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OPÄŤ SÚ TU VIANOCE
Priatelia! Máme za sebou turbulentný rok 2018
plný udalostí, ktoré nás, ale aj vás určite nenechali
chladnými. Hnutie SME RODINA – Boris Kollár
nezaspalo na vavrínoch, reagovali sme na každú
vzniknutú situáciu a nenechali sme nič na náhode.
Chcel by som Vám priblížiť aspoň to málo, čo sa
v našom okolí udialo. Veď to robíme práve pre Vás,
občanov.
Často nám kritici vyčítajú, že sme vraj populistickou
a reakčnou stranou. Nie som si istý, či je to kvôli
tomu, že nás zámerne ignorujú a nálepkujú, alebo
si naozaj nevšimli, že len za posledné tri mesiace
sme zorganizovali tri rôzne programové konferencie
zamerané na obranu a bezpečnosť, dopravu a
migráciu. Náš štýl opozičnej politiky sa od zvyšku
oddeľuje najmä tým, že nevytvárame zbytočné
mantinely. Pre naše hnutie je prioritou presadiť náš
program, za ktorý bojujeme už tri roky.
Na Slovensku žije vyše milióna ľudí, ktorí majú na
krku exekúciu. Počet exekúcii v Slovenskej republike
neustále stúpa, už sú ich vyše tri milióny a zatiaľ nič
nenaznačuje tomu, že by to malo klesať. Štatistiky
ukazujú, že sme najrýchlejšie sa zadlžujúca krajina
Európskej únie. A to nám vláda chce tvrdiť, že
Slovensku sa darí. Darí, ale len pár vyvoleným! Proti
oligarchicky nastavenému chodu štátu sa už mnohí
búria, sa ozýva čoraz viac hlasov.
Vo víre nedávnych udalostí sme mohli byť svedkami
toho, že projekt multikulturalizmu v Európe
nefunguje, a ani nebude môcť fungovať. Teroristické
útoky sa dejú čoraz bližšie k našim hraniciam a je
našou povinnosťou podobným incidentom zabrániť.
Tejto téme sme venovali veľkú pozornosť na našej
programovej konferencii.
Naše programové konferencie hostili mnohých
významných domácich aj zahraničných hostí. Na
nich predstavili svoje programy v oblastiach, ktorým
sa venujú už dlhé roky. Hnutie SME RODINA ponúka
reálne riešenia, nie prázdne sľuby.
Ako obvykle, prieskumné agentúry nám priniesli
aj nové preferencie politických strán. Agentúra
AKO, ktorá mala pred parlamentnými voľbami
dokázateľne najpresnejšie prieskumy. V posledných

dvoch prieskumoch za november a december nám
namerali 10 a 10,4 percenta, čo sú úžasné čísla. To,
že do nás vkladáte dôveru si nesmierne vážime a
budeme za vás bojovať aj naďalej.
Aj náš prezidentský kandidát Milan Krajniak
atakuje vysoké čísla v najnovších prieskumoch
prezidentských kandidátov! V prieskume agentúry
AKO mu namerali až 12 %, čo je výborné číslo. Sme
radi že ľudia vidia, že je to silný kandidát, ktorý by
reprezentoval Slovensko na úrovni.
Ale dosť bolo politiky, veď predsa idú sviatky nie?
Môže sa zdať, že počas roka sa nezastavím od rána
do večera, to ste ale ešte nevideli môj štedrý deň.
Mať veľa detí má aj niektoré nevýhody, ale vidieť ich
radosť a šťastie pri vianočnom stromčeku prevyšuje
niekoľkonásobne akékoľvek maličkosti čo nás
rodičov občas hnevajú. 😊
Na záver by som vám chcel zaželať požehnaný a
úspešný rok 2019, my v práci nepoľavíme a budeme
aj naďalej pripravovať zákony, ktoré pomáhajú
najmä vám.
BORIS KOLLÁR
Predseda hnutia Sme rodina – Boris Kollár
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Ak máte otázky alebo
pripomienky k tejto téme,
posielajte ich na:
zdravotictvo@hnutie-smerodina.sk

