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OBETE MUSIA MAŤ VIAC PRÁV AKO PÁCHATELIA 
Adriana Pčolinská: Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská chce komplexne riešiť práva obetí 
trestných činov a zároveň dať túto dôležitú a citlivú tému, ktorá je dnes roztrúsená vo viacerých 
právnych normách, takpovediac pod jednu strechu. 
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PRE BABRÁCTVO KOMPETENTNÝCH SI V KOLÓNACH POČKÁME EŠTE DLHÉ ROKY
Miloš Svrček: Zápchy, kolóny a smog. Toto všetci zažívame, keď potrebujeme ísť z pracovných, alebo 
z rodinných dôvodov po nekvalitných cestách, pri ktorých už dávno mala stáť diaľničná sieť. Tak to vyzerá 
s dopravou napríklad v Prešove, v Ružomberku, v Žiline a okolí, ako aj na iných dopravou vyťažených 
úsekoch. 

„PRÍSPEVOK NA ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA A ÚPRAVA OSOBNEJ ASISTENCIE 
PRE ZŤP BOLI MOJE SEPTEMBROVÉ NÁVRHY PRE ZLEPŠENIE ŽIVOTA RODÍN NA 
SLOVENSKU.“
Petra Krištúfková: Aj v septembri som opäť mala snahu pomáhať... 

CHCEME BYŤ REŠPEKTOVANÍ AKO TATRANSKÍ ORLI ALEBO MILUČKÍ AKO 
TATRANSKÉ OVEČKY?
Milan Krajniak: Naša predstava o sebe samých určuje našu budúcnosť. Svedčí o tom aj zaujímavý 
pokus, ktorý urobili na jednej americkej škole. Ako pokusná vzorka boli vybrané dve triedy žiakov. 

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE V ZDRAVOTNÍCTVE A PODPORNÉ SLUŽBY ZA 
14 100 000 EUR
Zuzana Šebová: Dňa 31.8.2017 som podala na Úrad pre verejné obstarávanie a Najvyšší kontrolný úrad 
podnet na kontrolu postupov v nižšie uvedenom verejnom obstarávaní, pričom predmetom zákazky 
mali byť podporné služby pre zabezpečenie prevádzky informačného systému (eHealth) s pred-
pokladanou hodnotou zákazky 14 100 000 eur bez DPH/36 mesiacov.A ten náš kus je Slovensko. 

HOVORÍME NIE UVOĽNENIU DLHOVEJ BRZDY
Peter Štarchoň: Nezainteresovaný občan by mohol mať pocit, že návrhom uznesenia NR SR 
k uvoľneniu tzv. dlhovej brzdy sledujú poslanci vládnej koalície záujem, aby bola dobudovaná 
cestná infraštruktúra na Slovensku. Tento dojem je však mylný. 

TVRDÉ JADRO ZMÄKLO, HURÁ NA PREZIDENTA 
Ľudovít Goga: 1. marca tohto roku predstavila Junckerova Európska komisia Bielu knihu ako 
príspevok k novej kapitole európskeho projektu. Prostredníctvom samotného premiéra sa ku 
nám dostal koncept jadra Európy ako téma do úplného popredia. 

GLOBÁLNE ZDROJE
Dušan Doliak: Jeden z dôvodov, pre ktorý som sa pridal do hnutia SME RODINA – Boris Kollár 
je snaha zmeniť smerovanie Slovenska k trvale udržateľnejšiemu správaniu. Zdalo sa mi, po sta-
rostlivom zvážení, že ľudia v našom hnutí sú práve tí, ktorí najmenej podliehajú davovej hystérií a 
módnym politickým názorom. 

AJ VO VOĽBÁCH DO VÚC IDE O VEĽA 
Josef Vašuta: V živote jednotlivca sú veci prehľadnejšie. Každý z nás vie, že ak chce byť štíh-
ly, musí viac cvičiť a menej jesť. Vo veci verejnej je voľba oveľa zložitejšia. Cieľ ani prostriedky, 
ktorými by sme sa k nemu mali dopracovať zrejmé nie sú. Aspoň nie na prvý pohľad.13



                   Sme rodina

Priatelia! 

Horúce leto je už za nami a som úprimne rád, že 
som mal možnosť ho stráviť s Vami. Celé leto sme 
spolu s ďalšími poslancami strávili na cestách 
po Slovensku. Rozprávali sme sa s občanmi, 
zisťovali, čo ich trápi a spolu s nimi hľadali riešenia.
Toto leto sme sa zamerali najmä na prichádzajúce 
voľby do samosprávnych krajov, kde sme 
postavili desiatky zodpovedných a šikovných 
ľudí, ktorí budú reprezentovať naše hnutie 
v regionálnych zastupiteľstvách. O post županky 
Trenčianskeho samosprávneho kraja zabojuje 
naša kandidátka Petra Hajšelová, ktorá ma 
v sebe zápal pomáhať občanom v každej 
situácii.  Voľby sa konajú štvrtého novembra 2017. 

Mnohí ste sa ma pýtali, že čo bolo hlavnou témou 
tohto leta. Z osobného hľadiska si myslím, že to bolo 
neúnosné teplo, ale keďže som už politik, mal by som 
sa vyjadriť aj k vládnym šarvátkam, ktorých sme boli 
svedkami všetci do jedného. Predseda parlamentu 
Andrej Danko vypovedal koaličnú zmluvu po tom, 
ako sa prišlo na to, že chcel so svojou družinou 
obabrať celé Slovensko o viac než 300 miliónov Eur. 
Niektorí z vás ani nemajú predstavu, aký veľký obnos 
peňazí to je, a práve na to sa títo koaliční banditi 
spoliehali. Andrej Danko jednoducho nezvládol 
mediálny nápor a nevedel, čo si ďalej počať. Práve 
vtedy začali vyliezať na povrch informácie, že sa 
predseda parlamentu neriadi výlučne „svojou 
hlavou“, ale má na každú situáciu svojich poradcov. 
Či to bol neoficiálny poradca ako pán podnikateľ 
Gučík, alebo oficiálny ako pán Machala, efekt to 
nemalo takmer žiadny. Až sa v niekoho hlave zrodil 
nápad, ako prekryť túto nechutnú rabovačku. 
Vypovedanie koaličnej zmluvy! Akoby zázrakom sa 
mu darilo túto frašku prekryť, až kým mu premiér 
nepristrihol krídla. Odvolanie bývalého ministra 
školstva bol priamy ťah na Dankovu bránku, ktorú si 
aj patrične vytrpel. V prieskumoch verejnej mienky ho 
naše hnutie predbehlo a skončil na treťom najhoršom 
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mieste, ktoré by sa dostalo do parlamentu. Taká 
kauza „Kapitán 2“, keďže aj vtedy klesol o pár 
percentuálnych bodov ako teraz. Od začiatku 
tejto kauzy sme zastávali názor, že toto divadlo 
nikomu neprospeje a zbytočne otravuje celý národ.
A riešenie? Nová postavička na ministerstve 
školstva, nový šéf úradu (spomínaný pán Machala), 
zrušená a nanovo vyhlásená výzva, no v zásade 
ide všetko po starom. Psi štekajú, karavána ide 
ďalej. Som presvedčený, že trenice o válov budú 
čoraz viac intenzívnejšie. Práve teraz sa pripravuje 
štátny rozpočet na rok 2018 a premiér opäť ukázal, 
ako sa nemá robiť fiškálna politika. Minulý rok 
vyhlasoval, že sa tento rok priblížime k vyrovnanému 
rozpočtu – teda že sa deficit zníži približne na 
0,4% HDP. Ako sa dalo čakať, žiadna sláva sa 
nekoná. Premiér sa dokonca prerátal o 100%! To 
znamená, že budeme hospodáriť s plánovaným 
deficitom približne 0,8% HDP, a to pri zbytočných 
kauzách a mrhaniach peňazí nie je zrovna málo.
Príprava detí na začiatok školského roka je vždy 
náročná, najmä v mojej situácii :) verte mi, nie je 
to med lízať! Viem, že mnohí z Vás majú každý rok 
problémy so pripravením dieťaťa do školy. V médiách 
prebehla informácia, že sa náklady dokážu vyšplhať 
až na neuveriteľných 450 Eur! A namiesto toho, aby 
štát zasiahol a odbremenil rodiny aspoň od týchto 
výdavkov, v parlamente  nedokážu zahlasovať 
za zákony našej poslankyne Petry Krištúfkovej, 
ktorá sa o túto problematiku intenzívne zaujíma.
Priatelia, voľby do samosprávnych krajov 
sa pomaly, ale isto blížia. Nedovoľme tejto 
bande zlodejov opäť získať moc nad verejnými 
financiami, ktorými disponujú naše kraje. Verím, 
že spoločnými silami ich porazíme a ukážeme 
celému Slovensku, že sa dá politika robiť aj 
zodpovedne, slušne a bez okrádania nás všetkých.

