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RODOVÁ ROVNOSŤ, MZDY A ROVNOVÁHA MEDZI PRACOVNÝM A SÚKROMNÝM 
ŽIVOTOM 
Petra Krištúfková: Posledné roky ma ľudia na Slovensku vnímajú ako matku a političku, ktorá sa v rámci 
sociálnych otázok zaoberá hlavne  situáciou osamelých matiek a rodín s deťmi. 

EUROVOĽBY SÚ PREDO DVERMI
Ľudovít Goga: Pokojne môžeme konštatovať, že sa momentálne nachádzame uprostred super-voleb-
ného roku. Komunálne, prezidentské, eurovoľby a parlamentné voľby rozhodne preveria schopnosti a 
ambície kandidátov a politických subjektov.

UKONČENIE REŠTITÚCII JE ALFA-OMEGA POŽIADAVIEK NESPOKOJNÝCH POĽNO-
HOSPODÁROV A POZEMKOVÝCH ÚPRAV
Dalibor Steindl: Určite mnohým z vás unikla spod pozornosti médií zásadná správa, ktorá sa týka samot-
ného rezortu pôdohospodárstva a aj priamo pani ministerky Matečnej. Časť tejto správy som už prezen-
toval na spoločnej tlačovej konferencii pred rokom. 

ENERGETICKÁ CHUDOBA 
Dušan Doliak: Nové slovné spojenie v slovníku sociológov a ekonómov je energetická chudoba. Pre-
javuje sa tak, že chudobní ľudia dávajú prednosť jedlu pred energiou a výsledkom sú nevykúrené izby, 
sprchovanie v studenej vode a vypínanie elektrických spotrebičov. 

MOJA VÍZIA EURÓPY SPOČÍVA V PLNOM REŠPEKTOVANÍ DEMOKRATICKÝCH 
PRINCÍPOV 
Dominika Sabová: Moja kandidatúra do europarlamentu pramení z môjho štúdia medzinárodných vzťa-
hov a európskych vied v Prahe a Štrasburgu, ekonómie a môjho pôsobenia na Zastupiteľstve Európskej 
Komisie v Miláne.

PRAJEME SI EURÓPU, KTORÁ POUŽÍVA VIAC ZDRAVÉHO ROZUMU
Eva Hudecová: Volám sa Eva Hudecová, mám 29 rokov a som rodená Nitrianka. Študovala som 
na bilingválnom prírodovednom gymnáziu De Ramón y Cajal v Nitre. V rodnom meste som 
zostala aj počas môjho vysokoškolského štúdia na Univerzite Konštantína Filozofa, kde som 
úspešne promovala na katedre Politológie a európskych štúdií. 

EURÓPSKA ÚNIA OVPLYVŇUJE ŽIVOT KAŽDÉHO Z NÁS VIAC, AKO SI VIEME 
PREDSTAVIŤ 
Jozef Mozol: Už v roku 2004, kedy Slovensko s veľkou pompou vstupovalo do Európskej únie, 
som tušil, že to nebude všetko také krásne, ako sa nám štandardní politici snažili vštepiť do 
hlavy. Väčšina starších sa mi vtedy smiala, že tomu nerozumiem. Dnes sa karta obrátila. 

SOM JEDEN Z VÁS A CHCEM ZABOJOVAŤ ZA NÁS A NAŠU BUDÚCNOSŤ
Martin Dzielavský: V detstve s rôznymi obdobiami prichádzali rôzne túžby,  ciele a predstavy o 
budúcnosti a povolaniach. Absolvoval som strednú školu so zdravotníckym zameraním i zopár 
semestrov vysokej školy na Univerzite.  

ZDRAVOTNÍCKY STRIPTÍZ 
Zuzana Šebová: Sme vyzlečení donaha. S nemým úžasom sledujeme, čo by u nás malo fun-
govať a nefunguje. Hľadáme nádej na lepší zajtrajšok. Veríme v zázrak. Keď neprichádza ani ten, 
zmocňuje sa nás úzkosť, strach, rozhorčenie. Chceme si sami pomôcť, ale nevieme ako. Na-
koniec (alebo na začiatku) čakáme pomocnú ruku od štátu, ten však na nás zvysoka, veď viete 
čo... 
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                   Sme rodina

Priatelia, nedávno nám skončili prezidentské voľby, 
pred sebou už máme blížiace sa voľby do Európskeho 
parlamentu. Chcem sa veľmi pekne poďakovať 
Milanovi Krajniakovi, ktorý reprezentoval naše Hnutie 
SME RODINA v prezidentských voľbách. V rámci 
Slovenska navštívil veľa miest a obcí, kde nazbieral 
vyše 25-tisíc podpisov potrebných pre kandidatúru 
na prezidenta. Svoju funkciu by vykonával odborne 
a spravodlivo pre všetkých občanov, ale mandát 
dostal iný kandidát/ka. 
 V nastávajúcich voľbách do Európskeho 
parlamentu, vám chcem predstaviť štyroch 
kandidátov za naše hnutie. Lídrom kandidátky 
je Peter Pčolinský, ktorý je odborník na oblasť 
pôdohospodárstva, má komunikačné zručnosti.  
Som presvedčený že by vedel presadiť zákony, 
ktoré by pomohli pracujúcim ľudom v tejto oblasti 
na Slovensku. Druhým v poradí je Ľudovít Goga, 
spoluzakladateľ Hnutia SME RODINA-Boris Kollár, 
venuje sa rozvíjaniu medzinárodných vzťahov a 
zahranično-politickej agende. Má najväčšiu zásluhu 
na spolupráci s lídrom Talianskej strany Lega Matteom 
Salvinim. S Matteom Salvinim zdieľame rovnaké 
ciele, názory a hodnoty. Vďaka tejto spolupráci sa 
Hnutie SME RODINA vo februári 2019 stalo členom 
Hnutia Európa národov a slobody. Rozhodli sme sa 
podieľať na iniciatíve „V ústrety zdravému rozumu 
Európa“. Vidím v tomto kroku záruku úspechu pri 
reforme Európskej únie. Zdieľajú rovnaké hodnoty 
a zámer pozitívne ovplyvniť ďalších. Veľmi sa teším 
na túto spoluprácu. Od začiatku založenia našej 
strany presadzujeme a podávame návrhy hlavne 
pre pomoc rodinám. Tejto agende sa v našom hnutí 
venuje Petra Krištúfková, ktorá kandiduje pod číslom 
3. Jej kandidatúrou do EP chceme dosiahnuť viac 
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peňazí z eurofondov na rodinnú politiku a sociálnu 
podporu. Štvrtým kandidátom je pán Ivan Bella, 
bývalý slovenský stíhací pilot. Ako  prvý Slovák letel 
v roku 1999 do vesmíru. Presadzuje presne ako my, 
menej Bruselu a viac zdravého rozumu. 
 V poslednej dobe sme boli kritizovaní, 
pretože sme podporili zákon, ktorého 
navrhovateľom bola koalícia. Stojíme si za svojim, 
chceme pomôcť obyčajným ľuďom. Podporujeme 
každý návrh zákona, o ktorom si myslíme, že je 
správny. Od začiatku roka sme do toho išli naplno, 
zorganizovali sme niekoľko kongresov, snemov, 
ktorých sa zúčastnili nielen všetci poslanci Hnutia 
SME RODINA-Boris Kollár, ale aj naši krajskí a 
okresní predsedovia. Nedávno sme sa zúčastnili 
takéhoto kongresu v Tatrách. Bolo to veľmi milé a 
uvoľnené pracovné stretnutie. 
 To, že sme nezaspali na vavrínoch 
dokazujú aj najnovšie preferenčné prieskumy 
agentúry AKO, v ktorých nám namerali 9,6 %. Vašu 
dôveru si nesmierne vážime, budeme sa snažiť 
presadiť čo najviac našej agendy. 
 Toto obdobie je pomerne náročné, 
naposledy som si oddýchol s deťmi počas 
veľkonočných sviatkov. Na deti mi už ako 
politikovi neostáva veľa času. Na záver vám 
prajem veľa šťastia, úspechov, či už v pracovnom 
alebo súkromnom živote. My sa naďalej budeme 
snažiť ťahať túto krajinu k prosperite vo všetkých 
oblastiach.