ZDRAVOTNÍCTVO

ROVNÍ A ROVNEJŠÍ
ALEBO NAŠE ZDRAVOTNÍCTVO
Zuzana Šebová
Je zaujímavé, ako dokážu niektorí ľudia ohnúť svoju
chrbticu, pokiaľ ide o ich vlastné svedomie.
Pred pár mesiacmi prišiel z koaličného
tábora „skvelý nápad“ – namiesto zákonom
stanovených 4 % platieb z vymeriavacieho
základu za poistenca štátu sa hlavy pomazané
na ministerstve financií rozhodli, že túto povinnosť
prenesú na imaginárne tzv. lepšie výsledky spojené
s rastúcim hospodárstvom. Pod túto formuláciu sa
dá totižto schovať takmer čokoľvek.
Aby ste rozumeli, o čo nášmu financmajstrovi ide. Tie 4 % nie sú v zákone č. 580/2004
o zdravotnom poistení len tak pre srandu, ale
majú hlbší zmysel. Štát je takto nútený platiť za
svojich poistencov a nemôže sa vyhovárať na
rôzne výkyvy, ktoré sa z času na čas v každej
ekonomike vyskytnú. Cez zdravotné poisťovne je
tak financovaná istá časť zdravotnej starostlivosti.
To, že každý rok štát platil desať mesiacov počas
posledných piatich rokov aj tak menej (od 3,3 % do
3,8 %) a potom to doháňal navýšením v posledných
dvoch mesiacoch roka, je iná pesnička. Zložili ju na
samotnom ministerstve financií, akurát že zabudli
noty.
Prečo? Lebo zistili, že financie chýbajú
poisťovniam,
nemocniciam,
špecializovaným
zdravotníckym zariadeniam a podobne. Všetkým
horelo pod zadkom. A tak si povedali, že tomuto
musí odzvoniť a prišli s geniálnou myšlienkou ako
nahradiť 4 % už spomínanou formulkou.
Aby
som
nekrivdila
ministerke
zdravotníctva, musím skonštatovať, že sa jej
to tiež nepáčilo, ale to je pozitívneho v tomto
smere od nej asi tak všetko. Na „nekonečných
rokovaniach“ s ministerstvom financií nakoniec
„finančáci“ prevalcovali „zdravoťákov“. Argument o
hospodárskom raste je predsa nepriestrelný, že? A
ekonomike sa tak náramne darí. A keby náhodou
prišla kríza, tak mal financ-majster pripravenú ďalšiu
ohromujúcu formulku, ktorá musela odzbrojiť
každého. Teda, ministerku zdravotníctva určite.
Budeme pre vás, v prípade nepredvídateľného
vývoja, napĺňať akúsi rezervu, ktorú použijeme na
vykrytie finančných nárokov rezortu zdravotníctva,
keby sa náhodou štátu nedarilo.
Čo sa môže po novom stať? Vysvetlím Vám
to na konkrétnom príklade. V tomto roku zaplatí
štát za svojich poistencov takmer 1,21 miliardy eur.
Aj to len preto, lebo namiesto 4 % si v zákone pre
tento rok potentáti odsúhlasili, že zdravotníctvu
bude stačiť len 3,71%. Keby bol štát zodpovedný
a na ministerstve financií nešpekulovali, tak
v prípade 4% by do zdravotníckeho sektora odišlo
o 94 miliónov eur viac! To je dosť financií na veci,
ktoré vás dnes v zdravotníctve „vytáčajú“, pretože
sú nevyživené. Ak zákon 581/2004 o zdravotných
poisťovniach prejde aj so zmenami, ktoré
navrhlo ministerstvo zdravotníctva, tak namiesto
garantovaných 4% nová formulka zdravotníctvu
za poistencov štátu zabezpečí v budúcom roku
len 960 miliónov eur, o rok neskôr 790 miliónov
eur a v roku 2021 to bude už len 630 mil. eur. To
je o polovicu menej, ako je tomu dnes pri 4 % zo
zákona. Rozdiel majú „uhradiť“ spomínaný lepší
hospodársky výsledok a navýšené príspevky od
ekonomicky aktívnych ľudí. Takže, celkovo by malo

do zdravotníctva „prísť“ viac financií. Ministerstvo
financií by sa mohlo premenovať na ministerstvo
kúziel a čarov. Predpokladám, že na ministerstve
majú zázračný prútik, keďže predpokladajú, že
všetko bude fungovať skvele, štátne nemocnice už
nebudú vytvárať ďalšie straty, zdravotné poisťovne
prejdú na samofinancovanie a podobne. Nič také
sa však nestane. Na utópie tu bol v minulosti iný
systém. Keď sa to všetko náhodou „pokašle“,
slovenský Copperfield sa na vás bude usmievať
z výškovej budovy Národnej banky Slovenska.
A v zdravotníckom sektore sa vtedy budú všetci
obviňovať, kto bol ten somár, čo naletel sladkým
rečičkám o dlhotrvajúcom hospodárskom raste.
Neskoro.
Že vám v tom niekde stále chýba pacient?
Ten, ktorý by mal byť na prvom mieste? Áno, všimli
ste si dobre. Nie je tam. Ani pri najlepšej vôli ho tam
nenájdete. Nikto na neho totiž nemyslí. Všetci majú
len plné ústa rečí o lepšej zdravotnej starostlivosti,
ale nikto zatiaľ nevymyslel nič, čo by ju v skutočnosti
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reálne zlepšilo. Keď pripustíme, aby sa štát zbavoval
svojej zodpovednosti platiť za svojich poistencov,
v blízkej budúcnosti nám príde možno normálne,
že zdravotné poisťovne budú pacientom preplácať
len najlacnejší liek, že budú uhrádzať fajčiarom 90
dňový odvykací program a podobne. Pán Boh nás
ochraňuj, ak začneme nenormálnosť považovať za
samozrejmosť. Cesta dole kopcom bude mať len
jednu zastávku. Konečnú.