BORIS KOLLÁR
Predseda hnutia Sme rodina – Boris Kollár



Miloš Svrček: PRE BABRÁCTVO 
ZODPOVEDNÝCH SI V KOLÓNACH 
POČKÁME EŠTE 
DLHÉ ROKY

Ak máte otázky alebo     
pripomienky k tejto téme,         
posielajte ich na: 
socialneveci@hnutie-smerodina.sk  

OBETE MUSIA MAŤ VIAC PRÁV AKO 
PÁCHATELIA 

Do Národnej rady Slovenskej 
republiky bol predložený vládny 
návrh zákona o obetiach trestných 
činov. Ministerka spravodlivosti Lucia 
Žitňanská chce komplexne riešiť 
práva obetí trestných činov a zároveň 
dať túto dôležitú a citlivú tému, ktorá 
je dnes roztrúsená vo viacerých 
právnych normách, takpovediac pod 
jednu strechu. 
Konečne. Práva obetí trestných 
činov musia byť uznávané minimálne 
v rovnakej miere ako práva páchateľov.
Na úvod je potrebné pripomenúť, že 
tento vládny návrh zákona vznikol 
„pod nátlakom“ Európskej komisie, 
pretože  Slovenská republika si za 
vlády vedenej Róbertom Ficom 
v rokoch 2012 – 2016  nesplnila  
„domácu úlohu.“ Európska komisia  
totiž v januári 2016 začala voči 
Slovensku konanie vo veci neprebratia 
smernice o obetiach trestných činov. 
Rovnakú výzvu dostalo ďalších 15 
členských štátov EÚ. 
Prínosom návrhu zákona je, že  sa 
do právneho poriadku Slovenskej 
republiky zavedie pojem „obeť“ a 
„obzvlášť zraniteľná obeť“, ktoré 
dnes absentujú. Návrh zároveň rieši 
aj otázku  práv obetí trestných činov. 
Medzi práva obetí trestných činov by 
malo patriť aj právo na právnu pomoc, 

SÚDNICTVO

Adriana Pčolinská  

právo na ochranu pred druhotnou a 
opakovanou viktimizáciou a právo na 
finančné odškodnenie.
Ďalšia časť návrhu zákona  sa týka 
odškodňovania obetí násilných 
trestných činov. Ide o agendu, ktorú 
ministerstvo spravodlivosti rieši už 
aj dnes.  Pokiaľ ide o rozhodnutie 
o nároku na náhradu škody v trestnom 
konaní, chce ministerstvo docieliť taký 
stav, že ak sa v trestnom konaní zisťuje 
výška škody, súd bude musieť v tomto 
konaní rovno rozhodnúť aj o nároku na 
náhradu škody a nemôže už odkázať 
na civilné konanie.
V návrhu zákona je riešená  aj 
podpora subjektov poskytujúcich 
pomoc obetiam trestných činov. 
Akreditované subjekty budú môcť 
zároveň požiadať o finančnú podporu 
na zabezpečenie odbornej činnosti. 
Informácie o poskytnutej finančnej 
podpore zo štátneho rozpočtu budú 
zverejňované. Rovnako verejný 
bude novozavedený register akre-
ditovaných subjektov.
Práve táto časť návrhu zákona nie je 
veľmi zrozumiteľná, pretože zavádza 
dve skupiny subjektov poskytujúcich 
pomoc obetiam trestných činov. Prvou 
skupinou sú subjekty poskytujúce 
pomoc obetiam trestných činov, 
ktoré dostanú zo štátu (ministerstva 

spravodlivosti) dotáciu na svoju 
činnosť a druhú skupinu budú 
tvoriť subjekty  poskytujúce pomoc 
obetiam trestných činov bez dotácie. 
Táto druhá skupina subjektov bude 
poskytovať služby pre obete trestných 
činov za úplatu. Už z tohto návrhu je 
zrejmé, že návrh zákona bol asi šitý 
horúcou ihlou. 
Máme za to, že štát by mal mať 
koncepciu výberu tých subjektov, 
ktoré budú poskytovať svoje služby 
pre obete trestných činov zadarmo. 
Taktiež je pre nás nezrozumiteľné, 
aké kritériá výberu subjektov 
poskytujúcich pomoc obetiam 
trestných činov bude mať ministerstvo 
spravodlivosti pri poskytovaní dotácií. 

Máme za to, že akreditované  
subjekty, ktoré budú poskytovať 
pomoc obetiam trestných činov by 
mali mať aj možnosť získať dotáciu 
na svoju činnosť, ak tieto kritériá 
spĺňajú.
Tieto naše postrehy budeme 
prezentovať v Národnej rade 
Slovenskej republiky, kde pripravíme 
pozmeňovacie návrhy. Veríme, 
že tieto nami pripravené návrhy 
vylepšia návrh zákona a zavedú 
transparentnejšie pravidlá pri 
rozdeľovaní dotácií a zároveň zlepšia 
možnosti a kvalitu pomoci obetiam.
 
DOC. PAEDDR. ADRIANA PČOLINSKÁ 

PHD.
Poslankyňa NR SR a vedúca 

pracovnej skupiny Školstvo
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  ČÍTAJTE NA STRANE 5  



Dušan Doliak: GLOBÁLNE ZDROJE
Ak máte otázky alebo   

pripomienky k tejto téme,   
posielajte ich na:  

kancelaria@hnutie-smerodina.sk  

PRE BABRÁCTVO KOMPETENTNÝCH 
SI V KOLÓNACH POČKÁME 

EŠTE DLHÉ ROKY

Zápchy, kolóny a smog. Toto všetci 
zažívame, keď potrebujeme ísť 
z pracovných, alebo z rodinných 
dôvodov po nekvalitných cestách, pri 
ktorých už dávno mala stáť diaľničná 
sieť. Tak to vyzerá s dopravou 
napríklad v Prešove, v Ružomberku, 
v Žiline a okolí, ako aj na iných 
dopravou vyťažených úsekoch. 
Výstavba diaľnice na úseku Hubová – 
Ivachnová, ktorá mala byť odovzdaná 
v polovici tohto roka je však v niečom 
špecifická. Aj napriek tomu, že tento 
diaľničný úsek mal už stáť, práce 
sa na niektorých jej častiach ešte 
ani nezačali. Skutočnosť, že ani 
za štvrťstoročie éry samostatnosti 
našej krajiny nie sú vlády schopné 
zabezpečiť dostavbu diaľničného 
prepojenia dvoch najväčších miest 
na Slovensku, a dokonca, dochádza 
k nestavaniu na vysúťažených 
úsekoch – to je prejavom obyčajného 
darebáctva. 

Úsek Hubová – Ivachnová 
má dĺžku 15,275 km, pričom súčasťou 
stavby sú 3 križovatky (Hubová, 
Likavka a Ivachnová), tunel Čebrať 
dĺžky 2026 metrov a veľké ľavostranné 
odpočívadlo Ivachnová. Zmluva o 
dielo bola podpísaná 7. novembra 
2013, pričom lehota výstavby bola 
stanovená na 1276 dní od dátumu 
začatia prác (3,5 roka). Pre nepriaznivé 
geologické podmienky medzi 
križovatkou D1 Hubová a tunelom 
bolo razenie tunela zastavené, pričom 
trasa diaľnice má byť posunutá na 
sever, čím sa predĺži tunel na 3650 m a 
celková dĺžka úseku sa skráti o 353 m. 
Uvedený úsek stavia slovensko-české 
združenie Čebrať, ktorého členmi sú 
stavebné spoločnosti Váhostav - SK 
Žilina (vedúci združenia) a OHL ŽS 
Brno, pričom obe spoločnosti uspeli 
v tendri napriek tomu, že spomedzi 
siedmich uchádzačov predložili štvrtú 
najnižšiu cenovú ponuku. Slovensko 
je v skutku zázračná krajina, keď 
najlepší uchádzači v súťažiach o 
veľké dopravné projekty začínajú od 
štvrtého miesta.

Tunel Čebrať, ktorý je sú-
časťou uvedeného diaľničného 
úseku začali raziť v septembri 2014, 
no už po piatich mesiacoch práce 
zastavili pre zosuv pôdy. Zmena 
trasy úseku a predĺženie tunela by 
podľa vyjadrenia kompetentných 
z minulého roka mohlo výstavbu 
predražiť o sto miliónov eur! Je 
šialenstvo, keď si uvedomíme, že 
výstavba tohto úseku diaľnice D1 je 
pozastavená od februára 2015. Dva a 
pol roka nám stavba stojí, nedostaval 
sa jeden most, jeden meter diaľnice, 
pričom zodpovedný subjekt (NDS) ju 
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nie je schopný rozbehnúť. Minimálne 
od apríla 2015 je jasné pretrasovanie 
diaľnice nad Hrboltovou, pričom 
podľa zverejnených informácií 
zhotoviteľ v roku 2016 niekoľkokrát 
urgoval obnovenie výstavby. A aký 
je výsledok? Tento proces bol v júni 
2016 zastavený. Podľa vyjadrenia 
predstaviteľov miestnej samosprávy 
boli v januári tohto roka k dispozícii 
potrebné súhlasy dotknutých 
subjektov. Momentálne je september 
a riaditeľ NDS sa na jar tohto roku 
vyjadril, že je podrobný ďalší prieskum 
a nepriestrelná technická analýza. To 
znamená, že predchádzajúce analýzy 
neboli nepriestrelné? Radšej sa ani 
nepýtam v akej výške sme sa na tie 
„priestrelné analýzy“ všetci poskladali. 
A kde budeme mať istotu, že táto 
budúca analýza nebude modifikovaná 
x ďalšími? Perfektný príklad toho, ako 
sa diaľnice nemajú stavať.

