s politickými kontaktami 
si to vedia vybaviť. Toto chceme úplne zmeniť. Najviac daní by mali konečne začať platiť tí 
s najväčším a najľahšie dosiahnutým ziskom.  
 
   Preto chceme zaviesť takzvanú 3D politiku. Máme tým na mysli tri opatrenia, ktoré 
zásadným spôsobom zmenia štruktúru príjmov verejných financií: 
 
 Daňová spravodlivosť znamená zníženie daní a odvodov pre fyzické osoby, ako aj 
malých a stredných podnikateľov. Znamená tiež uvalenie spoločenskej sociálnej hypotéky na 
monopoly a oligopoly, ktoré tak budú prispievať do spoločného rozpočtu oveľa väčším 
percentom dane, ako ľudia či malí a strední podnikatelia.  
 
 Dodanenie oligarchov, finančných skupín a nadnárodných korporácií nám umožní 
oddlžiť slovenské rodiny, ktorých zadlženie stále narastá.  
 
  Dépehačkári do basy! nám umožní dorovnať mzdový deficit a zvýšiť platy o 200 eur 
mesačne v čistom učiteľom, zdravotným sestrám, lekárom, policajtom, hasičom, vojakom 
a štátnym zamestnancom.  
 
   Máme pripravených oveľa viac ekonomických nástrojov, ktoré znížia výdavky 
slovenských verejných financií a naopak zvýšia príjmy štátneho rozpočtu. Tieto nástroje 
budeme postupne predstavovať verejnosti. Patria k nim napríklad riešenia v oblasti 
strojárenského priemyslu, drevospracujúceho priemyslu, potravinárskeho priemyslu, 
poľnohospodárstva.  
 
   Ak by však Slovensko zrealizovalo iba 3D politiku tak, ako ju navrhujeme, získali by 
sme dostatok dodatočných finančných zdrojov, ktoré nám umožnia zrealizovať našu 
predstavu o STAROSTLIVOM ŠTÁTE pre dolných 5 miliónov ľudí na Slovensku, ktorý 
pomáha každému, nikoho neobmedzuje a nikoho nezvýhodňuje. 
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DAŇOVÁ SPRAVODLIVOSŤ 
A SPOLOČENSKÁ SOCIÁLNA HYPOTÉKA 

  
 Sme za to, aby boli veľké nadnárodné korporácie zaťažené spoločenskou sociálnou 
hypotékou vo forme zvýšeného výberu daní. Tento zvýšený výber daní prerozdelíme 
pracujúcim ľuďom.  
 
   Najviac daní majú platiť monopoly, teda SPP distribúcia, ZSE distribúcia, SSE 
distribúcia a VSE distribúcia. Keďže vlastnia „rúry” a „drôty” a „káble”, majú monopol na 
dodávku plynu a elektrickej energie. Tieto firmy v skutočnosti nepodnikajú, pretože majú 
štátom garantovaný zisk prostredníctvom Úradu na reguláciu sieťových odvetví.  
 
   Monopoly inkasujú 48 percent zisku v slovenskom priemysle. Zamestnávajú však iba 
3 percentá ľudí v našej krajine. Aj preto by mali prispievať do slovenského rozpočtu oveľa viac, 
ako doteraz. Viac daní majú platiť aj oligopoly, teda nadnárodné korporácie podnikajúce na 
Slovensku na základe licencie od štátu. Sú to najmä banky, poisťovne a telekomunikační 
operátori.  
 

 
    
 Korporácie, ktoré využívajú  privilegované postavenie na trhu, budú zo zisku financovať 
sociálne istoty pre celú spoločnosť. A naopak, najmenej daní budú platiť zamestnanci, malí a 
strední podnikatelia. Sú to ľudia, ktorí sa živia vlastnou prácou. Musia uspieť v tvrdej 
konkurencii ostatných zamestnancov a podnikateľov, a preto ich bude ekonomický systém štátu 
podporovať a zvýhodňovať. 
 