Prajem všetkým krásne sviatky v kruhu
najbližších, veľa lásky, pohody a pokoja
počas najkrajších dní roka. A nech sa
všetci opäť o rok zdraví stretnete pri
vianočnom stole.
Ing. ZUZANA ŠEBOVÁ
Poslankyňa NR SR
Vedúca pracovnej skupiny Zdravotníctvo

Ľudovít Goga: DOVIDENIA KONČIACI SA ROK
2018 A VITAJ DOZAISTA TURBULENTNÝ 2019

ČÍTAJTE NA STRANE 7

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

PREZIDENT MÁ VEĽMI SILNÉ
ÚSTAVNÉ PRÁVOMOCI, LEN ICH DOTERAJŠÍ
PREZIDENTI NEVYUŽÍVALI NA POMOC ĽUĎOM
Milan Krajniak
Tu si môžete prečítať príklad, ako
ich budem bezo zbytku využívať
v slovenskej domácej politike ja, ak
dostanem Vašu dôveru.
Prezident rozhoduje, kto bude
predsedom vlády. Podľa ústavy
nie je pri tomto rozhodnutí viazaný
žiadnymi príkazmi, koná podľa
svojho najlepšieho presvedčenia.
Moje presvedčenie je také, že za
predsedu vlády vymenujem iba
takého kandidáta, ktorý splní moje
nasledujúce podmienky:
1. Kandidát na predsedu vlády
zabezpečí, že jeho budúca vládna
väčšina schváli v parlamente Zákon o
exekučnej amnestii.
2. Kandidát na predsedu vlády
zabezpečí, že jeho budúca vládna
väčšina schváli v parlamente Zákon
o daňovej spravodlivosti. Podľa
tohto zákona budú ľudia, ako aj
domáci malí a strední podnikatelia,
platiť maximálne 19 percentnú daň
z príjmu. Oligopoly, teda napríklad
banky, poisťovne a telekomunikační
operátori, budú platiť minimálne 30
percentnú daň z príjmu. Monopoly,
napríklad energetické distribučné
spoločnosti, budú platiť minimálne 40
percentnú daň z príjmu.
3. Kandidát na predsedu vlády
zabezpečí, že jeho budúca vládna
väčšina schváli v parlamente Zákon o
rodičovskom bonuse, podľa ktorého
dôchodcovia dostanú k dôchodku
rodičovský bonus za každé vychované
a pracujúce dieťa minimálne vo výške
50 eur mesačne za každé dieťa.
Žiaden politik nemôže vyriešiť
všetky problémy. Mojou prioritou
je pomôcť ľuďom, ktorí sa často nie
vlastnou vinou dostali do úverového
otroctva. Chcem pomôcť domácim
slovenským zamestnancom, ako aj
malým a stredným podnikateľom,
aby boli zvýhodnení pred tými,
ktorí na slovenskej ekonomike iba
zarábajú, ale zisky vyvážajú von mimo
Slovenskej republiky.
Ak mi dáte svoju dôveru, máte istotu,
že akákoľvek budúca vláda bude
musieť pomôcť týmto trom skupinám
ľudí na Slovensku, ktorí sa doteraz
nevedeli dovolať spravodlivosti.

Autor fotografie: Robo Homola

Pod Vianočný stromček a do Nového roka želám všetkým lásku, radosť, pokoj, zdravie, čas na
seba a rodinu, šťastie vo Vašich podujatiach a najmä dobré rozhodnutia!
Bc. MILAN KRAJNIAK
kandidát na prezidenta SR
Podpredseda hnutia SME RODINA - Boris Kollár
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Adriana Pčolinská: OBRNENÉ TRANSPORTÉRY
NAMIESTO VZDELANIA?

ČÍTAJTE NA STRANE 8

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

BILANCOVANIE ROKA 2018
Petra Krištúfková
Milí priatelia,
blíži sa koniec kalendárneho roka a väčšina z nás má potrebu bilancovať a
zhodnocovať nielen svoje pracovné aktivity, ale aj svoj súkromný život. Ja
tak urobím v tomto mojom príspevku.
Tento rok bol pre mňa veľmi tvorivý a plný rôznych výziev, ktoré ma možno
miestami až zaskočili a vyžadovali si aj hlbšie zamyslenie. Boli aj také, že
som musela zvoliť celkom iný prístup, ako by som volila bežne.
Čo sa týka práce a oblasti, ktorej sa venujem, teda oblasť Sociálnych vecí
a rodiny, konkrétne pomoc rodinám a osamelým matkám s deťmi, môžem
povedať, že som sa snažila urobiť maximum.
Nie je jednoduché pomáhať, keď ste v opozícii, môžete podať návrh, môžete
o ňom diskutovať, môže byť dobrý, môže byť potrebný, ale napriek tomu,
pre koalíciu je nepodstatný. Nech je akokoľvek dobrý.
Napriek tomu si myslím, že témy, ktoré som tento rok otvorila ako napríklad:
•
príspevky pre žiakov a študentov na začiatku školského roka
•
príspevok na bývanie pre matky, resp. rodičov na rodičovskej
dovolenke,
•
opakovane podaný návrh zákona o náhradnom výživnom,
•
pripomienky a pozmeňovacie návrhy k obedom zadarmo,
nájdu raz svoje uplatnenie v praxi.
Pevne verím, že v najbližších voľbách príde konečne očakávaná zmena
a vízie, ktoré máme sa budú môcť pretaviť do reality. Zatiaľ je mojim
zadosťučinením to, že mnou už trikrát predložený návrh o náhradnom
výživnom a dvakrát podaný návrh o príspevku na začiatku školského roka
síce nikdy nebol podporený koalíciou, ale strana SMER pred pár dňami
prišla s tým, že tieto dva návrhy bude realizovať v budúcom roku.
Síce ma naozaj prekvapilo to, že tieto mnou mnohokrát podané a nimi
nepodporené návrhy si privlastnili, ale pre mňa osobne, je to meradlom
toho, že si svoju prácu robím naozaj dobre.
Mojou pracovnou prioritou je neprestávať v podávaní návrhov, ktoré pomôžu
rodinám a naďalej poukazovať na problémy najslabšej sociálnej skupiny ŽIEN A DETÍ.
Chcela by som sa inšpirovať hlavne krajinami západnej Európy, ktoré
majú sociálny systém prepracovaný, dlhodobo fungujúci v praxi a hlavne
ochraňujúci tých najzraniteľnejších.