Bohužiaľ tento problém 
najviac pocítia ako inak, bežní ľudia 
a vodiči. Stavba úseku diaľnice D1 sa 
pôvodne mala ukončiť v lete tohto 
roku! Keď počúvam, že v prípade 
zmeny trasy a predĺženia tunela 
Čebrať sa lehota výstavby obchvatu 
Ružomberka prakticky môže predĺžiť 
približne o tri a pol roka, teda do konca 
roku 2020, behá mi mráz po chrbte. 
Pritom, tento termín je podmienkou 
pre využitie peňazí Európskej únie 
v novom programovom období. 
Ak sa nestihne dostavať do konca 
roka 2020, kto bude zodpovedný za 
nepreplatenie peňazí Európskej únie? 
Čo je naozajstným dôvodom odsúvania 
termínu dostavby Vám možno ozrejmí 
fakt, že ponuka Váhostavu a OHL ŽS 
v súťaži o uvedený dopravný projekt 
predstavuje 48,8 % z predpokladanej 
ceny prác 465 miliónov eur bez dane. 
Bývalý minister dopravy Roman 
Brecely sa v máji 2016 vyjadril, že 
zmena trasy a predĺženie tunela môže 
výstavbu predražiť o sto miliónov eur. 
V skutku zaujímavá suma, ktorou by 
sa uvedené združenie priblížilo bližšie 
k celkovej predpokladanej cene prác 
465 miliónov eur bez dane. Je už len 
na nás vodičoch ako zhodnotíme 
túto skutočnosť, t. j. či zmena trasy a 
predĺženie tunela Čebrať nie je skôr 
spôsob, ako pre Váhostav elegantne 
navýšiť cenu za úsek o ďalších 100 
miliónov eur.

Obyvatelia Ružomberka, 
okolitých obcí, ale aj vodiči, ktorí bežne 
cestujú týmto kritickým úsekom 
počúvajú z úst kompetentných, že 
robia maximum, aby sa výstavba na 
danom úseku D1 začala čo najskôr. 
Faktom však ostáva, že kompetentné 
orgány nie sú tak aktívne ako by 

mali byť a nevyužívajú možnosti na 
dostavbu častí úseku D1 Hubová – 
Ivachnová, a to napriek povoleniam, 
ktoré majú k dispozícii. Spomeniem 
napríklad povolenie na začatie 
razenia dvoch tunelových rúr v dĺžke 
1,2 kilometra v novej trase vo forme 
prieskumného diela! Aj keď z verejne 
prístupných dokumentov vyplýva, že 
uvedené povolenia sú zo začiatku 
tohto roka k dispozícii, pokyn od 
zodpovedného orgánu na výstavbu 
dodnes nebol vydaný. Stavba by tým 
bola jednoznačne urýchlená aj aj 
človeku so sedliackym rozumom je 
zrejmé, že  uvedený krok by prispel 
k skoršiemu odovzdaniu úseku do 
užívania. Pritom o potrebe uskutočniť 
uvedený podrobný prieskum hovorí aj 
Brusel, keďže na to, aby sme si mohli 
uplatniť financovanie z európskych 
peňazí, musíme dodržiavať 
odporúčania z Európskej komisie a 
poradného orgánu JASPERS. 

A to sa ani nebudem 
vyjadrovať k plánovanému rozšíreniu 
výroby v spoločnosti Mondi SCP 
ešte pred ukončením obchvatu 
Ružomberka. Čo to zo sebou prinesie? 
Samozrejme viac kolabujúcu dopravu 
osobných a nákladných automobilov. 

Hnutie SME RODINA – Boris Kollár 
preto vyzýva ministra dopravy a 
predstavenstvo NDS na urýchlené 
riešenie problémov pri výstavbe 
úseku D1 Ivachnová-Hubová 
pri Ružomberku. Obyvatelia 
Ružomberku a okolitých miest 
a obcí nemôžu byť odsúvaní na 
vedľajšiu koľaj. Je potrebné stavať a 
prijať opatrenia na čo najrýchlejšie 
vyriešenie vzniknutej situácie. Ak 
minister nezačne okamžite konať, 
môže byť ohrozená finančná 
podpora projektu z eurofondov, 
pričom je otázne či sa vôbec 
zabezpečí náhradné financovanie. 
Najviac mi je však ľúto vodičov, 
ktorí sa mohli na kvalitnejšej 
a bezpečnejšej diaľničnej 
infraštruktúre, ktorá mala byť 
uvedená tento rok do prevádzky, 
zachrániť. Iste všetci viete aký je 
nízky počet smrteľných nehôd na 
kvalitných diaľniciach oproti cestám 
1.triedy. Táto hrozná a ukážková 
benevolencia kompetentných 
orgánov v nestavaní konkrétnej 
diaľnice doslova ohrozuje životy 
nás cestujúcich. Pýtam sa, dokedy?

JUDR. MILOŠ SVRČEK, PHD., LL.M.
Vedúci pracovnej skupiny Doprava

Miloš Svrček

 ČÍTAJTE NA STRANE 11 



Petra Krištúfková, poslankyňa NR SR,  
podpredsedníčka hnutia pre sociálne veci   

Ľudovít Goga: TVRDÉ JADRO ZMÄKLO, 
HURÁ NA PREZIDENTA  

Ak máte otázky alebo  
pripomienky k tejto téme,  
posielajte ich na:  
socialneveci@hnutie-smerodina.sk  

PRÍSPEVOK NA ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 
A ÚPRAVA OSOBNEJ ASISTENCIE PRE ZŤP 

BOLI MOJE SEPTEMBROVÉ NÁVRHY 
PRE ZLEPŠENIE ŽIVOTA RODÍN NA SLOVENSKU

Som presvedčená o tom, že ak sa darí štátu, 
prvým kto by mal túto skutočnosť pocítiť sú rodiny 
s malými deťmi a rodiny s ťažko zdravotne postihnutými 
členmi. Pretože práve tieto skupiny sú ohrozené 
chudobou najviac. 
To že sa štátu darí, počúvam v poslednom čase veľmi často 
z úst premiéra alebo ministrov. Táto nimi deklarovaná 
skutočnosť sa však absolútne nepremieta do života 
slovenských rodín.  Preto som sa aj na septembrovej 
schôdzi venovala týmto rodinám a podala som návrhy 
zákonov, ktoré by veľmi pomohli rodinám s deťmi a 
zdravotne ťažko postihnutým ľuďom, ktorí potrebujú 
osobnú asistenciu.
Máme za sebou začiatok školského roka, s ktorým boli 
spojené vysoké výdavky na školské potreby a poplatky. 
Čo je naozaj často až neriešiteľná situácia pre mnohé 
rodiny. Takmer všetky médiá priniesli články a debaty, 
v ktorých zrátali, koľko rodičov stojí začiatok školského 
roka a dopracovali k sume, ktorá sa vyšplhala až do výšky 
450 EUR! Všetci o tejto problematike vedia a jediný kto na 
ňu nereflektuje sú práve kompetentní – vláda a minister. 
Práve preto som sa rozhodla podať na septembrovej 
schôdzi návrh zákona o príspevku k rodinným prídavkom, 
ktorý by bol vyplácaný vždy v septembri, na pokrytie 
zvýšených výdavkov spojených s nástupom detí do 
škôl. Viem, že suma 25 EUR, ktorú sme navrhli je len 
kvapkou oproti reálnym výdavkom, ale ide nám najskôr  
o to, príspevok zaviesť so sumou, ktorú štátny rozpočet 
zvládne a následne ju postupne zvyšovať.
V ďalšom návrhu, ktorý som už podala tretíkrát, som 
sa venovala osobnej asistencii.  Potrebujú ju zdravotne 
ťažko postihnutí ľudia už od 6 roku života, predovšetkým 
deti, mladí ľudia a ľudia v produktívnom veku. Zákon 
momentálne nedovoľuje, aby im vykonával osobnú 
asistenciu vlastný rodič, čo považujem za diskrimináciu. 
Zo zákona ju môže vykonávať iba cudzia osoba, ktorá 
dovŕšila 18 rok života a nemusí mať ani  žiadnu kvalifikáciu. 
Som absolútne presvedčená o tom, že zákon by nemal 
vylučovať rodičov a rodinných príslušníkov z možnosti 
poskytovať osobnú asistenciu vlastnému dieťaťu, ako je 
tomu teraz. Majú mať právo výberu a ak sa rozhodnú, 
že plnú asistenciu chcú poskytovať, malo by im to byť 
umožnené.
Úlohou štátu je podporovať ľudí s  ťažkým zdravotným 
postihnutím a nie ich obmedzovať v tom, kto sa o nich 
bude starať, kto môže a kto nemôže. Tieto rodiny si 
zaslúžia aj tak oveľa viac, tak aspoň týmto im môžeme 
trochu uľahčiť život.

PETRA KRIŠTÚFKOVÁ
Podpredsedníčka hnutia SME  RODINA – Boris Kollár 

Poslankyňa NR SR, Vedúca pracovnej skupiny Rodina, 
sociálne služby a zamestnanosť
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Petra Krištúfková

Aj v septembri som opäť mala snahu pomáhať...
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Peter Štarchoň: HOVORÍME NIE 
UVOĽNENIU DLHOVEJ BRZDY

Ak máte otázky alebo     
pripomienky k tejto téme,         
posielajte ich na: 
bezpecnost@hnutie-smerodina.sk

CHCEME BYŤ REŠPEKTOVANÍ AKO 
TATRANSKÍ ORLI ALEBO MILUČKÍ 

AKO TATRANSKÉ OVEČKY?