Mgr. Boris Kollár
Predseda hnutia SME RODINA – Boris Kollár

MENEJ BRUSELU, 
VIAC ZDRAVÉHO ROZUMU
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Petra Krištúfková, poslankyňa NR SR,  
podpredsedníčka hnutia pre sociálne veci   

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

RODOVÁ ROVNOSŤ, MZDY A 
ROVNOVÁHA MEDZI 

PRACOVNÝM A SÚKROMNÝM ŽIVOTOM

Milí voliči, sympatizanti a priatelia.

Prihováram sa vám ako kandidátka na poslankyňu do Europarlamentu. 
Posledné roky ma ľudia na Slovensku vnímajú ako matku a političku, ktorá 
sa v rámci sociálnych otázok zaoberá hlavne  situáciou osamelých matiek 
a rodín s deťmi. Predkladám  návrhy zákonov, ktoré keby boli podporené 
zo strany koalície, určite by prispeli výrazným spôsobom k lepšiemu životu 
rodín s deťmi. Spomeniem len tie najpodstatnejšie: náhradné výživné, 
príspevok na začiatku školského roka či zvýšenie rodičovského príspevku.
Svoju agendu ako kandidátka na europoslankyňu rozširujem o tri zásadné 
sociálne okruhy, ktoré sú takisto zakotvené v Európskom pilieri sociálnych 
práv. Napriek tomu, že sa Slovensko stalo signatárom tohto dokumentu, 
vnímam dosť veľkú nerovnosť hlavne v týchto troch bodoch:
RODOVÁ ROVNOSŤ, MZDY a ROVNOVÁHA MEDZI PRACOVNÝM A 
SÚKROMNÝM ŽIVOTOM.
Čo sa týka pracovného života sú hlavne ženy na Slovensku konfrontované 
s diskrimináciou. V oblastiach ako zdravotníctvo, sociálne služby a školstvo 
tvoria ženy až 80 % pracovnej sily, v sektore verejnej správy 70 %. 
Naopak, v súkromnom sektore s vyššími zárobkami predstavujú ženy iba 41 
% zo všetkých zamestnancov. 
Priemerná hrubá mesačná mzda  žien je na Slovensku nižšia o 9% ako mzda 
mužov aj napriek veľmi dobrej vzdelanostnej úrovni žien.  Ženy nedosahujú 
porovnateľné zárobky s mužmi, nakoľko práca  v „typicky ženských 
oblastiach“ je oceňovaná nižšie.
Na Slovensku, čo sa týka zamestnávania je pomerne rozšírené aj nerovné 
zaobchádzanie odvíjajúce sa od rodičovstva či materstva. Rodičovstvo 
prináša v mnohých prípadoch aj zmenu správania mnohých zamestnávateľov. 
Vieme, že je pomerne nízke zastúpenie žien na pozíciách vyššieho a 
vrcholového manažmentu, čo má za následok obmedzené možnosti 
žien podieľať sa na spolurozhodovaní. Podobne je to s účasťou žien vo 
verejnom živote a politike. Nízka účasť žien vedie k tomu, že ženy nemajú 
možnosť ovplyvňovať strategické rozhodovanie a plánovanie, ktoré však má 
v konečnom dôsledku dopad aj na ich životné situácie.
Významné  rozdiely v platovom ohodnotení žien, ktoré sa prenášajú aj 
do rozdielov v zabezpečení mužov a žien v dôchodkovom veku. Životný 
štandard žien v penzijnom veku sa výrazne znižuje a vychádza na povrch 
chudoba.
Za starostlivosť o deti a o iných členov rodiny zodpovedajú v dôsledku 
pretrvávajúcich rodových stereotypov naďalej prevažne ženy. Len veľmi 
málo otcov, hoci by možno aj chceli, zostáva na rodičovskej dovolenke. 

Je toho ešte mnoho, čo by som chcela, aby sa zmenilo v našich slovenských 
rodinách.  Zároveň však si myslím, že ku zmenám by sme mali prispieť všetci. 
Na začiatok stačí spoločná volebná účasť 25. mája.

Ďakujem, že sa rozhodnete spolu so mnou pre zmeny, ktoré budú slúžiť 
všetkým ... bez rozdielu.