A teraz k Vianociam, ktoré sa nám rýchlo blížia... Však čím
sme starší, mám pocit, že všetko ide rýchlejšie.
Ja ich budem tráviť s mojimi dvoma dcérami a našim psíkom
Cvokynom. Naozaj sa na to veľmi teším a vychutnám si
každú jednu spoločnú chvíľu. Tak, ako si vychutnáme kapra,
zemiakový šalát a kapustnicu.
Čas vianočných sviatkov a Nového roka – je čas rodiny,
spoločných chvíľ, lásky a oddychu, ale taktiež to môže byť pre
mnohých obdobie, kedy si viac ako v iné dni uvedomujú svoju
samotu, zlú finančnú situáciu a jediné po čom túžia je, aby už
bolo po sviatkoch.
Ale napriek všetkému, nájdime si čas na seba samých. Stíšme
sa a zamyslime sa nad tým, čo je vlastne naozaj dôležité.
Odpusťme sebe, ale aj všetkým okolo nás, nech sa nám ľahšie
vchádza do nového roka.
Ja vám prajem radostné Vianoce, požehnaný nový rok
a v prvom rade zdravie, pretože to je ten najväčší dar aký
môžeme mať.

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

PETRA KRIŠTÚFKOVÁ
Podpredsedníčka hnutia SME RODINA – Boris Kollár
Poslankyňa NR SR
Vedúca pracovnej skupiny Sociálne veci
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Ak máte otázky alebo
pripomienky k tejto téme,
posielajte ich na:
zahranicie@hnutie-smerodina.sk

ZAHRANIČIE

DOVIDENIA KONČIACI SA ROK 2018
A VITAJ DOZAISTA TURBULENTNÝ
2019
Ľudovít Goga
Je december, koniec roka, a my
by sme mali zhodnotiť, čo priniesol
z
hľadiska
zahraničnej
politiky
Európskej únie a ako celú situáciu
vnímame my, v hnutí SME RODINA –
Boris Kollár. Môžeme konštatovať, že
európskemu projektu vo forme v akom
sa dnes nachádza, klesá popularita.
Preto sa chytá každej slamky, čo sme
mohli vidieť pri hlasovaní v procese
podľa článku 7 proti Maďarsku, Poľsku,
alebo pri vrátení talianskeho rozpočtu.
Výraznou zmenou politiky únie sa
jednoznačne javí politika racionálnych
rozhodnutí rešpektujúcich záujmy
tej ktorej krajiny eurozóny. Daný fakt
spôsobil v poslednej dobe vzrastajúcu
popularitu politikov ako Matteo Salvini
v Taliansku, Sebastian Kurz v Rakúsku,
či Marine LePen vo Francúzsku.
Výrazným
momentom
v politike EÚ sa taktiež stáva silnejúce
postavenie Francúzska a Nemecka
z dôvodu rozdelenia sa únie po Brexite.
Obe krajiny by totiž chceli posilniť
svoj vplyv, Nemecko ekonomicky
a Francúzsko politicky. To môžeme
vidieť na rozhodnutiach spomínaných
krajín v poslednom období, ktoré sa
nestretávajú s pochopením lokálneho
obyvateľstva.
Jednanie
o
Brexite
hodnotíme ako fiasko pre obe strany,
či už Británie, ktorá má samozrejme
právo rozhodovať o svojom osude
sama, ale aj ohrdnutej Európskej únie.
Je zrejmé, že Únia sa do budúcna
bude snažiť zvrátiť ďalšie možné exity,
nakoľko neprinesú výhru pre ani jednu
stranu.
Rok 2019 bude rokom príprav
a uskutočnenia volieb do európskeho
parlamentu, ktoré sa budú konať
koncom mája. Na tomto mieste je
potrebné jednoznačne deklarovať,
že naše hnutie SME RODINA
podporuje projekt Európskej únie.
Pozitívne vnímame funkčné prvky
akými sú jednotný trh, schengenský
priestor, colná únia, spoločná mena
a aj iné nástroje, ktoré denno-denne
využívame. Neprajeme si, aby
zanikli. Ale pokladáme za potrebné
úniu reformovať zvnútra a navrátiť
jednotlivým členským štátom viac
kompetencii v rozhodovaní.
Začlenenie
hnutia
SME
RODINA – Boris Kollár si vieme
predstaviť medzi tie strany Európskej
únie, ktoré zdieľajú náš názor a želajú