Naša predstava o sebe samých 
určuje našu budúcnosť. Svedčí o tom 
aj zaujímavý pokus, ktorý urobili na 
jednej americkej škole. Ako pokusná 
vzorka boli vybrané dve triedy žiakov. 
Žiaci boli do obidvoch tried vyberaní 
náhodným spôsobom. Ale žiakom 
jednej z dvoch tried povedali, že boli 
do svojej triedy špeciálne vybraní ako 
talentované a šikovné deti. A preto 
budú ako talentované deti dostávať 
ťažšie úlohy a budú na nich kladené 
vyššie nároky, ako na ostatné deti. 
Po roku dosahovali deti z “výberovej” 
triedy oveľa lepšie výsledky a zvládali 
oveľa ťažšie úlohy ako ostatné deti. 
Predstava detí z “výberovej” triedy o 
sebe samých ako o šikovných,  z nich 
naozaj urobila šikovnejšie deti. 
 Ak vnímame pozorne naše 
moderné dejiny, vieme vypozorovať 
dve rôzne predstavy o Slovensku, dve 
stratégie prežitia národa, dve odlišné 
vízie, podľa ktorých sa správali naši 
lídri. Prvou je vízia Slovenska ako 
národa oviec a druhou je vízia Slo-
venska ako národa orlov.
 V čom je najdôležitejší rozdiel 
medzi ovcami a orlom? Ovce potrebujú 
baču. Ak ovce nemajú pastiera, cítia 
strach a úzkosť. Túžia po bačovi, ktorý 
by sa o ne staral, a preto ho stále 
hľadajú. Orol si postaví svoje hnie-
zdo, ktoré potom usilovne rozširuje a 
zväčšuje. Svoje hniezdo si orol vždy 
chráni a nespolieha sa pritom na 
niekoho iného.
 Tieto dve protichodné pred-
stavy o Slovensku, o sebe samých, 
sú zakorenené hlboko v nás. Nosíme 
v sebe semená jednej aj druhej. Záleží 
od každého z nás, ktorú predstavu o 
sebe samých, o Slovensku, nechá 
v sebe vyklíčiť, vyrásť a zmocnieť. 
Nikdy sa nenaučíme lietať, pokiaľ 
uveríme, že sme ovce. Ak však vieme, 
že v srdci každého z nás drieme hrdý 
tatranský orol, potom to budeme 
neustále skúšať a nakoniec to 
dokážeme. Popíšme si teraz tieto dve 
predstavy o Slovensku podrobnejšie.

Slovensko ako krajina 
tatranských ovečiek

 Slovenská republika je naj-
menším štátom v Strednej Európe. 
Ležíme v priesečníku záujmov a 
vplyvu veľkých národov. Vízia Slo-
venska ako krajiny užitočných a 
mierumilovných tatranských ovečiek 

Milan Krajniak

znamená, že si v každom čase 
vyberieme nejaký silnejší štát, ktorý 
má vplyv v Strednej Európe. A potom 
sa ho snažíme presvedčiť, že ho ako 
tatranské ovečky poslúchame a 
nechávame sa ním viesť. Výmenou 
za to očakávame, že nás bude 
chrániť. Navyše, každý „bača“ potre-
buje svojich slovenských honelníkov, 
ktorí mu budú pomáhať tatranské 
ovečky pásť, dojiť a strihať. Byť 
honelníkom tatranských ovečiek 
môže byť celkom lukratívne.
 Táto stratégia bola populár-
na u veľkej časti Slovákov už počas 
Rakúska-Uhorska. Maďari boli 
v Uhorsku najsilnejší, a preto 
väčšina Slovákov videla ako 
najlepšiu stratégiu rozvoja horlivosť 
v pomaďarčovaní Uhorska. Pre 
jednotlivcov bola táto stratégia 
efektívna. Mnoho Slovákov bolo 
významnými úradníkmi uhorských 
vlád. Ak by ale takúto stratégiu zvolili 
všetci, dnes by sme už ako národ 
neexistovali. Našťastie Štefánik, 
Hlinka a Hodža sa správali úplne 
inak.

V období prvej Česko-slo-
venskej republiky opäť zvolila veľká 
časť našich elít stratégiu honelníkov 
pasúcich tatranské ovečky. Naši 
vlastní obhajovali čechoslovakizmus. 
Naši vlastní popierali platnosť 
Pittsburgskej dohody. Naši vlastní 
pomáhali po vzniku Česko-Slovenska 
pri demontáži konkurencieschopných 
fabrík a obhajovali ich odvoz do 
Česka. Akákoľvek snaha o národnú 
emancipáciu v rámci spoločného 
štátu s Čechmi bola časťou našich elít 
prezentovaná ako snaha o obnovu 
Uhorska.
 Počas druhej svetovej vojny 
sa opäť snažila väčšina slovenských
elít – honelníkov – presvedčiť Nemec-
ko o svojej lojalite. Keď Nemci 
vyhlásili niekomu vojnu, Slovensko 
sa ponáhľalo, aby ju vyhlásilo čím 
skôr, ešte pred Maďarskom. Veľká 
časť našej elity mala začiatkom vojny 
krátkozrakú predstavu, že Nemci 
práve ovládli Európu na veky vekov 
a že zárukou rozvoja Slovenska je 
usilovná snaha zapáčiť sa Nemcom. 
Aké to len bolo naivné a krátkozraké …

 Po vojne nastala štyri-
dsaťročná éra služby Moskve. Jedno-
tliví slovenskí komunistickí pohlavári 
sa predbiehali v tom, kto bude Moskve 
slúžiť lojálnejšie. Maďari či Poliaci si 
uchovali počas celého komunizmu 
aspoň náznaky vlastného pohľadu na 
veci, zvyšky súkromného podnikania 
alebo akú-takú náboženskú slobo-
du. Naši komunistickí honelníci 
uprednostňovali slepú poslušnosť. 
Predbiehali sa v tom, kto dokáže 
slovenské ovečky pásť ešte lojálnejšie 
k Moskve.
 Po roku 1989 a najmä po 
vzniku samostatného štátu sa stal 
referenčným rámcom pre našu elitu 
postoj Washingtonu. Čo je dobré 
pre Američanov, to je dobré aj pre 
nás. Ak chceme do NATO, musíme 
Ame-ričanom ukázať, že sme lojálni 
spojenci. Musíme ukázať, že sme 
lojálnejší ako okolité štáty.
 Desať rokov po vzniku repu-
bliky časť našich elít zistila, že sa 
Američania začínajú zo Strednej 
Európy vytrácať, a preto sa stal 
najdôležitejším postoj Bruselu. 
Rétorika zostala zachovaná, zmenil sa 
iba adresát dôkazov našej poslušno-
sti. Ak sa chceme stať členmi 
klubu, nemôžeme vraj diskutovať 
o pra-vidlách jeho fungovania. 
Šprintom sme preberali jednotlivé 
predvstupové kapitoly, šprintom sme 
preberali európsku legislatívu. Veď 
v Bruseli vedia lepšie, ako to má byť. 
Nebudeme predsa skúsenejších 
poučovať.
 V posledných rokoch sa 
adresát našej lojálnosti postupne 
menil z Bruselu na Berlín. Naše 
elity nás presviedčajú o tom, že si 
nemôžeme dovoliť slobodný názor 
na eurovaly alebo migráciu. Veď by sa 
Nemci mohli nahnevať, že ich brzdíme 
pri ich ťažkej práci, pri záchrane 
Európy!
 Premiér Fico pomenoval 
svoju víziu Slovenska ako krajiny 
poslušných a usilovných tatranských 
ovečiek otvorene. Stratégiou sloven-
skej zahraničnej politiky je podľa neho 
“počkať” ako sa rozhodnú Nemci a 
Francúzi, a potom sa k nim pridať. A ak 
je rozdiel medzi postojom Nemecka 
a Francúzska, potom sa pridáme k 
Berlínu. Po Brexite sa premiér Fico 
rozhodol, že Slovensko chce doviesť 
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do najužšieho jadra Európskej únie – 
teda do úplného područia Nemecka 
a Francúzska.
 Motívy, prečo jednotliví 
naši predstavitelia vystupujú v roli 
spoľahlivých honelníkov, pasúcich 
tatranské ovečky pre našich 
európskych pastierov, sú rôzne. Pre 
niekoho je hlavným motívom strach. 
Sme malí, potrebujeme niekoho 
väčšieho, aby nás ochránil. Na viac aj 
tak nemáme.
 Iní sa hanbia za “zaostalosť a 
neeurópskosť” Slovákov, a snažia sa 
demonštrovať, že oni – elita, na rozdiel 
od ľudu, už dorástli na požadovanú 
úroveň. Nevedia sa identifikovať  
s malým nedokonalým Slovenskom, a 
preto sa chcú cítiť ako Európania.
Obávajú sa každého nesúladu s 
aktuálne prevládajúcim európskym 
postojom, pretože by to bol v Bruseli 
alebo v Berlíne dôkaz, že nie sú 
dostatočne spoľahliví, pretože nie sú 
schopní ustrážiť vlastný ľud.
 A máme aj takých, ktorým 
slúži stratégia honelníkov na oso-
bný prospech. Spoľahlivý honelník si 
zaslúži väčšiu ústretovosť pri čerpaní 
eurofondov, otvorené dvere pri 
lobovaní  v Bruseli, podporu Nemecka 
a eurokomisie pri nomináciách do 
dobre platených eurofunkcií.
 Bez ohľadu na motívy 
vyznávačov stratégie oviec je takéto 
nazeranie na seba samých škodlivé. 
Spomeňme si na príklad z americkej 
školy. Aké škody pôsobíme sami 
sebe, ak na seba nazeráme ako na 
malých, slabých, nesvojprávnych, 
zaostalých, bez práva na vlastný 
názor! Tak ako devalvačné očakávania 
vyvolávajú devalváciu, vnímanie 
seba samých ako sluhov z nás robí 
nesebavedomých ľudí, ktorí aj tak nie 
sú sami schopní nič dokázať. 
 Už od vojnovej Slovenskej 
republiky vedie stratégia oviec k 
snahe byť akýmsi vzorovým štátom, 
ktorý bezvýhradne plní pokyny baču. 
Našu energiu a vynaliezavosť potom 
nevydávame na snahu rozvíjať sa 
o rásť, ale na dokazovanie toho, že 
dobre plníme úlohu honelníkov alebo 
usilovných a poslušných oviec.
 Vízia Slovenska ako krajiny 
tatranských ovečiek je ľudsky veľmi 
pohodlná. Nazeraním na seba ako 
na ovce sa národ zbavuje strachu zo 
zodpovednosti za seba samého. Naze-
raním na seba ako na spoľahlivého 
honelníka veľkých bačov si človek 
podvedome prisvojuje časť ich veľkosti 
a zbavuje sa pocitu menejcennosti z 
príslušnosti k malému a nedokona-
lému národu. A navyše, dobrým a 
premyslených hraním tejto role sa dá 
dostať medzi prvými k výhodám od 
mocných.
 Existuje predsa len jeden 
argument, ktorý by uplatňovanie tejto 
stratégie prežitia Slovenska osprave-
dlňoval. Ten argument znie, že na viac 
nemáme. Ale naozaj nemáme na viac?