PETRA KRIŠTÚFKOVÁ
Podpredsedníčka hnutia SME RODINA – Boris Kollár

Poslankyňa NR SR
Vedúca pracovnej skupiny Sociálne veci

Kandidátka na poslankyňu do Európskeho parlamentu 
SME RODINA- Boris Kollár 
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Ľudovít Goga: EUROVOĽBY SÚ PREDO 
DVERMI

  ČÍTAJTE NA STRANE 5  



Ak máte otázky alebo   
pripomienky k tejto téme,   

posielajte ich na:  
zahranicie@hnutie-smerodina.sk

EUROVOĽBY SÚ PREDO DVERMI

 Pokojne môžeme konštato-
vať, že sa momentálne nachádzame 
uprostred super-volebného roku. 
Komunálne, prezidentské, eurovoľby a 
parlamentné voľby rozhodne preveria 
schopnosti a ambície kandidátov a 
politických subjektov.
Mojím zámerom je kandidovať vo 
voľbách do Európskeho parlamentu.
Od 2016 som poslancom Národnej 
rady Slovenskej republiky a členom 
Výboru pre Európske záležitosti, ako 
aj členom Zahraničného výboru. 
 V mene NRSR reprezentujem 
Slovensko na konferenciách 
a rokovaniach najmä na pôde 
európskeho parlamentu v Strass-
burgu, Bruseli a krajinách 
predsedajúcich Rade európskej únie.
 Ako člen hnutia som prevzal 
záštitu nad pracovnou skupinou pre 
Európske záležitosti a zahraničnú 
politiku.
 Začiatkom leta sme vytvorili 
odborný tím na prípravu hnutia do 
volieb do europarlamentu, s cieľom 
dosiahnuť čo najvyšší počet zvolených 
mandatárov.
 Ďalším zameraním pracovnej 
skupiny je sledovať, spracovávať a 
reagovať na aktuálne zahranično-
politické dianie. 
 V rámci tejto činnosti 
sme v septembri 2018 usporiadali 
programovú konferenciu v oblasti 
Obrany a zahraničných vzťahov 
na tému: „Bezpečnosť a obrana 
Slovenska: Prosperujúce a bezpečné 
Slovensko“ako aj v novembri 2018 
programovú konferenciu na tému: 
„Migrácia“,  na ktorej sa zúčastnil 
líder rakúskej kandidátky do 
europarlamentu Harald Vilimsky.

 V rámci zahraničných aktivít 
sme podpísali spoluprácu s rakúskou 
stranou slobodných FPÖ a následne 
sme vstúpili do hnutia ENF - Europe 
of Nations and Freedom (Európa 
národov a slobody).

 V rámci politiky Európskej 
únie sme za zachovanie únie, máme 
však za to, že v nasledujúcom 
volebnom období treba prispieť 
k reforme týkajúcej sa najmä zvýšenia 
kompetencii jednotlivých štátov EÚ.

 Na európskej úrovni 
by sa mali riešiť otázky ktoré sa 
týkajú supranárodnej spolupráce: 
bezpečnosť a migrácia, ochrana 
životného prostredia, ochrana 
osobných údajov, dvojitá kvalita 
potravín a tovarov, sloboda prejavu na 
internete a podobne.
 V prvom rade budeme 
hájiť záujmy našich občanov v rámci 
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problematiky Brexitu (prípadne 
udelenie dvojitého občianstva), 
sociálnych otázok (prídavky 
na deti), asistencii pri čerpaní 
eurofondov a poľnohospodárskych 
dotácii, obchodných vzťahov ako 
aj v neposlednej rade aktívne 

podporovanie mládeže pri vzdelávaní 
v zahraničí.

  Ako poslancovi euro-
parlamentu mi bude cťou hájiť záujmy 
našich občanov na pôde Európskeho 
parlamentu.

Ing. Ľudovít Goga
Poslanec NR SR

Kandidát na poslanca do 
Európskeho parlamentu

Ľudovít Goga

ZAHRANIČIE
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Dalibor Steindl: UKONČENIE REŠTITÚCII JE ALFA-OMEGA 
POŽIADAVIEK NESPOKOJNÝCH POĽNOHOSPODÁROV A 
POZEMKOVÝCH ÚPRAV 

 ČÍTAJTE NA STRANE 6 



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

UKONČENIE REŠTITÚCII JE ALFA-OMEGA 
POŽIADAVIEK NESPOKOJNÝCH POĽNOHOSPODÁROV 

A POZEMKOVÝCH ÚPRAV

 Určite mnohým z vás unikla 
spod pozornosti médií zásadná správa, 
ktorá sa týka samotného rezortu 
pôdohospodárstva a aj priamo pani 
ministerky Matečnej. Časť tejto správy 
som už prezentoval na spoločnej 
tlačovej konferencii pred rokom. 
Správu podávala Verejná ochrankyňa 
práv s názvom „Mimoriadna 
správa verejného ochrancu práv 
o skutočnostiach nasvedčujúcich 
závažnému porušeniu základných 
práv a slobôd“. 
 V správe sa okrem iných 
závažných skutočností konštatuje, 
že na Slovensku máme nevybavené 
ešte tisícky reštitučných nárokov. Je 
to absolútna hanba, že ani 25 rokov 
po zmene režimu nevieme navrátiť 
majetok pôvodným vlastníkom. Ako 
jeden z dôvodov uvádza správa 
neukončené konania ROEPov/
obnovený register pôdy/, ktoré mali 
byť vážená pani ministerka, zo zákona 
ukončené v roku 2017! Poďme sa ale 
pozrieť na Slovenský pozemkový 
fond, kde pani ombudsmanka a 
jej tím skúmali roky 2015-2017, 
mimochodom, aj roky, kedy tam 
šéfovala pani Matečná. Správa 
konštatuje toto:
 „Ako problematická sa 
naďalej javí súčinnosť SPF 
v reštitučných konaniach. Faktom 
je, že správne orgány, okrem 
telefonického a písomného urgovania 
a osobných rokovaní so zástupcami 
príslušného regionálneho odboru SPF 
a prípadne jeho nadriadenej zložky, 
SPF v Bratislave, nemá k dispozícii 
účinnejšie nástroje na urýchlenie 
zabezpečenia spolupráce SPF. 
Napriek tomu, že viaceré správne 
orgány pravidelne urgujú vyhotovenie 
uvedených podkladov, k urýchleniu 
ich vyhotovenia to nevedie. SPF, ako 
samostatná právnická osoba, nemá 
navyše ani nadriadený orgán, ktorý 
by v prípade potreby mohol efektívne 
zasiahnuť.“
 Viaceré OPaL (pozemkový 
a lesný úrad) okresných úradov 
z celého Slovenska uviedli, že čakajú 
neprimerane dlho na dodanie, 
najmä, geometrických plánov od 
Pozemkového fondu. Správne 
orgány uvádzajú, že na dodanie 
geometrického plánu čakajú 
v niektorých prípadoch priemerne až 
2 roky, pričom v niektorých prípadoch 
to trvá dokonca aj 4-6 rokov.
6 rokov na geometrický plán ??? Takto 
ste nastavili manažérske procesy na 
Pozemkovom fonde?
 Dostávame desiatky listov, 