voľby vytvoria prevrat v zložení
Európskeho parlamentu, ktorý
bude po väčšinou tvorený stranami
„zdravého rozumu“. Lídri strán
zdravého rozumu sa zhodujú v tom,
že Európa momentálne potrebuje
hlavne pracovné istoty za slušnú
mzdu, čím by sa následne zdvihla
aj demografická krivka Európanov.
Hlavným dôvodom spolupráce
strán zdravého rozumu, a taktiež
prevzatie kormidla v Európskom
parlamente, je obava z divokej
globalizácie. Sú toho názoru, že
spomínaná globalizácia priniesla
Európe hlavne sociálnu, morálnu,
ale aj kultúrnu mizériu.
Nesmieme
však
opomenúť aj ich protipól, teda novú
ľavicu smerujúcu do parlamentu
EÚ. Snažia sa federalizovať Európu
veľmi šikovnými marketingovými
ťahmi, zameranú hlavne na
takzvanú „generáciu Millennials“.
Ako príklad by som uviedol
paneurópsku stranu Volt.
Témou číslo jedna zostane
taktiež otázka migrácie. Obávam
sa, že medzinárodné spoločnosti a
globálne elity neprestanú so svojou
snahou pretlačiť do Európy odlišné
kultúry prostredníctvom rôznych
záväzných a nezáväzných zmlúv
pod rúškom vznešených cieľov.
Eurovoľby v roku 2019
budú teda rozhodovať akým
smerom sa vydá celá Európska
únia. Preto dúfam a verím, že
výsledky volieb ukážu správne
smerovanie
projektu
EÚ
a
zlepšenie ekonomickej situácie jej
obyvateľov.

si znovu vytvoriť takú podobu EÚ, akú
mala pred-maastrichtská Európa.
Teda taká únia, kde budú mať hlavné
právo rozhodovať o svojom osude
občania na národnej úrovni a Európa
by bola komplementárnou súčasťou
sprostredkúvajúcou a uľahčujúcou
obchod a pohyb pracovnej sily na
báze subsidiarity.
Rád
by
som
upriamil
pozornosť
na
nové
politické
spojenectvo, ktoré sa šíri naprieč
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Európou, má víziu únie. Únie, ktorá
by zoskupovala suverénne národné
štáty, a ktorá by rešpektovala ich
názory na vnútorné spravovanie.
Podľa posledných prieskumov, ale aj
vnútorného politického vývoja krajín
ako Švédsko, Nemecko, či Dánsko,
je vysoká pravdepodobnosť nárastu
preferencií tých kandidátov do
Európskeho parlamentu, ktorí razia
protimigračnú politiku. Zdieľam názor
pána Salviniho v tom, že budúcoročné

hnutie-smerodina.sk

Rád by som zaželal všetkým
naším čitateľom pokojné a
šťastné prežitie vianočných
sviatkov a úspešný vstup do
nového roku 2019. Prajme
si navzájom veľa šťastia,
zdravia, pohody, radosti a
vzájomného porozumenia.
PF 2019
Ing. Ľudovít Goga
Poslanec NR SR