Slovensko ako krajina 
tatranských orlov

 Orol je hrdý tvor. Netúži 
vládnuť iným zvieratám. Koniec 
koncov, nie je na to dostatočne 
silný. Ale je dostatočne rýchly a 
odhodlaný, aby  si dokázal uchrániť 
svoje hnie-zdo, svoje mláďatá. Orol 
si nenechá vnútiť štýl života, ktorý by 
mu nevyhovoval. Orol sa nezapája 
do súperenia medveďov o to, ktorý 
z nich bude vládnuť lesu. Ale budí 
dostatočný rešpekt, takže žiadny 
medveď radšej neskúša liezť na 
skalu, aby mu vykradol hniezdo.
 Rešpekt orla nie je založený 
na sile, ale na odhodlaní. Agresor vie, 
že orol bude svoje hniezdo brániť 
vždy, odhodlane a na doraz. Agresor 
vie, že by nakoniec vyhral. Ale 
skúsenosť s orlami ho núti rozmýšľať, 
či mu konflikt s orlom stojí za to. Či 
nie je v blízkosti iná, ľahšia korisť. 
 Samotný vznik moderného 
slovenského národa bol naplnením 
vízie orla. Štúrovská generácia 
touto víziou žila a vďaka tomu 
dnes existujeme na mapách 
Európy. Pripomeňme si dobu, v 
ktorej žili štúrovci. Uhorsko bolo 
krajinou, ktorá sa práve menila z 
mnohonárodnostnej monarchie na
štát ovládaný maďarským živ-
lom. Väčšina našej elity sa 
rozhodla pre stratégiu honelníkov 
budapeštianskych pastierov. Ale 
našla sa skupina odhodlaných 
idealistov, ktorí odvážne napĺňali svoj 
sen o Slovensku.
 V meruôsmych rokoch 
štúrovci za svoju predstavu o 
Slovensku ako samostatnom národe 
bojovali. Napriek tomu, že videli ako 
väčšina slovenských elít uplatňuje 
stratégiu honelníkov. A hoci vojensky 
nevyhrali, nový cisár František Jozef 
začal vnímať požiadavky Slovákov 
ako otvorenú otázku a urobil aspoň 
malé jazykové ústupky.
 V roku 1861 sa vyznávači 
stratégie orla vzopäli znovu a 
memorandové hnutie viedlo   k  
založeniu Matice slovenskej, 
otvoreniu slovenských gymnázií a k 
celkovému rozmachu slovenského 
politického a kultúrneho života. 
Vďaka tomu vyrástli na Slovensku 
nové generácie s orlom v srdci, a 
vďaka tomu sme prežili do pádu 
Uhorska.
 Na začiatku dvadsiateho 
storočia sa stali nositeľmi stratégie 
orla Andrej Hlinka a Milan Hodža. 
Zakladali svojpomocné družstvá. 
A snažili sa Slovákov povzniesť 
hospodársky, aby si vytvorili 
základňu pre politický rast Slovákov. 
Mnohokrát prehrali. Hlinka bol 
dokonca väznený. Ale nakoniec sa 
ich stratégia ukázala ako správna. 
Obaja sa stali najvýraznejšími 
predstaviteľmi Slovákov za prvej 
Česko-slovenskej republiky. Milan 
Hodža bol dokonca našim prvým 
slovenským predsedom vlády.
 

Osobitným príkladom napĺňania 
stratégie orla bol Milan Rastislav 
Štefánik. Vojak, letec, veliteľ česko-
slovenských légií počas prvej 
svetovej vojny. Bez M. R. Štefánika by 
pravdepodobne Česko - Slovensko 
nevzniklo. Práve Štefánik viedol 
počas vojny rokovania  v Paríži, keďže 
T. G. Masaryk nevedel dobre po 
francúzsky. Krásnym vykreslením žitia 
podľa stratégie orla je Štefánikovo 
osobné motto: “Ja sa prebijem, lebo 
sa prebiť chcem!”.
 S postupom druhej svetovej 
vojny si čoraz viac a viac vtedajších 
slovenských politikov uvedomovalo, 
že stratégia nemeckých honelníkov 
nikam nevedie. Pripravovali povstanie, 
ktoré by umožnilo Slovensku 
prejsť na stranu spojencov. Ale v 
krízovom okamihu, keď Nemci začali 
obsadzovať Slovensko, sa takmer 
všetci sprisahanci zľakli a zlyhali. 
Našťastie jeden z nich, vtedy iba 
podplukovník Ján Golian, na vlastnú 
zodpovednosť vydal rozkaz klásť 
nemeckým jednotkám odpor.
 Povstanie z roku 1944 je 
jedným z najskvelejších okamihov 
našich dejín. Bolo to najväčšie 
ozbrojené vystúpenie Slovákov 
v dejinách. Spolu s odporom 
juhoslovanských partizánov bolo naše 
povstanie najväčšou vojenskou akciou 
v tyle Nemecka počas celej druhej 
svetovej vojny. Vďaka Povstaniu sme 
patrili po vojne k víťazným národom. 
Vďaka povstaniu bola po vojne idea 
čechoslovakizmu mŕtva. Povstanie 
je jedným z najlepších príkladov 
uplatnenia stratégie orla v našich 
dejinách.
 Víťazstvo Demokratickej 
strany na Slovensku vo voľbách 1946 
bolo jedinou porážkou komunistov v 
povojnových voľbách v celej Strednej 
Európe. Slováci na rozdiel od iných 
národov nepodľahli tlaku doby, podľa 
ktorej nemalo zmysel sa komunistom 
postaviť ale len obrusovať hrany 
kolaboráciou. Podobne ako pri 
Povstaní, aj vo voľbách 1946, sme 
urobili samostatný krok, na ktorý 
môžeme byť hrdí.
 V roku 1968 sa pre stratégiu 
orla rozhodli reformní komunisti. 
Odhodlanie ísť vlastnou cestou 
vzbudilo obrovskú podporu ľudí. 
Nadšená podpora pre Alexandra 
Dubčeka a obrodný proces 
symbolizovali odpor ľudí k stratégii 
sovietskych honelníkov. Tento 
odpor bol potvrdený aj obrovským 
sklamaním a frustráciou ľudí, keď 
nebol vydaný signál brániť sa proti 
okupačným vojskám.
 Koncom osemdesiatych 
rokov bolo zrejmé, že k zmene 
pomerov v komunistickom Česko - 
Slovensku musí prísť. Jedna časť elity, 
vrátane Alexandra Dubčeka, sa po 
roku 1968 vrátila k stratégii sovietskych 
honelníkov. Očakávali, že impulz na 
zmenu pomerov musí prísť z Moskvy. 
Druhá časť elít pracovala okolo 
Vladimíra Jukla a Silva Krčméryho, 

aby zmena prišla čo najskôr. Dvadsať 
rokov budovali podzemné hnutie 
a keď v polovici osemdesiatych 
rokov 20. storočia začali verejné 
pôsobenie, komunistický režim bol 
šokovaný stovkami tisíc ľudí, ktorí 
ich podporovali. Masové hnutie v 
Novembri 1989 nakoniec ukázalo, 
že stratégia orla bola aj pri páde 
komunizmu úspešnejšia.