Dalibor Steindl
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kde sa sťažujú reštituenti, že hoci 
je spis už po formálnej stránke 
vybavený,  čaká v nejakom „šuflíku“ 
najskôr na prerokovanie v rade SPF, 
a potom na podpis štatutárov a 
z nevysvetliteľných, priam záhadných 
dôvodov tam leží a čaká mesiace až 
roky. 
 Na záver zopár faktov 
a čísel, aby sme neboli obvinení 
z konšpirácie. Tak napríklad, viete ako 
dlho trvá reštitučné konanie podľa 
odhadu pani ombudsmanky napríklad 
v Nitre? Takmer 20 rokov vážení 
čitatelia (daňoví poplatníci). 20 rokov 
čaká občan Slovenskej republiky na 
vrátenie svojho majetku! Toto nemá 

s demokratických a právnym štátom 
nič spoločné. 
 Ďalej sa v správe konštatuje: 
„Keďže reštitučné nároky si uplatnili 
prevažne starší občania, viacerí 
v podnetoch vyjadrili svoje obavy, či 
sa vôbec právoplatného rozhodnutia 
vo veci ešte dožijú. Ide teda o 
problém, ktorý vnímajú títo občania 
veľmi citlivo.“
Necháte radšej vymrieť občanov SR, 
ktorí čakajú na vrátenie zhabaného 
majetku, než aby ste riešili prieťahy na 
Pozemkovom fonde?
 Na záver len malá, pritom 
veľmi dôležitá poznámka: Bez 
vybavených reštitúcii len ťažko 

vyriešime problém náhradných 
užívaní, ťažko scelíme pozemky, 
následne nevieme dokončiť ani 
pozemkové úpravy a dať katastrofálny 
stav rozdrobeného vlastníctva pôdy 
do poriadku. Mimochodom, to sú 
základné požiadavky nespokojných 
gazdov a farmárov. Bez týchto 
základných procesov sa budeme 
neustále trápiť vo vlastníckych 
sporoch, nejasných dotačných 
schémach a bordelu v katastri 
nehnuteľností.  

Ing. Dalibor Steindl, MBA
Špecialista hnutia pre oblasť pôdy a 

pozemkového práva
Kandidát na poslanca do 
Európskeho parlamentu

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

ENERGETICKÁ CHUDOBA

 Nové slovné spojenie v slovníku sociológov a ekonómov 
je energetická chudoba. Prejavuje sa tak, že chudobní ľudia dávajú 
prednosť jedlu pred energiou a výsledkom sú nevykúrené izby, 
sprchovanie v studenej vode a vypínanie elektrických spotrebičov. Do 
akej miery sú energetickou chudobou ohrození občania Slovenska? 
Aké sú očakávania rastu ceny energií?

 Podľa Eurostatu ceny elektrickej energie pre domácnosti 
na Slovensku poklesli z 0,1366 (2013) na 0,0942 (2018) euro za kWh 
v pásme odberu 2.500 až 5.000 kWh. Slovensko nie je výnimkou, 
priemer EÚ  v rovnakom období poklesol, aj keď nie tak výrazne 
z 0,1388 na 0,1298 euro na kWh. Ceny plynu na Slovensku poklesli 
z 0,0432 (2013) na 0,0356 (2018) euro za kWh v pásme 20 GJ až 200 
GJ. Priemer EÚ 28 poklesol z 0,0545 na 0,0431 euro za kWh.

 Spotreba všetkých energií v krajinách EÚ klesá od roku 
2007, kedy dosiahla ekvivalentu 1,810 bilióna ton ropy a do konca roku 
2016 klesla na 1,640 btoe (billion ton oil ekvivalent). Počet obyvateľov 
EÚ v tom istom čase vzrástol z 502 miliónov na 512 miliónov.

 Čo spôsobilo pokles spotreby pri súčasnom poklese cien? 
Pre meranie prosperity používame HDP — metodiku vyvinutú v roku 
1934 Simonom Kuznetsom pre americký Kongres a táto metodika 
sa používa dodnes. Pre zjednodušenie, HDP je spotreba štátu a 
spotreba obyvateľstva a tento prístup má niekoľko nedostatkov. 
Jeden z nich je, že v časoch, keď sa všetci zadlžujeme, vlády aj 
obyvateľstvo, tak HDP skresľuje realitu tým, že vyvoláva falošný pocit  
prosperity. Krátkodobé zadlžovanie nie je problém a bolo posledných 
20 rokov súčasťou života každého z nás. Dlhodobé zadlžovanie pri 
nulovom raste ekonomiky je problém. A tým sa nemyslí pár rokov, 
ktoré ubehli od poslednej veľkej krízy. Ak od rastu HDP odčítame rast 
dlhu, tak dostávame úplne iný pohľad. Vyspelé ekonomiky klesajú. 
Pokles ekonomiky a zvyšujúce sa úspory energie sa obe podpisujú 
na poklese cien aj poklese spotreby. Otázkou je, ako sa bude tento 
trend vyvíjať do budúcnosti?

 Ak sa ľudstvu nepodarí v pomerne krátkom čase nájsť nový 
zdroj energie, tak pokles ekonomiky bude pokračovať nezmenenou 
rýchlosťou ďalej. Obyvateľstvo aj štáty sa budú zadlžovať ďalej a 
spotrebitelia budú nútení stále viac šetriť na spotrebe energie, aby 
si mohli dovoliť iné tovary a služby a tento jav sa nazýva energetická 
chudoba. Predpokladá sa, že ceny energií budú rásť okolo 3% 
medziročne v najbližších desaťročiach.

 Čo musí robiť štát, aby pomohol obyvateľstvu? Na prvom 
mieste sú úspory energie a tam má Slovensko najväčšiu rezervu 
v zatepľovaní domov. Možnosti úspory energie sú až na úrovni 40% 
ročnej spotreby energie obyvateľstvom. Jednou z možností, ako to 
realizovať, je poskytovanie pôžičiek s nulovými úrokmi a splatnosťami 
dlhšími ako 15 rokov. Na druhom mieste je urýchlené rozširovanie 
alternatívnych zdrojov energie — solárnej, veternej a rýchlorastúcich 
drevín. A opäť je najlepší postup prevzatie úrokového bremena na 
štát.

 A ako vo všetkých oblastiach ľudského života platí to, 
že programy, ktoré umožnia iniciatívu tisícov ľudí sú úspešné a 
programy, ktoré sú realizované centrálne, skončia na byrokratických 
prekážkach. Nastal čas, aby sme sa rozhodli.

