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TAK OTVOR OČI...
Zuzana Šebová: Mám 422 priateľov. No napriek tomu som osamelá. Rozprávam sa s nimi každý deň, a 
napriek tomu ma nikto z nich vlastne nepozná... Problém, ktorý mám je rozdiel medzi pohľadom do ich 
očí a pohľadom na meno na obrazovke.
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ŠPORT V OFSAJDE
Adriana Pčolinská: Šport nesmie zostať v ofsajde. Dlhodobo vnímame zlyhávanie ministerstva školstva 
a registrujeme podfinancovanie športu vrátane hromadných a voľnočasových športových aktivít orientu-
júcich sa na deti a mládež. 

„UŽ JEDEN MESAČNÝ VÝPADOK VÝŽIVNÉHO, MÔŽE ZNAMENAŤ PRE OSAMELÉHO 
RODIČA S DIEŤAŤOM SKUTOČNÝ EXISTENČNÝ PROBLÉM!“
Petra Krištúfková: Zámerne píšem rodiča, ale v drvivej väčšine sa jedná štatisticky o matky. Je to prob-
lém, ktorý je nevyhnutné riešiť, pretože tu ide, predsa, o deti.  

VÝCHOD SLOVENSKA NEMÔŽE BYŤ ODTRHNUTÝ OD ZVYŠKU KRAJINY
Miloš Svrček: Je nepopierateľným faktom, že z hľadiska národného hospodárstva je dopravná infraštruk-
túra primárnym segmentom, ktorý svojim charakterom zasahuje do celej skupiny iných odvetví. Dopravná 
infraštruktúra a všetky služby, ktoré sú poskytované v oblasti dopravy sú jednou z najdôležitejších súčastí 
každodenného života občanov nášho štátu. 

NA VÝCHODE NIČ NIE JE? LEBO STE NA VÝCHOD SLOVENSKA DESAŤ ROKOV 
KAŠĽALI, PÁN FICO
Milan Krajniak: Drzý odkaz predsedu vlády Roberta Fica občanom východného Slovenska si zaslúži 
aspoň krátku reakciu. Že je premiér Fico arogantný k novinárom alebo opozičným politikom, na to 
sme si už zvykli. Ale na aroganciu k ľuďom si zvyknúť nesmieme.

SLOVENSKO A  ENERGETIKA Z OZE
Mária Michnová: Žijeme v dobe, v ktorej každý predmet, ktorého sa dotýkame je vyrobený vďaka 
prísunu energie. A nielen predmety, ale aj doprava, služby, inštitúcie, každý sektor nášho každodenného  
života - obchody, úrady a zdravotníctvo bezchybne fungujú vďaka energii.

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO SA PRIBLIŽUJE K VYSTÚPENIU Z EURÓPSKEJ ÚNIE
Ľudovít Goga: Keď sme vo výbore pre Európske záležitosti začiatkom roku dostali pozvanie od britskej 
ambasády v Bratislave - jeho excelencie pána Andyho Gartha k uskutočneniu pracovnej cesty do 
Londýna bolo viac ako jasné, že sa nosnou témou návštevy stane problematika Brexitu.
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str.  11
AJ ĽUDIA ŽIJÚCI V MESTE CHCÚ BYŤ SEBESTAČNÍ A KONZUMOVAŤ ZDRAVÉ PO-
TRAVINY - NEZABUDNIME NA SLOVENSKÝCH ZÁHRADKÁROV
Jaroslav Karahuta: Pod vplyvom všadeprítomného politického marketingu o gradujúcom raste Sloven-
skej ekonomiky a úspechoch vo výstavbe závodov na montáž áut sme nejako zabudli na to,  čo je podstata 
života.   

str.  12  
OSOBNÝ BANKROT?
Petra Hajšelová: Dňa 01. marca 2017 vstúpila do účinnosti novela Zákona o konkurze a reštrukturalizácii, 
ktorá priniesla zmeny v oblasti oddlženia fyzických osôb. Čoraz viac a viac sa skloňuje pojem OSOBNÝ 
BANKROT. Podmienky oddlženia fyzických osôb sa rovnako vzťahujú pre fyzické osoby podnikateľov i 
nepodnikateľov, bez ohľadu na skutočnosť, či majú alebo nemajú majetok, prácu a príjem. 
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                   Sme rodina