Orli proti honelníkom

Slovenské moderné dejiny sú 
neustálym súbojom slovenských 
orlov a honelníkov. Orli museli vždy 
zvádzať s honelníkmi zápas o srdce 
slovenského ľudu. Keď sa im ho 
podarilo získať, hoci iba na krátky čas, 
vtedy sme zažívali slávne obdobia, 
na ktoré dodnes spomínane. Počas 
celých našich moderných dejín boli tí, 
ktorých si dodnes vážime, zástancami 
stratégie orla: Štúr, Hurban, Francisci, 
Daxner, Moyzes, Štefánik, Hodža, 
Hlinka, Golian, Jukl a Krčméry.
 S odstupom času sa nám 
zdá byť očividné, ktorá stratégia je 
správna. A predsa museli tí, ktorých 
si dnes najviac vážime, celý život 
bojovať s prevahou honelníckej a 
sluhovskej mentality väčšiny našich 
elít. Ani v súčasnosti to nie je inak. 
Typickým príkladom sluhovskej 
mentality je fungovanie slovenských 
mainstreamových médií a liberálnych 
elít. Mentálnym svetom týchto ľudí je 
strach z Ruska a komplex z vlastnej 
neschopnosti získať si srdce národa. 
Tieto elity veria, že ich poslaním je 
„poeurópštiť” Slovensko, aby sme 
boli vzornými žiakmi Bruselu. Veď 
slovenskú vlajku, hokejovú a futbalovú 
reprezentáciu nám nechajú…
 Buďme však obozretní aj pred 
tými, ktorí síce nechcú byť honelníkmi 
Bruselu, ale stali sa honelníkmi 
Moskvy. Zabúdajú na to, že mocnosti 
nemajú priateľov, mocnosti majú iba 
záujmy. Aký zmysel má vzoprieť sa 
bruselským a berlínskym bačom a ich 
slovenských honelníkom, ak budeme 
stále krajinou tatranských ovečiek, iba 
budeme mať nového moskovského 
baču a jeho honelníkov?
 Dnes, v roku 2017, sa 
nachádzame v rovnakej situácii, ako 
hrdina z typickej slovenskej rozprávky. 
Príde na rázcestie, z ktorého vedú tri 
cesty. Dve sú široké a pohodlné – to 
sú cesty pre našich honelníkov a vedú 
do Bruselu a Moskvy. Tretia cesta je 
úzka a tŕnistá, ale na konci tejto cesty 
je Slovensko ako rešpektovaný a silný 
štát. Spoliehať sa na vlastné sily, stáť 
na vlastných nohách, byť čo najviac 
politicky, vojensky, ekonomicky, 
energeticky a potravinovo sebestač-
ný. Byť súčasťou Európskej 
únie, ale uvedomovať si, že ako 
Stredoeurópania máme právo na 
vlastný pohľad na svet. To je vízia pre 
ľudí, ktorí vidia Slovensko ako krajinu 
tatranských orlov.

BC. MILAN KRAJNIAK
Podpredseda hnutia SME RODINA - 

Boris Kollár
Vedúci pracovnej skupiny Národná 
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Josef Vašuta: AJ VO VOĽBÁCH DO 
VÚC IDE O VEĽA

Ak máte otázky alebo   
pripomienky k tejto téme,   

posielajte ich na:  
zdravotictvo@hnutie-smerodina.sk  

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE V ZDRAVOTNÍCTVE 
A PODPORNÉ SLUŽBY ZA 

14 100 000 EUR

Dňa 31.8.2017 som podala na Úrad 
pre verejné obstarávanie a Najvyšší 
kontrolný úrad podnet na kontrolu 
postupov v nižšie uvedenom verejnom 
obstarávaní, pričom predmetom 
zákazky mali byť podporné služby 
pre zabezpečenie prevádzky 
informačného systému (eHealth) s 
predpokladanou hodnotou zákazky 
14 100 000 eur bez DPH/36 mesiacov.
Tento podnet na kontrolu postupov 
verejného obstarávateľa vo verejnom 
obstarávaní som podala, pretože 
v zmysle nižšie uvedených dôkazov 
mám opodstatnený dôvod sa 
domnievať, že Zmluva, ktorá je 
výsledkom verejného obstarávania, 
bude uzatvorená v rozpore so 
zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

Základné informácie a označenie 
verejného obstarávania
Verejný obstarávateľ:  
Národné centrum zdravotníckych 
informácií
Publikačný vestník č.: 
2017/S 069-130397 zo dňa 7.4.2017
Vestník č.: 
71/2017 zo dňa 10.4.2017 pod sp. zn. 
4631-MSS
Predmet zákazky: 
podporné služby pre zabezpečenie 
prevádzky Informačného systému 
ESZ a ESZ RF a RS
Druh zákazky:   
služby
Druh postupu:   
verejná súťaž - nadlimitná zákazka

Nakoľko ide o rozsiahlejší podnet 
uvediem aspoň niektoré z týchto 
dôvodov:

Architektúra, konfigurácia a 
kľúčové parametre IS neboli 
súčasťou dokumentácie, ktorú 
verejný obstarávateľ poskytol na 
vypracovanie kvalifikovanej ponuky 
všetkým záujemcom rovnako a 
neobmedzene prostredníctvom 
svojho profilu, ale bola k dispozícii 
u verejného obstarávateľa. Pravidlá 
pre nahliadnutie do kompletnej 
dokumentácie boli nastavené spô-
sobom, že v prípade záujmu zo strany 
záujemcu, môže tento požiadať 
a samostatne prísť nahliadnuť do 
dokumentácie do miesta sídla 
verejného obstarávateľa. 
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Zároveň, keďže architektúra, konfi-
gurácia a kľúčové parametre IS 
neboli súčasťou dokumentácie, ako 
záujemca mohol predložiť cenovú 
ponuku? Od rozsahu a charakteru 
architektúry, konfigurácie a kľúčových 
parametrov IS priamo závisí výška 
predpokladanej hodnoty zákazky a 
následne návrh ceny. 
Verejný obstarávateľ uviedol v 
súťažných podkladoch, že obhliadka 
miesta dodania predmetu zákazky 
nie je potrebná. Podľa môjho názoru 

je takáto obhliadka potrebná - veď IS 
už existuje.
Záujemcovia mali na predloženie 
kvalifikovanej ponuky kratší čas než 
bola lehota na predkladanie ponúk 
stanovená obstarávateľom.
Túto zmluvu, ktorá bola zverejnená až 
následne 19.4.2017, mali záujemcovia 
k dispozícii 34 dní, čo je menej 
ako minimálna zákonná lehota na 
predkladanie ponúk.
Verejný obstarávateľ si vyhradil 
právo zvýšiť/znížiť predpokladaný 

počet človekohodín, čo bude mať 
zásadný vplyv na celkovú zmluvnú 
cenu, ktorú úspešný uchádzač 
predložil, resp. ktorá je výsledkom 
elektronickej aukcie a bude 
súčasťou Zmluvy.
Čiastočná dokumentácia poskyt-
nutá verejným obstarávateľom 
prostredníctvom profilu v žiadnej 
časti jasne a určito nešpecifikuje, 
čo bude predmetom post-
implementačných služieb, čo-
ho dôsledkom môže byť len 
nekvalifikovane vypracovaný ce-
nový návrh, ktorý nezohľadňuje 
všetky nevyhnutné reálne náklady 
potrebné na toto plnenie.
Verejný obstarávateľ si okrem 
iného napríklad vyhradil právo 
zvýšiť alebo znížiť predpokladaný 
počet človekodní pri reálnom 
využívaní špecialistov v závislosti 
od ich reálne odôvodnenej 
potreby. Keďže zmluva, ktorá 
má byť uzatvorená ako výsledok 
verejného obstarávania, vykazuje 
znaky rámcovej dohody, mala sa 
spravovať ustanoveniami zákona o 
verejnom obstarávaní týkajúcimi sa 
rámcovej dohody.
Takto nastavená zmluva jedno-
značne vykazuje prvky klientelizmu, 
nakoľko uchádzač, ktorý bude 
chcený, dostane viac človekodní 
ako ten, ktorý nie je u verejného 
obstarávateľa príliš žiadaný. Takéto 
nejasné pravidlá vytvárajú priestor 
pre klientelizmus a korupciu. 
Opodstatnenosť požiadavky napr. 
integračný špecialista, konzultant 
pre bezpečnosť, infraštruktúrny 
špecialista, databázový špecialista 
atď. v rámci podmienky účasti na 
základe poskytnutej dokumentácie 
prostredníctvom profilu nevyplýva 
a absolútne chýba odôvodnenie 
primeranosti na tieto požiadavky. 
Na základe uvedeného vzniká 
priestor na prípravu obstarávania 
pre konkrétny subjekt. 

Na záver tohto článku by som len 
chcela uviesť, že je znepokojujúce 
a v rozpore s princípom hospo-
dárneho vynakladania verejných 
prostriedkov, že verejný obsta-
rávateľ zastiera základné dôležité 
údaje o verejnom obstarávaní.

ING. ZUZANA ŠEBOVÁ 
Poslankyňa NR SR a vedúca 

pracovnej skupiny Zdravotníctvo 

Zuzana Šebová
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Ak máte otázky alebo   
pripomienky k tejto téme,   
posielajte ich na:  
ekonomika@hnutie-smerodina.sk  

