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TLAČOVÁ SPRÁVA hnutia SME RODINA – Boris Kollár  

  

Milan Krajniak: „Váš hlas bude počuť, moju pomoc budete cítiť.“ 
Hnutie SME RODINA – Boris Kollár predstavilo svojho kandidáta na post prezidenta SR 

 

 

Bratislava, 31. mája 2018 

 

Hnutie SME RODINA – Boris Kollár dnes na tlačovej konferencii v priestoroch  Galérie na 

Západnej terase Bratislavského hradu predstavilo svojho kandidáta na post hlavy štátu. 

V budúcoročných voľbách sa o funkciu prezidenta bude uchádzať poslanec NR SR Milan 

Krajniak, podpredseda hnutia SME RODINA. 

 

Predseda hnutia Boris Kollár predstavil prezidentského kandidáta slovami: „Náš kandidát na post 

prezidenta - poslanec Milan Krajniak je výraznou postavou hnutia a už dokázal, nie rečami alebo 

sľubmi, ale skutkami a svojou prácou, že naplniť heslo Pomáhať ľuďom, nemusí byť len frázou.“  

  
„Prečo som sa rozhodol kandidovať?“ položil na úvod otázku Milan Krajniak a pokračoval: 

„Aby som naplnil to, čo od politiky oprávnene očakávate, ale čo od slovenských štandardných 

politikov roky nedostávate, a to je pomoc. Kandidujem preto, aby ľudia konečne cítili, že je tu niekto, 

kto im pomáha. Každý človek si zaslúži našu pozornosť a našu pomoc.“ 

 

Hnutie SME RODINA je v parlamente už dva roky a za ten čas dokázalo, že sa ozve vždy, 

keď ľudia potrebujú pomoc. Robí to bez osobných útokov, pokojne, vecne a v súlade so zdravým 

sedliackym rozumom. Prezident pochádzajúci z tohto hnutia by mal byť vzorom v tom, že keď 

politik niečo sľúbi, tak to aj dodrží. Mal by byť vzorom aj v tom, že všetok svoj čas a energiu 

nevenuje sebe, ani žiadnym oligarchom v zákulisí, ale pomoci ľuďom.  „Každý v politike niekomu 

pomáha – sebe, oligarchom alebo ľuďom. Ja pomáham ľuďom,“ povedal Krajniak.  

 

Milan Krajniak prezentuje svoje názory už viac ako 20 rokov. Knihou Banda zlodejov, ktorá 

sa stala bestsellerom, pomohol ľuďom pochopiť, ako vznikli a fungujú slovenskí oligarchovia 

a finančné skupiny, a ako ovplyvňujú slovenskú politiku. Písal  o tom otvorene aj v čase, keď sa 

ostatní ešte báli. Ako prezident chce byť pokojnou silou.  Všetok svoj čas a energiu bude venovať 

pomoci ľuďom, a nie napádaniu oponentov. „Budem pokojnou silou, ktorá vášne tlmí a nie bičuje. 

Budem pomáhať tomu, aby sme v sebe radšej hľadali to najlepšie, to najsilnejšie, čo v nás na 

Slovensku je. Chcem pomôcť, aby sme to ukázali svetu,“ zdôraznil Milan Krajniak a na záver dodal: 

„Môžete so mnou súhlasiť, alebo nesúhlasiť. Ale máte istotu, že keď raz niečo sľúbim, tak to aj 

dodržím.“   

  
 

 

 

Za hnutie SME RODINA - Boris Kollár, tlačové oddelenie 