Miloš Svrček: VLAKY ZADARMO VERZUS ZASTARALÝ
VOZOVÝ PARK NA ŽELEZNICIACH - MOŽNÉ RIEŠENIA V
PREPRAVNEJ POLITIKE ŠTÁTU

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

ČÍTAJTE NA STRANE 10

OBRNENÉ TRANSPORTÉRY
NAMIESTO VZDELANIA?
Adriana Pčolinská
Slovenské školstvo má veľa problémov. Demotivovaných a
nezaplatených vedcov a pedagógov, klesajúcu úroveň výsledkov
žiakov v medzinárodných porovnaniach, nedostatok učebníc,
absentujúcu obsahovú reformu, nevyhovujúcu štruktúru
základných a stredných škôl, málo konkurencieschopné vysoké
školstvo. V posledných mesiacoch sme taktiež boli svedkami
nepochopiteľnej paralýzy Slovenskej akadémie vied a stále veľmi
otázneho rozdeľovania eurofondov na vedu a výskum. Nemenej
dôležitým problémom je fyzická a morálna zastaranosť školských
budov a internátov.
Objem finančných prostriedkov, ktoré Slovenská republika
vynakladá na vedu a výskum, je v pomere k HDP jedným
z najnižších spomedzi krajín EÚ.
Slovenská republika zamestnáva v sektore vedy a výskumu
výrazne menej zamestnancov ako porovnateľné štáty. V počte
patentov na HDP zaostáva Slovenská republika tiež, pričom
v roku 2016 bola Slovenská republika v tomto ukazovateli druhá
najhoršia v rámci krajín EÚ. Podpriemerné hodnoty dosahuje
Slovenská republika v porovnaní s priemerom krajín EÚ aj
v počte vedeckých publikácií a ich citácií. V úspešnosti čerpania
prostriedkov programu Horizont 2020 (v súhrne do marca 2018)
je Slovenská republika z 28 štátov EÚ až na 25. mieste.
Vládou navrhovaný rozpočet pre vysoké školy nevytvára základne
podmienky na zlepšovanie kvality vzdelávacej a výskumnej
činnosti a konkurencieschopnosti verejných vysokých škôl
v medzinárodnom rozmere.
Hnutie SME RODINA – Boris Kollár bude presadzovať finančné
posilnenie a administratívne zjednodušenie grantového
financovania základného a aplikovaného vedeckého výskumu
za účelom zvýšenia kvality vedeckých výstupov, udržania
najkvalitnejších mladých učiteľov a vedcov na Slovensku a
merateľnej diferenciácie kvalitných a nekvalitných vysokých škôl
a ľudských zdrojov na nich pôsobiacich.
Veľkým problémom nášho školstva je, že deti, ktoré to naozaj
potrebujú, nemajú v škole asistentov. V roku 2018 požiadali
zriaďovatelia škôl o pridelenie finančných prostriedkov zo
štátneho rozpočtu na 5 845 asistentov učiteľa pre 16 583 žiakov
so zdravotným znevýhodnením. Od 1. septembra 2018 je podľa
rezortu školstva financovaných zo štátneho rozpočtu 2 375
asistentov učiteľa, čo znamená, že približne 60% asistentov žiaci
nedostanú.
Čo je pre našu vládu priorita? Ako pomáha ľuďom? Pre vládu sú
prioritou obrnené transportéry a stíhačky, nie vzdelaná populácia.
Navrhla som preto v parlamente, aby sa presunulo 4,5 mil. eur
z ministerstva obrany do rozpočtu ministerstva školstva a účelovo
sa tieto prostriedky musia viazať na zabezpečenie asistentov
učiteľov. Zjednodušene povedané, namiesto jedného obrneného
transportéra by sme boli schopní zafinancovať aspoň 500
asistentov učiteľov pre všetky deti, ktoré to tak veľmi potrebujú.

Želám všetkým ľudom krásne a požehnané Vianoce
plné lásky, pokoja a šťastia v kruhu najbližších
a milovaných. A v novom roku len to najkrajšie a
najlepšie. Želám všetkým ľudom zo srdca pevne
zdravie, lásku vo všetkých jej podobách. Nech sú
ľudia šťastní, spokojní a nech si v každom dni
v novom roku nájdu dôvod na radosť a úsmev.
Doc. PeadDr. ADRIANA PČOLINSKÁ PhD.
Poslankyňa NR SR a vedúca
pracovnej skupiny Školstvo
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Ak máte otázky alebo
pripomienky k tejto téme,
posielajte ich na:
ekonomika@hnutie-smerodina.sk

EKONOMIKA

PRECHOD K PODNIKANIU
Dušan Doliak
Jeden zo spôsobov ako rozhýbať
podnikavosť
ľudí,
je
umožniť
podnikanie širšiemu okruhu ľudí, aby
sa naučili ako sa podniká. Čo všetko
musí budúci podnikateľ vedieť?
Štátni úradníci na to odpovedajú
jednohlasne, že poznať zákony, dane
a úradné postupy. Nemyslím si to. Na
prvom mieste je naučiť sa podnikať
so ziskom. Teda zarábať peniaze. A
len ten, kto vie zarobiť peniaze pre
seba, ich môže zarobiť dosť na to, aby
si zaplatil aj úradníkov.
Súčasná legislatíva zastala na pol
ceste. Nie, že by bola zlá, ale nie
je dobrá. Pre mladého človeka,
ktorý
chce
predávať
vlastné
kresbičky alebo bábiky zo šúpolia to
vyžaduje vysokú mieru disciplíny a
niekoľko návštev miestneho úradu
v pracovnom čase. Pre človeka, ktorý
už niečo robí a chce robiť ešte niečo
ďalšie je otravná. Aby som to lepšie
vysvetlil, musím opísať niekoľko
situácií.
Šestnásťročný
študent
maľuje
obrázky a chce ich predávať na trhu
Študent musí ísť na miestny úrad
(178/1998) a vypísať nielen čestné
vyhlásenie, že je autorom obrázkov
a tiež vypísať žiadosť o povolenie
predávať na trhovom mieste, ale aj
čestné vyhlásenie, že nepotrebuje
registračnú pokladnicu. Samozrejme,
si to všetko musí naštudovať, napísať,
podpísať a doručiť.
V ostrom kontraste je nami
navrhovaná legislatíva, ktorá určuje
správcovi trhového miesta prísť
s formulárom za študentom, pomôcť
mu ho vyplniť a zinkasuje nájomné,
ktorého súčasťou môže byť aj nejaká
daň a odvody. Čo sa očakáva od
študenta? Že sa postaví na voľné
predajné miesto a ak príde správca
trhového miesta, tak zaplatí poplatok
a ak nepríde, tak nie.
Babka, ktorá si chce prilepšiť
predajom čerešní, orechov a
lineckých koliesok.
Dnes má babka smolu. Jednak musí
ísť na miestny úrad a vypísať približne
to čo študent a jednak, linecké
kolieska nespadajú do §10 zákona
178/1998.
Naproti tomu nami navrhovaná
legislatíva ukladá správcovi trhoviska
prísť za babkou s príslušným
formulárom, kde babku zaregistruje a
zároveň slúži ako doklad o zaplatení
nájmu trhového miesta. Samozrejmé
je, že babka je tiež zodpovedná aj za
to, že nikto nedostane z jej lineckých
koliesok hnačku.