HOVORÍME NIE 
UVOĽNENIU DLHOVEJ BRZDY

Je totiž potrebné venovať pozornosť 
aj skutočnostiam nezainteresovanej 
verejnosti ktoré sú skryté či nie 
zrejmé. Najskôr sa pozrime na formu 
a načasovanie daného návrhu. Návrh 
uznesenia bol predložený na júnovej 
schôdzi NR SR ako nový, pôvodne 
nezaradený bod programu, pričom 
jeho predkladateľmi sú koaliční 
poslanci uchádzajúci sa o post 
predsedov VÚC v nadchádzajúcich 
voľbách (teda časť z nich). 
O tom, ako bol vopred pripravený a 
prediskutovaný návrh svedčí aj to, 
že bol hneď dopĺňaný o železničnú 
infraštruktúru a následne vyvstávala 
otázka, aké ďalšie pozmeňovacie 
či doplňujúce návrhy by mohli 
nasledovať, a tak sa tento bod 
programu presunul na aktuálnu 
septembrovú schôdzu. Hnutie SME 
RODINA – Boris Kollár vyjadrilo 
jednoznačný nesúhlas s návrhom 
uznesenia. Dôvodov je viacero, preto 
sa na nich v ďalšom texte bližšie 
pozrieme.
 V návrhu uznesenia absen-
tuje uprednostňovanie jednotlivých 
cestných úsekov. Návrh otvára 
možnosti aj pre ďalšie oblasti verej-
ného sektora nad rámec dopravy. 
Čo je dôležitejšie? Dlhodobo 
podfinancované školstvo? Alebo 
sanácia dlhov v zdravotníctve? Či 
podpora rozvoja vedy a výskumu, 
alebo sociálna sféra? Zmysluplnosť 
dlhovej brzdy preukázala aj analýza 
Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, 
podľa ktorej jednoznačne vplýva 
na zníženie rizikovej prirážky (v 
desaťročnom horizonte v možnej 
výške až 1 mld. eur). Podľa danej 
analýzy, za predpokladu vyrovnaného 
rozpočtu v rokoch 2020 - 2025, 
existuje fiškálny priestor bez zmeny 
dlhovej brzdy vo výške 16 mld. eur 
(v prípade dosiahnutia hornej hranice 
2. sankčného pásma). Z hľadiska 
dlhodobej udržateľnosti verejných 
financií je pritom za bezpečnú úroveň 
považovaný dlh pod úrovňou 50% 
HDP. Ďalší argument predstavuje aj 
výsledok prieskumu realizovaného 
Klubom ekonomických analytikov pri 
INEKO (2017), podľa ktorého sú 9 z 10 
analytikov proti uvoľneniu dlhovej 
brzdy. Dlhová brzda jednoznačne 
preukázala svoje opodstatnenie 
nielen v období hospodárskej krízy, 
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ale aj v súčasnej konjunktúre.
 Predkladatelia návrhu uzne-
senia taktiež pozabudli na možnosť 
zamerania sa na štruktúru výdavkov 
verejnej správy a zvyšovania jej 
celkovej efektivity a dôrazu na ich 
udržateľnosť. Len pre ilustráciu, 
priemerné náklady na výstavbu 
1 km diaľnic a rýchlostných ciest 
podľa prieskumu INEKO (2016; 
2017) sú na Slovensku v rozpätí 40 
- 50 miliónov eur, v Česku v rozpätí 
10 - 20 miliónov, či v Chorvátsku 
alebo Maďarsku nepresahujúcich 
10 miliónov (pozn.: detailné dôvody 
týchto rozdielov by si vyžadovali 
samostatný príspevok, dané „hrubé“ 
porovnanie nezohľadňuje všetky 
špecifiká). Akcent na zmysluplnosť 
výstavby konkrétnych úsekov diaľnic 
a rýchlostných ciest bol citeľný i 
v prípade správ Inštitútu finančnej 
politiky i projektu Hodnota za peniaze 
pri samotnom Ministerstve financií SR 
(prípad Soroška). Pre „zviditeľnenie“ 
tejto argumentácie si pozrite 
vizualizáciu, ktorá vám ukáže, aká 
rozšafnosť bola použitá napríklad pri 
navrhovaní obchvatu Prešova. Veď 
predsa na to máme a ak nie, stačí 
uvoľniť dlhovú brzdu.  

 Otázne je taktiež zvažovanie 
zriadenia nového výboru Národnej 
rady Slovenskej republiky, ktorý by 
zastrešoval rozhodnutia týkajúce 
sa strategických investícií štátu, 
v rámci ktorého by mali mať paritné 
zastúpenie opozícia i koalícia, a to 
vzhľadom na potenciálne narušenie 
ústavou daných kompetencií a 
postavenia NR SR ako ústavodarného, 
zákonodarného a kontrolného orgánu 
a nie výkonného, ktorým je vláda. Ak 
by sa pri uvoľňovaní dlhovej brzdy 
argumentovalo potrebou flexibilnej 
správy dlhu verejnej správy, likvidity a 
rezerv štátu, je potenciálnym riešením 
prechod na čistý dlh rešpektujúci 
špecifiká a postavenie Agentúry 
pre riadenie dlhu a likvidity. Táto 
alternatíva predstavuje otvorenú 
možnosť ďalšej diskusie. 
 Záverom si dovolím 
použiť jednu analógiu a obrazne 
pomiešať jablká s hruškami. Súčasná 
koalícia a jej vládna reprezentácia 
v prípade úverovania obyvateľov 
zdôrazňuje význam obozretného 

úverovania. Zadlženosť Slovákov 
atakuje 35% HDP, čo predstavuje 
6500 eur na občana. Zodpovedne 
pristúpila za daných okolností 
k vytváraniu rámcov pre jej reguláciu, 
a to napríklad prostredníctvom zmien 
v legislatívnom prostredí týkajúcich 
sa poskytovania spotrebiteľských 
úverov, či pôsobenia nebankových 
subjektov alebo regulatív v oblasti 
hypotekárneho úverovania. S týmito 
krokmi je možné jednoznačne súhlasiť. 
Ako však pristupuje k úverovaniu 
verejnej správy? Nezodpovedne. Tu 
jej neprekáža, že napriek napĺňaniu 
až prekračovaniu predikcií týkajúcich 

sa príjmov štátneho rozpočtu 
(primárne výberu daní), stále 
nie je vyrovnaný. Neprekáža jej, 
že celkový dlh verejnej správy 
je 51,9% (i keď áno, tlieskame 
jeho znižovaniu), čo na občana 
predstavuje 9600 eur. V tomto 
prípade obozretné úverovanie 
nielenže nie je potrebné, ale koaliční 
partneri navrhujú uvoľnenie dlhovej 
brzdy, pričom sa nehanbia uvaliť na 
občanov Slovenska dlhové jarmo.

prof. Mgr. Peter Štarchoň PhD.
Poslanec NR SR a člen pracovnej 

skupiny Ekonomika a financie

Peter Štarchoň

Nezainteresovaný občan by mohol mať pocit, že návrhom uznesenia NR SR k uvoľneniu tzv. dlhovej brzdy 
sledujú poslanci vládnej koalície záujem, aby bola dobudovaná cestná infraštruktúra na Slovensku. 

Tento dojem je však mylný. 

EKONOMIKA



Ak máte otázky alebo  
pripomienky k tejto téme,  

posielajte ich na:  
zahranicie@hnutie-smerodina.sk  

TVRDÉ JADRO ZMÄKLO, HURÁ 
NA PREZIDENTA

1. marca tohto roku predstavila Junckerova 
Európska komisia Bielu knihu ako príspevok k novej 
kapitole európskeho projektu. Prostredníctvom 
samotného premiéra sa ku nám dostal koncept 
jadra Európy ako téma do úplného popredia. 
         Fico svoje predstavy o európskom jadre načrtol 
už skôr. Slovensko sa podľa neho musí zapojiť 
do užšej integrácie, ktorá sa bude odohrávať 
v eurozóne. Užšia integrácia bude znamenať aj 
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veľmi citlivé rozhodnutia, napríklad v sociálnej či 
daňovej oblasti. Budú to aj významné rozhodnutia, 
ktoré sa budú týkať obrany a bezpečnosti, kde 
sa bude integrácia prejavovať v intenzívnejšej 
spolupráci krajín, pokiaľ ide zbrojné výdavky na 
obranu.
         Téma zapojenia sa do integračných procesov 
v takej miere, že nie je iná cesta len byť súčasťou 
tvrdého jadra, sa stala Ficovou dominantnou 

témou. Jej medializácii venoval všetok svoj čas a 
politický vplyv. Nerešpektoval názory opozície, 
obhajoval svoje postoje pri každej príležitosti a to 
aj napriek tomu, že presnú definíciu a funkčnosť 
nikdy dôveryhodne nevysvetlil. Jeho koaliční 
partneri len pritakávali, súdiac z ich neprítomných 
pohľadov len máloktorí mali predstavu o jadre a 
do obhajoby názorov premiéra sa púšťali veľmi 
opatrne.
           Zotrvačnosť integrácie podľa Fica 
neprevalcovala ani kauza eurofondov na 
Ministerstve školstva, ba ani následná koaličná 
kríza. Tu je však nutné konštatovať, že sa mierne 
otupilo papagájovanie na tému jadro, ale pri 
vyslovovaní tohto slova stále premiérovi nechýbal 
zvláštny výraz, niekedy hraničiaci s výrazom 
pomätenca fascinovaného vlastným nápadom. Ale 
je pravdou, že jadro mäklo a čakalo sa na dôležité 
prejavy, ktoré mali jednoznačne dať za pravdu 
Ficovi a jeho predstavám o budúcnosti Európy.
           V prejave o stave únie Juncker vyzdvihol 
spravodlivosť medzi európskymi štátmi aj 
v medzinárodnom obchode, ohlásil koniec dvoch 
kategórií európskych občanov, zasadil sa za 
budovanie energetickej, obrannej, kapitálovej, 
bankovej a digitálnej Únie. Vytýčil päť priorít 
budúcnosti EÚ, čuduj sa svete, o tvrdom Jadre ani 
slovko. Asi mu ten Fico zabudol zavolať, alebo si 
nerozumeli, myslel si občan Slovenska, zaujímajúci 
sa o danú problematiku.
           Macron sa študentom na parížskej univerzite 
prihovoril s prejavom, ktorý je zároveň dlhodobou 
víziou Európy aj podrobným zoznamom, viac či 
menej, očakávaných opatrení. Isté je len to, že pre 
realizáciu svojej vízie sa bude musieť dohodnúť 
s Merkelovou a ďalšími štátmi. Nepočíta však so 
všetkými, Macron sa totiž prihlásil k viacrýchlostnej 
Európe.  Potiaľto to sedí aj Ficovi, ale pozor, 
medzi menej očakávané návrhy patrí spájanie 
daňovej harmonizácie so štrukturálnymi fondami. 
Podotkol, že niektoré štáty Únie majú nízke 
daňové zaťaženie a zároveň patria medzi častých 
prijímateľov prostriedkov z európskeho rozpočtu. 
Chce zadefinovať pásmo dane, ktorým by boli 
členské štáty zaviazané.
           A tu je asi ten zlomový moment, kedy slovo 
jadro začína spontánne zanikať. Sociálny demokrat 
predsa nemôže dopustiť harmonizáciu daňových 
základov, nemôže dopustiť zadefinovanie pásma 
dane, ktorého rešpektovanie by podmienilo 
prístup k európskym kohéznym fondom.
             A čo teraz? Fico stratil tému, ale slovo 
dane sa mu natoľko zapáčilo, že hľadal spojenie a 
našiel. Dane a Kiska, to je téma, hurá na prezidenta. 
Mediálna póza zostáva, národ je zneistený, 
detektor lži pripravený, ale korektnosť a štátnickosť 
boli opäť prefackané realitou politickej súčasnosti 
Slovenska.