Ing. Dušan Doliak
Podpredseda hnutia SME RODINA – Boris Kollár

Kandidát na poslanca do Európskeho parlamentu
SME RODINA - Boris Kollár 

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

MOJA VÍZIA EURÓPY SPOČÍVA V PLNOM REŠPEKTOVANÍ 
DEMOKRATICKÝCH PRINCÍPOV

 Moja kandidatúra do 
europarlamentu pramení z môjho 
štúdia medzinárodných vzťahov 
a európskych vied v Prahe a 
Štrasburgu, ekonómie a môjho 
pôsobenia na Zastupiteľstve 
Európskej Komisie v Miláne. Vďaka 
štúdiu v zahraničí ovládam plynule 
anglický, taliansky a francúzsky jazyk. 
Okrem jazykových zručností mi moja 
skúsenosť zo zahraničia dovolila 
porovnať nielen dopady, ale aj 
chápanie fungovania Európskej únie 
aj zo zahraničnej perspektívy. To ma 
utvrdilo v tom, že vnímanie Taliana a 
Slováka o fungovaní Európskej únie 
sa v mnohom nelíši, ba priam naopak, 
je veľmi podobné. Ľudia sa necítia 
byť súčasťou európskeho národa. 
Naši reprezentanti v európskom 
parlamente sa čím ďalej, tým menej 
dokážu stotožniť so záujmami 
a potrebami občanov svojich 
národných štátov. 
 Európsky parlament je 
jediný priamo volený orgán EÚ, vďaka 
ktorému by mali mať občania EÚ 
možnosť komunikovať a presadzovať 
svoje záujmy prostredníctvom 
priamo volených poslancov. No 
hneď, ako sa naši poslanci posadia 
do lavíc jednotlivých európskych 
frakcií (kde je naša v mnohých 
otázkach konzervatívna ľavica 
v rozpore s liberálnym programom 
ľavicovej frakcie a naopak) ich 
záujmami sa stávajú výlučne 
záujmy ich európskych frakcií. 
Vstup do európskej frakcie ENF 
(Europe of Nations and Freedom), 
naopak, umožní spolupracovať so 
stranou, s ktorej programom sa 
plne stotožňujem, a ktorý chcem 
transparentne a s čistým svedomím 
aplikovať v Bruseli. 
 Moja vízia Európy spočíva 
v plnom rešpektovaní demokratických 
princípov a Charty základných práv 
Európskej únie, čo úplne vylučuje 
akékoľvek predstavy autoritárskeho 
alebo totalitného projektu Európy 
súčasnej veľkej koalície v Európskom 
parlamente, i keď často ide o vznešené 
ciele a skrývajúce sa snahy. Európsky 
projekt je projektom spolupráce 
suverénnych národných štátov a 
nie štátov slúžiacich nadnárodným 
orgánom. Identita jednotlivých 
členských štátov a národov musí byť 
chránená, a preto by mali kontrola 
a regulácia imigrácie tak isto, ako 
aj udeľovanie azylu (ako v aktuálne 
platných Dublinských dohovoroch) 
ostať v kompetencii národných 
štátov. Bohužiaľ, pretláčaná reforma 
Dublinských dohovorov odoberá 
zvrchovanosť Slovenskej republiky 
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Dominika Sabová

snahou zjednotiť azylovú politiku na 
európskej úrovni a pretlačiť systém 
povinných kvót. Okrem toho je dnes 
v rámci Európskej únie napádané 
aj naše právo na slobodu slova 
v reforme na ochranu autorských práv 
v digitálnom prostredí (článok 13 a 11) 
či cez zdanlivú ochranu pred „fake 
new“ hraničiacu s tvrdou cenzúrou. 
 Ďalšími horúcimi témami 
sú ochrana a posilnenie práv 
európskych spotrebiteľov v prípade 
dvojakej kvality potravín. Spomenula 
by som aj ochranu spotrebiteľov, 
poľnohospodárov a výrobcov pred 
neregulovaným prílivom nekvalitných 
výrobkov a potravín. V rámci toho 
aj štát dehonestujúci systém 
mimosúdnych arbitráži či súdnych 
sporov medzi členskými štátmi a 

investormi, ktorý je zavedený už 
v platnej dohode CETA s Kanadou 
či v čoskoro finalizovanej obchodnej 
dohode s Japonskom a v plánovaných 
dohodách napríklad so zoskupením 
MERCOSUR, Austráliou či Novým 
Zélandom. Tie môžu byť blokované 
alebo zrevidované v prípade 
očakávaného nárastu mandátov euro 
reformistov v EP. V neposlednom rade 
sa treba angažovať v zjednodušovaní 
európskych nariadení v oblasti 
čerpania fondov komplikovaných 
byrokraciou a v ich spravodlivom 
prerozdeľovaní, najmä na východe 
Slovenska. 
 Únia by mala podľa zmluvy 
o Európskej únii fungovať na princípe 
subsidiarity a proporcionality, teda 
v oblastiach, v ktorých nemá priame 

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU

právomoci, by mali byť chránené 
rozhodovacie schopnosti a 
akcieschopnosti členských štátov. 
Voľby 2019 budú prelomové, euro 
reformné frakcie ako je práve ENF 
majú potenciál ovládnuť tretinu až 
štvrtinu mandátov, a preto som 
presvedčená, že budeme súčasťou 
už nielen „kritizujúcej“ opozície, ale 
aktívneho zoskupenia schopného 
reálne zmeniť toto aktuálne 
smerovanie Únie.