   Nemáme žiadnu obavu z toho, že by nadnárodné korporácie opustili slovenský trh. 
Nechceme od nich totiž nič iné, len aby prispôsobili veľkosť svojho zisku európskym 
štandardom. Ak by sa však monopoly nechceli prispôsobiť našej predstave o sociálne 
pomáhajúcej ekonomike, sme pripravení od nich energetické distribučné spoločnosti odkúpiť.  
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DODANENIE OLIGARCHOV, FINANČNÝCH SKUPÍN 
A NADNÁRODNÝCH KORPORÁCIÍ 

 
 Slovenská republika prišla v posledných dvadsiatich piatich rokoch o miliardy eur, ktoré 
rozkradli alebo uliali do zahraničia oligarchovia, finančné skupiny a nadnárodné korporácie. 
Tieto peniaze chceme vrátiť naspäť na Slovensko. Využiť chceme podobný mechanizmus, 
ktorý použil vo Veľkej Británii Tony Blair. 
 

V roku 1997 presadil nový britský premiér Tony Blair mimoriadnu daň – nazvanú 
Windfall Tax. Touto daňou boli dodatočne zdanené najmä energetické spoločnosti, okrem 
iného British Energy, British Gas, British Telecom, National Power, Northern Ireland  
Electricity, Powergen, Scottish Hydro, Scottish Power and Railtrack.  
 

Britská vláda touto jednorázovou daňou získala 5 milárd libier, ktoré boli použité na 
financovanie riešenia dlhodobej nezamestnanosti, ako aj na kapitálové investície pre školy 
a univerzity.  
 
   Na Slovensku chceme takúto mimoriadnu daň uvaliť na energetické monopoly, niektoré 
firmy pôsobiace v slovenskom zdravotníctve a na firmy neférovo profitujúce zo 
zmanipulovaných verejných obstarávaní za posledných 10 rokov. Dodatočné finančné 
prostriedky použijeme na oddĺženie slovenských rodín.  
 
  V rokoch 2010 až 2014 stúpol počet zadĺžených slovenských domácností z 27 percent 
na 37 percent. Výsledkom je skutočnosť, že 30 percent slovenských rodín má nulové úspory, 
to znamená, že doslovne žijú z ruky do úst. Dodanením oligarchov, finančných skupín 
a nadnárodných korporácií získame dostatok finančných prostriedkov, aby sme tento problém 
mohli riešiť. 
 

Priority v riešení zadlženia 
 

 
 
 

V minulosti sme oddlžili slovenské banky a vynaložili sme na to 110 miliárd korún. 
Oddlžili sme aj oligarchov, napríklad Širokého Váhostav, alebo Výbohov Doprastav.  Ak sme 
mohli oddlžiť banky a oligarchov, budeme sa konečne starať aj o oddlženie ľudí.  
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DÉPEHAČKÁRI DO BASY! 
 
 Štát je vždy silnejší než akokoľvek silný oligarchovia alebo podvodníci. Keď chce. Na 
príklade podvodov s DPH vidíme, že vlády štandardných politikov nechcú. Vôbec sa nestarajú 
o to, že na DPH prichádzame ročne o viac ako 2,2 miliardy eur. Napriek tomu, že sa tu striedali 
pravicové aj ľavicové vlády, podvodníkom na DPH sa na Slovensku stále dobre darí. 
 
 Hnutie SME RODINA má jednu veľkú výhodu oproti ostatným: My naozaj môžeme 
s podvodmi na DPH niečo urobiť, pretože nemáme žiadneho dépehačkára v pozadí ani v 
popredí, zodpovedáme sa iba svojim voličom. A preto o tom nebudeme iba hovoriť, ale niečo 
s tým naozaj urobíme. 
 
 Podobný problém ako Slovensko malo v minulosti aj Belgicko. V roku 2003 sa vláda 
naozaj rozhodla, že s tým ide niečo urobiť. Za jeden rok sa jej podarilo znížiť objem 
kolotočových podvodov o 80 percent! Toto sa dá urobiť za jeden rok, ak sa chce. 
 

 
 

 V praxi to znamená, že namiesto daňovej medzery (nevybraná daň) na DPH vo výške 
2,2 miliardy eur vyberieme na DPH minimálne o 1,2 miliardy eur viac. A tieto finančné 
prostriedky použijeme každoročne v prospech zamestnancov, ako aj domácich malých 
a stredných podnikateľov. 
   