ING. ĽUDOVÍT GOGA  
Poslanec NR SR a vedúci pracovnej skupiny 

Medzinárodné vzťahy

ZAHRANIČIE



Ak máte otázky alebo  
pripomienky k tejto téme,  
posielajte ich na:  
ekonomika@hnutie-smerodina.sk  

GLOBÁLNE ZDROJE

Jeden z dôvodov, pre ktorý som sa 
pridal do hnutia SME RODINA – Boris Kollár je 
snaha zmeniť smerovanie Slovenska k trvale 
udržateľnejšiemu správaniu. Zdalo sa mi, po 
starostlivom zvážení, že ľudia v našom hnutí sú 
práve tí, ktorí najmenej podliehajú davovej hystérií 
a módnym politickým názorom. Skrátka ľudia, ktorí 
majú zdravý sedliacky rozum a neboja sa povedať, 
čo si myslia. A som o tom presvedčený dodnes.
 Ten druhý krok, ktorý som považoval za 
potrebné urobiť, som dokončil v júni. Posledný rok 
som strávil písaním knihy a v júni išla do tlače. Na 
knihe sme sa podieľali traja. Náš malý tím viedol 
pán profesor Peter Staněk z Ekonomického ústavu 
SAV a malým dielom (ja prvými dvomi kapitolami) 
sme prispeli s pani inžinierkou Ivanovou. Kniha sa 
ocitla na poličkách kníhkupectiev na začiatku júla 
a dnes je takmer vypredaná.
 Písal som svoju časť s presvedčením, 
že každý človek, ktorého zaujíma, ako sa bude 
vyvíjať budúcnosť by si ju mal prečítať. A robiť 
politiku bez toho, aby som mal informácie o tom, 
v akom stave sú globálne zdroje nie je možné. To, 
že väčšina politikov netuší, čo sa deje je potom 
odrazom príšerne nízkej úrovne televíznych alebo 
parlamentných debát.
 Ten ďalší krok, ktorý chcem urobiť 
je rozbehnúť sa po Slovensku a urobiť sériu 
prednášok a diskusií na témy v knihe. Ak by ste mali 
čo len trochu záujem zúčastniť sa na rozširovaní 
informácií o problémoch svetovej ekonomiky a 
ich riešeniach v prostredí Slovenska alebo obcí 
či domácností, kľudne môžeme zorganizovať 
prednášku u vás. Stačí, ak okrem vás nájdete 
ešte aspoň päť účastníkov. Prosím, nečakajte, že 
prednáška bude hneď na budúci týždeň.
 Organizáciu si predstavujem tak, že 
vytlačím sto pohľadníc s miestom a termínom 
prednášky a zopár malých plagátikov, ktoré vám 
pošlem aspoň mesiac pred konaním prednášky/
diskusie a poprosím vás o ich rozvešanie na 
školách, v knižniciach,  v kníhkupectvách a 
podobne.
 O čom bude prednáška? Asi 20 minút 
budem hovoriť o obsahu tých dvoch kapitol, o tom, 
ako sa míňajú zdroje na planéte, ako rastie globálna 
teplota a o tom, aké dopady to bude mať na nás, na 
Slovensko a možno aj práve na vašu obec. Potom 
spolu s vami, s našimi podporovateľmi budeme 
diskutovať o tom, ako vzniknutú situáciu vyriešiť. 
Celý program aj  s diskusiou bude trvať hodinu a 
pol.
 Aké sú najväčšie problémy, ktorým 
ľudstvo čelí? Klimatická zmena a jej dôsledky, 
pokles ťažby ropy, uhlia, plynu a uránu; teda pokles 
dostupnej energie na obyvateľa a v neposlednom 
rade pokles dostupnosti potravín. Nie, toto nie je 
prvý apríl. Tieto informácie sú mnohokrát overené 
(veď najľahšie je skontrolovať zdroje uvedené 
v knihe) a predstavujú to, čo Američania volajú 
„800 librová gorila v miestnosti“ — predstavujú 
problém, ktorý nemôže nikto ignorovať. Uznáte 
sami, že rodinné posedenie pri kávičke a koláčiku 
nie je možné, ak vám v obývačke fučí 400 kilová 
gorila.
 Pokiaľ vieme pomerne presne ako sa 
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zhoršuje prírodné prostredie, aké budú riešenia – 
to nevie nikto. Riešenia je potrebné nájsť a naše 
hnutie už niekoľko z nich predstavilo. Ale nestačí, 
ak ich ukážeme raz, dvakrát v televízii. Je potrebné 
o nich diskutovať tak často, aby sa dostali každému 
do krvi.
 Najbližší rok sa chystám obísť Slovensko 
niekoľkokrát. Ak chcete, aby som sa zastavil aj 
v zasadačke vášho obecného úradu, v reštaurácii 

za rohom alebo v kultúrnom stredisku na vašom 
sídlisku, ozvite sa prosím čo najskôr. Nie, neponáhľa 
to. Žili sme doteraz bez toho, aby sme o týchto 
veciach diskutovali. Možno môžete počkať, ako 
dopadnú prvé besedy. 
 Už dnes sa teším na každú jednu z nich.

ING. DUŠAN DOLIAK
Vedúci pracovnej skupiny Ekonomika a financie 

EKONOMIKA



Ak máte otázky alebo  
pripomienky k tejto téme,  

posielajte ich na:  
kancelaria@hnutie-smerodina.sk  

AJ VO VOĽBÁCH DO VÚC 
IDE O VEĽA

V živote jednotlivca sú veci prehľadnejšie. Každý 
z nás vie, že ak chce byť štíhly, musí viac cvičiť a menej 
jesť. Vo veci verejnej je voľba oveľa zložitejšia. Cieľ ani 
prostriedky, ktorými by sme sa k nemu mali dopracovať 
zrejmé nie sú. Aspoň nie na prvý pohľad.
 Volič, ktorý príde k voľbám do VÚC musí byť 
disciplinovaný. Zo všetkých volieb na Slovensku sú tie do 
VÚC a do Európskeho parlamentu tie najmenej atraktívne. 
Preto v nich volia len tí najdisciplinovanejší. A ak sa ich aj 
opýtame, o čo v týchto voľbách ide, väčšinou netušia. 
Volia tváre alebo strany, ale o programoch a volebných 
témach nevedia.
 Pre politické strany a hnutia však každé voľby 
znamenajú príležitosť posilniť svoju pozíciu alebo naopak 
hrozbu jej straty. Prečo? 

 Vo voľbách, kde je dôležitá lokálna podpora vo 
volebnom okrsku sa ukáže naplno, ako sú silní jednotlivci. 
Podpora strany ustupuje do pozadia. Avšak úspech vo 
voľbách znamená, že člen strany je vtiahnutý do politiky 
a môže sa jej venovať s väčším nasadením. Neúspech ale 
dokáže odradiť a dokonca odkloniť dráhu kandidáta preč 
z politiky.
 Volebný výsledok každého jedného z našich 
členov je dôležitý, a preto budeme v Bratislave prežívať 
volebnú noc s napätím. Z tohto dôvodu sa snažíme už 
dnes urobiť všetko pre to, aby voľby dopadli čo najlepšie.
 Ako mladé hnutie sme v nevýhode. Voľby do 
VÚC vyhrávajú predovšetkým nezávislí a predovšetkým 
tí, ktorí sú v miestnej politike už dlho. My sme ale išli inou 
cestou. Väčšina našich kandidátov v politike nikdy nebola. 
A aj toto bude jeden z faktorov, ktorý bude prispievať 
k rozhodovaniu voličov. Kandidáti, ktorých už ľudia 
poznajú a sú už „overení” majú výhodu pred tými, ktorí sú 
v politike noví.
 Preto nemáme veľké oči. Vôbec neočakávame, 
že sa väčšina našich kandidátov do VÚC dostane. Ale 
naopak vieme, že každý, kto sa do VÚC dostane vytvorí 
nový pilier nášho hnutia. Vieme, že je to ďalší človek, 
s ktorým môžeme počítať v našom úsilí.
 Na úvod som citoval Williama Bryana, že osud 
sa musí dosahovať a nie je vecou náhody. Pevne verím, 
že úsilie, ktoré sme vynaložili pred voľbami pomôže 
našim kandidátom. Len oni najlepšie vedia, akú podporu 
dostanú. 
 Dnes sú už kocky hodené a uvidíme, ako sa naša 
práca osvedčí. Prajem všetkým šťastnú ruku pri voľbách 
do VÚC.

JOSEF VAŠUTA 
Podpredseda hnutia pre regióny 
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„Osud nie  je  záležitosťou náhody.  Je to vecou voľby. 
Nie je  to  vec,  na ktorú je  potrebné čakať, 

je  to  vec,  ktorú treba dosiahnuť.”
William Jennings Bryan