Mgr. Dominka Sabová 
Kandidátka na poslankyňu do 

Európskeho parlamentu 
SME RODINA- Boris Kollár 
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Ak máte otázky alebo   
pripomienky k tejto téme,   

posielajte ich na:  
kancelaria@hnutie-smerodina.sk  

PRAJEME SI EURÓPU, KTORÁ POUŽÍVA VIAC 
ZDRAVÉHO ROZUMU

 Volám sa Eva Hudecová, 
mám 29 rokov a som rodená 
Nitrianka. Študovala som na 
bilingválnom prírodovednom 
gymnáziu De Ramón y Cajal v Nitre. 
V rodnom meste som zostala aj počas 
môjho vysokoškolského štúdia na 
Univerzite Konštantína Filozofa, kde 
som úspešne promovala na katedre 
Politológie a európskych štúdií. Od 
roku 2015 pôsobím v politickom Hnutí 
SME RODINA – Boris Kollár. O mojom 
vstupe do hnutia ma presvedčil postoj 
strany k ľudom. Skutočne mám pocit, 
že sme veľká rodina, kde sa neklame 
a nepodvádza, sľuby sa skutočne 
dodržiavajú, a hlavne pomáhame 
všade tam, kde je to nevyhnutné. 
 Som dieťaťom európskej 
kultúry, kresťanských hodnôt a 
európskych tradícií. Keď som ako 
študentka po prvýkrát odchádzala na 
študijný pobyt do zahraničia, Slovensko 
nebolo v tom čase členom Európskej 
únie. Dodnes mám nepríjemné  
spomienky na vybavovanie všetkých 
formalizovaných  náležitostí súvisia-
cich s mojím štúdiom a vycestovaním. 
Taktiež si pamätám na pocit mať 
tú možnosť študovať v zahraničí už 
ako občan EÚ. Na vlastnej koži som 
pocítila ten obrovský rozdiel nebyť, 
respektíve byť členom EÚ. Pri prvých 
skúsenostiach štúdia v zahraničí som 
pre ostatných študentov bola to dievča 
z „východného bloku“. No po tom, čo 
bolo Slovensko v roku 2004 prijaté 
do Európskej únie, nemusela som už 
absolvovať opakujúcu sa nezmyslenú 
byrokratickú tortúru.
 Tak ako po každom 
víťazstve pocit blaženosti postupne 
vyprchá, tak aj Slovákom ubúda 
z pocitu spolupatričnosti. Začali 
sme citlivo vnímať skutočnosti, ktoré 
v nás vyvolávajú rozdielne emócie 
z nového systému. Rovnako citlivo ich 
vnímam aj ja a aby sa o pozitívach ale 
aj o negatívach neustále diskutovalo. 
Nedostatky sa nachádzajú v každom 
systéme. Najmä v takom, ktorý sa 
postupom času vyvíja a mení. 
 Tak ako v rodine má každý 
svoje miesto, povinnosti, a pocit 
istej súdržnosti, tak aj Slovensko má 
miesto v Európskej únií. Má svoje 
povinnosti a má aj silu smerovať úniu 
správnym smerom, čím dávame 
pomocnú ruku. Slovensko má na to, 
byť silným hráčom v rámci EÚ, hovoriť 
jasne a zreteľne čo chceme a taktiež 
čo vieme ponúknuť. Hlas Slovákov 
musí byť počuť. Máme právo povedať 
čo chceme, a čo naopak nechceme. 
Pri presadzovaní našich národných 
záujmov neohneme pre Bruselom 
chrbát a Brusel nás za to nemôže 
trestať.
 Kvalitné vzdelanie, dobrá 
práca v oblasti, ktorú človek 
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vyštudoval a ďalšie vzdelávanie, to 
sú oblasti, ktorým sa chcem venovať. 
Moje aktivity budú smerovať aj 
k posilneniu statusu učiteľa, a zároveň 
sa budem snažiť dosiahnuť, aby 
verejnosť vnímala vzdelávanie ako 
dôležitú hodnotu.
 Dôraz musí byť kladený 
aj na zvyšovanie príležitostí pre 
uplatňovanie pozitívnej sociálnej 

mobility. Teda, aby všetci študenti 
v rámci Európskej únie mali šancu 
vzdelávať sa v odbore, ktorý ich 
zaujíma a aby pritom nedochádzalo 
ku geografickému znevýhodneniu.
 Mohla by som uviesť veľa 
príkladov, čo a ako únia spravila zle, 
no som za to, aby sme mali radšej 
snahu veci riešiť a vylepšovať, než ich 
kritizovať. Konštruktívnym prístupom 

a pozitivizmom máme šancu 
vybudovať takú Európu, akú si ju 
všetci prajeme. Teda Európu, ktorá 
používa viac zdravého rozumu.

Mgr. Eva Hudecová
Kandidátka na poslankyňu do 

Európskeho parlamentu
SME RODINA - Boris Kollár 

Eva Hudecová 
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Ak máte otázky alebo   
pripomienky k tejto téme,   

posielajte ich na:  
kancelaria@hnutie-smerodina.sk  

EURÓPSKA ÚNIA OVPLYVŇUJE ŽIVOT KAŽDÉHO 
Z NÁS VIAC, AKO SI VIEME PREDSTAVIŤ 

 Už v roku 2004, kedy 
Slovensko s veľkou pompou 
vstupovalo do Európskej únie, som 
tušil, že to nebude všetko také krásne, 
ako sa nám štandardní politici snažili 
vštepiť do hlavy. Väčšina starších sa 
mi vtedy smiala, že tomu nerozumiem. 
Dnes sa karta obrátila. Posledných 5 
rokov mi dalo jasne za pravdu. Situáciu 
vnímam ako vážnu, ak nie kritickú. 
 Po rokoch sa jasne ukázalo, 
že pôvodné idey sa nenávratne 
rozplynuli a rozum nahradil 
v Bruseli diktát mocných, Nemecka a 
Francúzska. Čo vnímam ako najhoršie 
- naďalej pretrváva delenie Európy 
na Západ – Východ. Vidieť to a cítiť 
to môžeme v mnohých oblastiach. 
Jeden z najsvetlejších príkladov je 
dvojaká kvalita potravín. Nezávislé 
testy jasne ukázali, že na Slovensko 
prichádzajú produkty druhoradej 
kvality, dokonca od renomovaných 
výrobcov. Prečo s tým doteraz nikto 
nič nerobí? Sme snáď menejcenní 
ľudia? Sami si odpovedzte. Ja však 
nechcem byť ticho, pretože nechcem, 
aby sa z našej krajiny stalo smetisko. 
Veci treba jasne pomenovať, nájsť 
ľudí s rovnakými záujmami a vytvárať 
systematický tlak na zmenu. Dá sa to. 
 Ďalším do oči bijúcim 
príkladom sú dotácie pre 
poľnohospodárov. Osobne ich 
niekoľko poznám a je mi naozaj 
ľúto, že sú takto diskriminovaní a 
vytláčaní z férovej súťaže. Musíme 
im pomôcť a lobovať za to, aby sa 
dotácie v agrosektore vyrovnali. 
Bude to náročné a bude to bolieť, ale 
potravinová sebestačnosť musí byť 
naša priorita aj na európskej úrovni. 
Nikdy nesmieme dopustiť, aby sme 
boli plne závislí na zahraničí. 
 Treťou témou, ktorá mi je 
blízka, je téma migrácie. Osobne som 
proti povinným kvótam, nesúhlasil 
som ani s globálnym paktom 
o migrácii, a tak to bude so všetkými 
dokumentami na tejto platforme. 
Spájajme len to, čo sa spájať dá. 
Bodka.
 Téma rodiny je dnes na 
pretrase ako nikdy predtým. Ešte 
nikdy nebola vystavená takým tlakom 
na jej deštrukciu ako dnes. Tým 
tlakom musíme povedať NIE. Som 
zástanca tradičnej rodiny, tradičných 
hodnôt a tradičnej kultúry. Presne 
v takomto prostredí som vyrastal a 
som za to vďačný. A chcem v tomto 
trende pokračovať aj za hranicami 
nášho štátu. 
 Európska únia ovplyvňuje 
život každého z nás viac ako si 