  3D POLITIKA A JEJ POZITÍVNE DÔSLEDKY 
 
 Pod 3D politikou rozumieme tri nástroje v daňovej politike, ktoré nám umožnia získať 
dodatočné finančné zdroje, ktoré použijeme v prospech ľudí -  Daňovú spravodlivosť, 
Dodanenie oligarchov, finančných skupín a nadnárodných korporácií a Dépehačkári do basy!  
 
 Prostredníctvom 3D politiky dosiahneme zásadnú zmenu pomeru v prerozdeľovaní 
slovenského národného bohatstva. Pokiaľ doteraz dostával kapitál a firmy, najmä nadnárodné 
korporácie, viac ako 50 percent slovenského HDP, po novom to bude iba približne 40 percent.  
  
 Starostlivý štát si predstavujeme tak, že na rozdiel od súčasnosti, kedy ľudia dostávajú 
iba 39 percent slovenského HDP, po novom budú dostávať približne 50 percent HDP. Štát nemá 
podľa nás pomáhať kapitálu a tešiť sa zo štatistických čísel o raste ekonomiky. Starostlivý štát 
má pomáhať ľuďom. 
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ČO GARANTUJEME KAŽDÉMU SLOVÁKOVI 
 
 Štandardní politici sa 25 rokov nestarali o ľudí. Ficova oligarchická politika vytvára štát 
pre horných 10 tisíc ľudí. Sulíkova liberálna politika znamená štát pre pol milióna úspešných, 
ktorí si vedia pomôcť aj sami. My sa chceme konečne začať starať o väčšinu ľudí na Slovensku. 
Chceme STAROSTLIVÝ ŠTÁT pre dolných 5 miliónov ľudí. Čo to znamená? 
 

 
ZVÝŠENIE PLATU A VYLEPŠENIE RODINNÉHO ROZPOČTU 

 
Vzhľadom na výkonnosť slovenskej ekonomiky je spravodlivé, že 

 

 
 
 

SOCIÁLNE ISTOTY 
 

Chceme, aby každý človek na Slovensku žil s nasledujúcim pocitom a istotou: 
 

 
  
 

ŽIVOTNÚ PERSPEKTÍVU 
 

Chceme, aby každý človek žil s nasledovnou životnou skúsenosťou a presvedčením: 
 

 
 
  
 To najdôležitejšie na záver 
 
  Čím skôr získame podporu pre STAROSTLIVÝ ŠTÁT, tým rýchlejšie ho budeme 
môcť uviesť do praxe. Dajte o tom vedieť čo najviac svojim blízkym, priateľom a kolegom. A 
povedzte im, že v prípade nás majú overenú istotu: Ak niečo sľúbime, tak to aj dodržíme. 
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PRÍLOHA 

 
 
 
Zdroje štatistických informácií o Slovensku a ďalších európskych štátoch 
 
 

1.  Informácie o HDP: 
 

 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/National_accounts_and_GDP 
 

2.  Informácie o domácnostiach: 
 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Household_financial_assets_and_liabilities 
 
https://sdw.ecb.europa.eu/servlet/desis?node=1000004962 
 
http://www.nbs.sk/_img/Documents/PUBLIK/OP_2_2015_Cupak_Strachotova_Vysledky_HF
CS2.pdf 
              
https://www.ezonomics.com/pdf/Household-wealth-in-Europe.pdf 

 
https://www.allianz.com/v_1474281539000/media/economic_research/publications/specials/e
n/AGWR2016e.pdf 
 
Štatistický úrad SR: Príjmy, výdavky a spotreba súkromných domácností (2015) 
 

3.  Informácie o priemerných mzdách: 
 
https://data.oecd.org/earnwage/average-wages.htm 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_European_countries_by_average_wage 
 

4.  Informácie o produktivite práce: 
 
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec0011
6&plugin=1 
 

5.  Ďalšie informácie 
 
Eurostat, OECD, Svetová banka, Štatistický úrad SR, ECB, NBS 
 
 
 
 
 
 