aj najlacnejšia. Vytvorenie skupiny
približne sto prednášateľov, ktorí
by o podnikaní rozprávali na
rôznych fórach v rámci okresu by
zabezpečilo dostatočnú osvetu
a nestálo by to veľa peňazí.
Okresné úrady by zabezpečovali
preplácanie takýchto prednášok
a prípadné cestovné náklady
prednášateľov.
Trochu zložitejšie sú súťaže pre
mládež s cieľom zapáliť mladých
ľudí pre podnikanie. Napríklad
častá forma sú rôzne burzy na
školách alebo vyučovací predmet,
cieľom ktorého je naučiť mladých
ľudí sa angažovať.
Určite by pomohla aj webová
stránka s rôznymi šablónami na
rôzne žiadosti, obchodné plány a
podobne.
Efektívnejší bankrot
Bankrot je ešte stále vnímaný
ako niečo, čo vytvára negatívne
znamenie na celý život. Avšak
štatistiky
hovoria
niečo
iné.
Úspešný
podnikateľ
musí
niekoľkokrát skrachovať a až tretia
či siedma firma sa podarí. A tak
zjednodušenie,
sprehľadnenie
bankrotu v štýle krajín, kde je
to prepracované by nám veľmi
pomohlo.

Zamestnanec, ktorý chce poskytovať
konzultačné služby
Na rozdiel od iných vyspelých
krajín, musí začať tým, že sa pôjde
zaregistrovať do registra živnostníkov
a tam vyplní kopec papierov.
Registráciu síce dostane do troch dní,
ale odtiaľ musí ísť na Daňový úrad a
odtiaľ do Sociálnej poisťovne. A až
potom, keď je všade zaregistrovaný,
môže robiť obchodné aktivity. Skrátka
„pakáreň“, ktorá môže vyzerať aj inak.
Podnikavý zamestnanec si podľa
nového zákona vymyslí meno
firmy a začne robiť ponuky a
hľadať zákazníkov. To môže robiť
neobmedzene, ale peniaze môže
prijať až po registrácii. Samotná
registrácia po zmene legislatívy bude
znamenať, že Živnostenský register
bude robiť ostatné registrácie — na
Daňovom úrade aj v poisťovniach. A
číslo v Živnostenskom registri bude
zároveň slúžiť ako DIČ aj IČ DPH.

Nezohľadňujú totiž ľudí, ktorí sú do
podnikania natlačení s cieľom ušetriť
na odvodoch a daniach. A to sa na
Slovensku deje možno viac ako
v iných krajinách. Preto s počtom
podnikateľov sa nachádzame na
rovnakej úrovni ako USA, Portugalsko,
Holandsko a Veľká Británia. V Európe
má viac podnikateľov na obyvateľa len
Rumunsko a Litva a to je podozrivé.
Ale priestor tam je. Podnikavé
národy vo svete majú aj viac ako
dvojnásobný počet podnikateľov na
obyvateľa. Takže vôbec sa nemusíme
obmedzovať. Pre nás by mohla byť
ideálom Austrália, kde by sme sa mali
pozrieť na to, ako to robia.
A nerobia to oveľa inak ako my. Ale
pes je zakopaný v detailoch. Zvýšenie
počtu podnikateľov aspoň o štvrtinu
znamená vytvorenie mnohých zmien
v zákonoch. Pozrime sa preto aspoň
na niekoľko ďalších malých zmien,
ktoré je možné ľahko uskutočniť.

Aké sú ciele nami navrhovaných
zmien?
Porovnania
počtu
podnikateľov
medzi krajinami sú zavádzajúce.

Aktívny
prístup
k
vytváraniu
podnikateľských miest
Najjednoduchšia
zmena
oproti
súčasnému stavu je osveta. A asi je
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Aké sú naše očakávania
Efektívne malé firmy hlavne
v oblasti pôdohospodárstva a
výroby potravín by mohli priniesť
renesanciu
podnikateľského
stavu. Dnes na podnikateľov
pozerá
spoločnosť
pomedzi
prsty a pri tom podnikatelia na
Slovensku môžu byť chrbticou
nášho ekonomického motora.
Zvýšenie počtu podnikateľov o
štvrtinu by mohlo priniesť niekoľko
desiatok tisíc nových pracovných
miest a zároveň by vytvorilo
odolnejšiu spoločnosť. Dnešná
závislosť Slovenska na veľkých
automobilkách prináša zo sebou
príliš veľké riziko.