hnutie-smerodina.sk    10

vieme predstaviť. Preto považujem 
tohtoročné voľby do európskeho 
parlamentu za zlomové v smerovaní 
Európy. Prečo? Slováci majú vo 
svojej histórii bohaté skúsenosti 
s podriaďovaním sa niekomu inému. 
Chceme to opäť zažiť? Práve to nám 
opäť hrozí, ak na čele bruselského 
aparátu ostanú tí, ktorí tam sú teraz. Oni 
nechcú úniu zloženú zo suverénnych 

štátov, chcú jeden superštát, ktorý by 
riadilo pár vyvolených a všetci ostatní 
by museli poslúchať na slovo. TOTO ja 
odmietam! 
 Ja takto žiť nechcem. Chcem 
žiť v slobodnej Európe. A preto som 
s veľkou radosťou prijal ponuku 
vedenia hnutia SME RODINA – Boris 
Kollár a kandidujem za europoslanca. 
Ja vidím úniu ako celok pozostávajúci 

zo suverénnych štátov, kde si je 
každý rovný a kde sa presadzujú 
záujmy na prospech obyvateľov 
každého členského štátu a zároveň 
všetkých Európanov. Toto je moja 
vízia a tú budem presadzovať. 
Verím, že zdravý rozum zvíťazí. 

Mgr. Jozef Mozol
Kandidát na poslanca do 
Európskeho parlamentu

SME RODINA - Boris Kollár

Jozef Mozol
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VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU



Ak máte otázky alebo  
pripomienky k tejto téme,  

posielajte ich na:  
kancelaria@hnutie-smerodina.sk  

SOM JEDEN Z VÁS A CHCEM ZABOJOVAŤ 
ZA NÁS A NAŠU BUDÚCNOSŤ

V detstve s rôznymi obdobiami prichádzali rôzne túžby,  ciele a 
predstavy o budúcnosti a povolaniach. Absolvoval som strednú školu so 
zdravotníckym zameraním i zopár semestrov vysokej školy na Univerzite.  
Potreba financovania štúdia ma zahnala za prácou do zahraničia, kde 
som počas 11 rokov  v rámci Európy vyskúšal rôzne pracovné zaradenia 
od  umývača riadu až po vedúce manažérske pozície. Nemecko je strohá,  
ale zaujímavá krajina,  charakteristická precíznosťou.  Taliansko je krásne,  
plné temperamentu a lásky.  V oboch som pracoval v hotelierstve.  
Uvedomil som si,  aký je cestovný ruch dôležitý pre obe krajiny .Kapitál 
zahraničných turistov a ich zanietenie pre cestovanie a spoznávanie 
nových miest taktiež šíri dobrú mienku o krajinách vo svete.

 Uvedomujem si, že nám na Slovensku práve toto chýba. A 
osobitne nášmu krajnému východu Európske únie, kde teraz žijem. 
Pritom má svoje veľké prednosti, len to nevieme na patričnej úrovni 
ponúknuť. Východné Slovensko je nádherná krajina. Okrem iného 
jeho juhovýchodná časť má mnohé excelentné územia európskeho 
i svetového významu. Východoslovenská nížina je druhou obilnicou 
Slovenska, má ideálne podmienky na farmárčenie, pestovanie ovocia a 
zeleniny. Ak by také čosi mali hoci kde inde vo svete, už by tam prekvital 
turizmus, agroturistika a cestovný ruch ani nehovorím. Samotné mesto 
Trebišov je napríklad spájané s uhorským rodom Andrášiovcov, ktorého 
meno rezonuje pri mnohých historických udalostiach. Ale tu nestačí 
organizovať iba trhy, či nejaké výstavy.

 Rozmýšľal už niekto koľkože to má Slovensko prameňov 
minerálnych vôd? Takmer poldruha tisícky! Položme si tiež otázku, 
koľko ich máme len v rámci CHKO Latorica výnimočných národných 
prírodných rezervácií (NPR)? Pýtam sa, kde okrem NPR Tajba nájdeme 
posledné zvyšky korytnačiek v strednej Európe? Kde okrem Maďarska je 
svetový unikát Vinohradníckej oblasti Tokaj? Známe historické gazdovské 
pivničky obrastené užitočnou prirodzenou plesňou, aké inde na svete 
nemajú, a iste nám ich aj závidia... 

 Hovorím o možnostiach rozvoja cestovného ruchu, 
nepochybnom, ale skutočnom rozvoji vidieka, či rodinného farmárčenia. 
Hovorím o svetových rozmeroch a parametroch tejto, akoby zabudnutej 
časti Slovenska. Istý základ pre rozvoj ekonomiky. Ibaže všetko sa u nás 
na východe vlečie, rieši ťažkopádne a krajný východ Európskej únie sa 
nezviecha, ale akoby prežíval letargiu. 

 Ochutnal som ako chutí svet a naspäť študovať som sa vrátil 
domov diaľkovo. Moje záujmy a aktivity sú v širokom zábere.  Podnikám 
v oblasti prepravy a dovozu vozidiel. Prevádzkujeme denný stacionár 
pre dôchodcov a pre ľudí so zdravotným postihnutím.  Angažujem sa 
v hnutí SME RODINA - Boris Kollár ako okresný predseda  v Trebišove 
a krajský podpredseda pre Košický kraj. V neposlednom rade som 
otcom 19-mesačného syna. Srdcom Slovak,  dušou Európan.  Keďže 
som činný v rôznych oblastiach, stretávam sa s ľuďmi a počúvam ich 
potreby, názory, ale aj problémy. Od potrieb detí, až po potreby  seniorov. 
Počnúc zdravotnou starostlivosťou,  materskými a rodičovskými 
príspevkami, sociálnymi dávkami, až po invalidné a starobné dôchodky.  
Uvedomujem si, že životná úroveň je nízka. Priemerné tabuľky síce 
hovoria skoro o komforte, no v jednotlivých regiónoch sú na hranici 
biedy. Preto chcem svojím kandidovaním za poslanca Europarlamentu 
preniesť a presadiť Slovensko v Bruseli, nie naopak Brusel na Slovensku. 
Ak máme výdavky na úrovni západných členských štátov,  zaslúžime 
si aj príjmy na ich úrovni. To je len malý kúsok problémov,  ktoré je 
potrebné riešiť, a ktorými je potrebné sa zaoberať. Preto som a budem 
otvorený. Som a budem otvorený Vašim podnetom. Spolu to zvládneme. 

 
Som jeden z Vás,  chcem zabojovať za nás a našu budúcnosť.  
 Ďakujem za Vašu podporu 

Mgr. Martin Dzielavský
Kandidát na poslanca do Európskeho parlamentu 

SME RODINA - Boris Kollár
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Martin Dzielavský
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Zuzana Šebová: ZDRAVOTNÍCKY STRIPTÍZ 
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Ak máte otázky alebo   
pripomienky k tejto téme,   
posielajte ich na:  
zdravotictvo@hnutie-smerodina.sk 

ZDRAVOTNÍCKY STRIPTÍZ

 Sme vyzlečení donaha. S nemým úžasom 
sledujeme, čo by u nás malo fungovať a nefunguje. 
Hľadáme nádej na lepší zajtrajšok. Veríme v zázrak. 
Keď neprichádza ani ten, zmocňuje sa nás úzkosť, 
strach, rozhorčenie. Chceme si sami pomôcť, ale 
nevieme ako. Nakoniec (alebo na začiatku) čakáme 
pomocnú ruku od štátu, ten však na nás zvysoka, 
veď viete čo... 
 Ak si teraz myslíte, že začiatok tohto 
príspevku bol úryvkom z nejakej divadelnej 
tragikomédie, ste na omyle. Je to obraz nášho 
zdravotníctva, ktorý tu vybudovali vlády za 
posledných viac ako dvadsať rokov. Obraz 
biedy a úpadku. Obraz byrokracie a farizejstva. 
Obraz sľubov a naničhodníkov. Obraz utrpenia 
a oligarchov. Len ten najdôležitejší obrázok, na 
ktorom je spokojný pacient – nám žalostne chýba. 
Pretože štát rezignoval na ochotu a slušnosť.
 V známej rozprávke Hansa Christiana 
Andersena o Cisárových nových šatách sa všetci 
báli povedať cisárovi, že je nahý a že sa nechal 
obalamutiť dvomi chytrákmi, čo sa vydávali 
za krajčírov. Odvahu nabralo až dieťa, pretože 
dospelí nechceli vysloviť nahlas to, čo sami vedeli 
a na vlastné oči videli. Niečo podobné zažívame 
denno-denne aj u nás v zdravotníctve. Roztrhlo 
sa vrece s prípadmi, keď sú pacienti nespokojní 
s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou. Sťažujú 
sa všetky vekové skupiny a jedinou odpoveďou na 
ponosy sú trápne vyhlásenia hovorcov príslušného 
ministerstva alebo zdravotníckych zariadení, ktorí 
sú schopní vyhovoriť sa na všetko možné, len aby 
sa náhodou neskrivil vlas na múdrych hlavách ich 
chlebodarcov. Pretože pravda bolí. A na bolesť je 
podľa nich najlepšia - hlúpa odpoveď... 
 Potrebujeme viac detskej otvorenosti. Bez 
škrupúľ pomenovať a zároveň poukázať na neduhy 
a prešľapy tých, ktorí sa tvária akoby zjedli všetku 
múdrosť sveta. Potom budeme mať nádej na 
pozitívnu zmenu. Zmenu, ktorú všetci potrebujeme.
SMER sa nemôže sťažovať, že by mu do 
zdravotníctva niekto hovoril. Za posledných x rokov 
(presne 11) a jeho troch vlád sa vymieňali ministri, „na 
kopci“ (sídli tam MZ) sedeli zdravotníci, manažéri, 
krízoví manažéri a neviem kto ešte (Valentovič, 
Raši, Zvolenská, Čislák, Drucker, Kalavská), ale 
nezmenilo sa vôbec nič. Zdravotnícky sektor 
tápe, prešľapuje na mieste prípadne sa niekedy 
pohne dopredu rýchlosťou, ktorú si normálny 
človek ani nevšimne. Žiadna vízia, ktorá by odolala 
tlaku rôznych lobistických skupín, ktorých je 
v zdravotníctve akurát dosť. Proste nič.
Keď už nominanti SMER-u na tom spomínanom 
kopci vymysleli a s veľkou pompou odprezentovali 
národu rôzne vylepšenia, napr. pohotovostí, 
ambulancií a pod., zabudli sa opýtať odborníkov, 
či to vôbec bude fungovať. Že to nefunguje? 
Nečudujme sa. Zdravý sedliacky rozum by im určite 
poradil, aby zdvihli svoj ctený zadok a z úradníckej 
stoličky sa vybrali do terénu. Tam by zistili, čo ľudí 
trápi a čo by im skutočne pomohlo. Mali by to 
z prvej ruky, a tak by sa nemuseli oháňať rôznymi 
pseudo prieskumami, ktoré sú dobré akurát na to, 
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Zuzana Šebová

ZDRAVOTNÍCTVO

aby Vám nimi zalepili oči.
 Sedíte v čakárni na detskej pohotovosti, 
pred vami tridsať zúfalých rodičov, za vami 
ďalšia desiatka, čaká vás boj so systémom. S tým 
systémom, ktorý mal byť už dávno nastavený do 
kolónky – prívetivý k pacientovi. Ale nie je. Vaša 
trpezlivosť má svoje hranice. Dieťa nechápe, prečo 
musí toľko čakať. Vy nechápete, kto to spôsobil. Keď 
sa ozvete, naučená odpoveď „priletí“ rýchlosťou 
blesku: o všetkých akútnych pacientov sme sa 

postarali, za dlhšie čakanie sa ospravedlňujeme. 
Bodka. Vybavené. 
 Sme vyzlečení donaha. Zdravotnícky striptíz 
v priamom prenose. Je najvyšší čas na zmenu. 
Hľadá sa detská úprimnosť. To bude začiatok liečby 
slovenského zdravotníctva.

Ing. Zuzana Šebová 
Poslankyňa NR SR 

Vedúca pracovnej skupiny Zdravotníctvo 
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