V Dvetisíc devätnástom
roku, peňazí ako prachu,
smiechu ako maku, starosti
žiadne a úspechy riadne !
ING. DUŠAN DOLIAK
Podpredseda hnutia
SME RODINA- Boris Kollár
Vedúci pracovnej skupiny
Ekonomika a financie

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

VLAKY ZADARMO VERZUS ZASTARALÝ VOZOVÝ
PARK NA ŽELEZNICIACH - MOŽNÉ RIEŠENIA
V PREPRAVNEJ POLITIKE ŠTÁTU
Miloš Svrček
Vlaky zadarmo sú dobrá vec dovtedy,
dokiaľ budú ľudia rozmýšľať tak
„divne“ ako rozmýšľajú. Verejná
osobná doprava je výkon vo verejnom
záujme, a preto je dofinancovaný
štátom, či už na vlaky, autobusy alebo
MHD v mestách. Toto dofinancovanie
funguje aj vo vyspelejších štátoch ako
sú napríklad Rakúsko a Švajčiarsko.
Iste, existujú linky, ktoré sú vyňaté
z výkonov vo verejnom záujme,
ale prax ukazuje, že na to musí byť
teoreticky dopyt 1 mil. osôb. Teda,
ak vlak spája dve mestá, ktoré majú
spolu 1 milión obyvateľov je „šanca, že
komerčná linka bude zisková“.
Keďže na Slovensku autobusy
financujú kraje a vlaky štát a tieto
autobusy robia pre dotácie aj
duplicitné výkony, takže štát vstúpil
do konkurenčného boja s vlastnými
krajmi a zaviedol vlaky zadarmo,
aby uvoľnil prepchaté cesty tam,
kde je možnosť ísť vlakom. Treba si
uvedomiť, že štát dopláca na cestu
vlakom aj tým, ktorí platia celé alebo
iné zľavnené cestovné a táto suma
je závislá od počtu vlako-kilometrov.
Táto suma je okolo 240 miliónov eur.
Samotné vlaky zdarma navýšili túto
dotáciu iba o zanedbateľné percento
(t. j. cca 17 mil. €). Z toho dôvodu sú
vlaky zadarmo správne riešenie až do
času, kým SAD-ky nebudú prirodzene
chápať svoju potrebu dovozu ľudí na
vlak. Voziť ľudí z obcí TT kraja priamo
do BA je nezmysel. Nezmysel, ktorý
by odmietli aj iné zdravo uvažujúce
štáty. Ak by ľudia prestúpili do áut
alebo chodili súbežnými autobusmi,
tak by nám to iba zahustilo cesty a
opätovne zhoršilo situáciu.
Ďalej je tu otázka zastaralého
vozového parku na železniciach.
V 90-tych rokoch sa neinvestovalo
do železníc a používali sa dopravné
prostriedky, ktoré boli nové na konci
socializmu. Až sme to dostali do
situácie, že máme taký nedostatok
vozidiel,
že
ich
nedokážeme
dostupnými
kapacitami
obnoviť.
Zároveň je potrebné uviesť, že sa
investovalo predovšetkým do vozňov
a nie do rušňov. V súčasnosti ZSSK

zhoršujú aj viaceré rozhodnutia
sekcie železničnej dopravy a dráh
za minulých vlád, ako napríklad
krok zaviesť železničnú linku do
Banskej Bystrice namiesto Zvolena
s tým, že sa pripraví na liberalizáciu.
Niektoré veľmi kvalitné vozne typu
Ampeer a Bmpeer, ktoré jazdili na
trase BA - ZV - ZA - Praha už jazdia
iba na trase ZA – Praha. Tu by malo
dôjsť k okamžitej zmene.
Riešenie č. 2: je tu možnosť
liberalizovať vlakové linky pre
súkromných prepravcov a nový
dopravca by prišiel s vlastným
vozovým parkom. Tým by sa
záťaž na vozne ZSSK odľahčila a
cestujúcim by sa komfort zlepšil.
To že tu bude viac prepravcov
je v poriadku, ale podstatný je
prínos pre cestujúcich, teda
predovšetkým v momente keď
ZSSK nestíha zvládať kapacitu
prepravy cestujúcich.

(ako je vidieť na niektorých tratiach)
realizuje aj tzv. humanizáciu. Ide
o vozne typu Bdtmee, kde sa urobila
rýchla a „efektná“ modernizácia.
Zároveň sa objednali nové vozne aj
komplet nové vlaky, avšak v tomto
prípade je dodacia lehota aj 3 roky. Je
to z toho dôvodu, že aj keby podnik
vyrobil zákazku skôr, nemôže ju dodať,
keďže ZSSK musí dať do verejnej
súťaže čas aj takým výrobcom, ktorí
nami požadovaný vozeň, rušeň
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nevedia vyrobiť, ale chcú ho vyvinúť.
Preto je lepšie si niečo prenajať, lebo
tam to ide rýchlejšie.
Riešenie č. 1: vzhľadom na veľkú
potrebu vozňov budeme
ešte
potrebovať cca 10 rokov, kým
dobehneme macošské správanie
sa vlád od Mečiara (ktorý rozpredal)
cez Dzurindu (ktorý pre železnice
neurobil nič, pardon okrem kauzy
„vláčiky“). Vlaky sa začali obnovovať
až po roku 2006. Stav vozňov
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Veselé sviatky Vianočné,
pekné cesty polnočné, pod
stromčekom pekný darček,
na Silvestra rezký tanček, zo
zábavy rovný krok a potom
šťastný Nový rok.
JUDr. MILOŠ SVRČEK, PhD., LL.M.
Generálny manažér hnutia
SME RODINA- Boris Kollár
Vedúci pracovnej skupiny Doprava