Priatelia. Máme za nami náročné obdobie. Najmä 
za posledný mesiac sa toho udialo v spoločnosti 
viac, než na čo sme boli všetci zvyknutí. Ohavná 
dvojnásobná vražda investigatívneho novinára Jána 
Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej otriasla 
celým Slovenskom od základov. Naše hnutie vyjadrilo 
úprimnú sústrasť pozostalým a kolegom a intenzívne 
čakáme na objektívne vyšetrenie tohto závažného 
prípadu.
Dôsledkom bolo ďalšie zemetrasenie na slovenskej 
politickej scéne. Občania spolu so študentami spojili 
sily na námestiach a na demonštráciách požadovali 
odstúpenie bývalého ministra vnútra Roberta 
Kaliňáka, policajného prezidenta Tibora Gašpara 
a v neposlednom rade už bývalého premiéra 
– Roberta Fica. Po prvej demonštrácii odstúpil 
Kaliňák, tesne pred druhou odstúpil Fico, ktorý pred 
zhromaždeniami strašil ľudí a varoval pred násilím a 
dlažobnými kockami. Ako sa hovorí, zdochýnajúci 
kôň kope najviac. 
Pre verejnosť nasledovalo divadlo – novým 
premiérom sa stal Peter Pellegrini, na ministerstvo 
vnútra nastúpil Tomáš Drucker – človek, ktorý počas 
kauzy Bašternák obhajoval Kaliňáka a nevidel 
dôvod na jeho odstúpenie. Do zvyšných rezortov 
si Smer dosadil svoje „neopozerané“ figúrky. Psi 
štekajú, karavána ide ďalej. Prezident Andrej Kiska 
najprv odmietol vymenovať novú vládu, kde sa mal 
ministrom vnútra stať človek, ktorý je dlhoročným 
priateľom exministra Kaliňáka. Síce tým išiel až na 
samý pomyselný prah ústavy, ale nakoniec na druhý 
deň novú vládu vymenoval.
Osobne som z jeho postoja sklamaný, pretože 
žiadal dôslednú rekonštrukciu vlády a tá neprišla. 
Nemal problém opäť vymenovať ministra obrany 
Gajdoša, ktorý nesie politickú zodpovednosť za 
netransparentné nákupy obrnených vozidiel, ktoré 
vo verejnosti vzbudzujú podozrenie z možného 
kšeftovania a korupcie. Na rováši má aj pani 
ministerka pôdohospodárstva Matečná – na 
východe nemala problém podpisovať talianskej mafii 
milióny eur a jej aktuálne pôsobenie na ministerstve 
je skôr zlým vtipom ako reálnou oporou pre 

Ak máte otázky alebo  
pripomienky k tejto téme,  

posielajte ich na:   
boris.kollar@hnutie-smerodina.sk
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poľnohospodárov. O ministerke školstva Lubyovej 
ani nehovorím - za takmer rok jej pôsobenia na 
ministerstve dokázala akurát tak zahodiť do koša 
reformu Učiace sa Slovensko a ututlať škandál 
s eurofondami. Toto je výsledok bačovania SNS za 
dva roky, neviem čo viac k tomu dodať.
Hnutie SME RODINA – Boris Kollár od začiatku tejto 
krízy presadzuje ako najlepšiu možnosť predčasné 
voľby. Len ľudia majú právo rozhodnúť o tom, kto 
má viesť túto krajinu. Ak by mala vládna koalícia 
čisté svedomie, nemala by problém do nich ísť. Kto 
nekradne, neklame a nepodvádza sa nemá čoho 
báť. Ale, ako už dobre vieme, biznis spája najlepšie. 
Do konca volebného obdobia majú pred sebou 
ešte veľkú výzvu – dočerpať eurofondy určené na 
obdobie do roku 2020. Ficov milión Eur v „keši“ je 
oproti tomu len malý kúsok koláča, z ktorého si 
vládna koalícia ešte len bude ukrajovať.
Ale čo sa stalo už nezmeníme, musíme sa pozerať 
dopredu. V nasledujúcich mesiacoch nás čaká 
veľa práce. V apríli organizujeme programovú 
konferenciu, ktorá bude zameraná najmä na 
prezentáciu našich odborných pracovných 
skupín a predstavenie koncepcie reformy 
poľnohospodárstva, potravinovej sebestačnosti a 
bezpečnosti. Aktuálne prechádza naše hnutie okres 
za okresom, pripravujeme sa na komunálne voľby 
a na ustanovujúcich snemoch sa nám schádzajú 
desiatky členov. Chcel by som osobne každému 
jednému z Vás poďakovať za poctivú prípravu na 
nadchádzajúcu kampaň, veľmi si to vážim.
Priznám sa, naozaj neviem ako budú vyzerať 
najbližšie mesiace čo sa týka politickej situácie. 
Naše hnutie je ale pripravené na každú možnosť a 
bude sa aj naďalej angažovať medzi ľuďmi a taktiež 
v parlamente. V našej práci nepoľavíme, na to sa 
môžete spoľahnúť. 

BORIS KOLLÁR
Predseda hnutia Sme rodina – Boris Kollár



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

Zuzana Šebová: TAK OTVOR OČI...

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

UŽ JEDEN MESAČNÝ VÝPADOK VÝŽIVNÉHO, 
MÔŽE ZNAMENAŤ PRE OSAMELÉHO RODIČA S DIEŤAŤOM 

SKUTOČNÝ EXISTENČNÝ PROBLÉM

 Zámerne píšem rodiča, ale v drvivej väčšine sa jedná 
štatisticky o matky. Je to problém, ktorý je nevyhnutné riešiť, 
pretože tu ide, predsa, o deti.  Vôbec tu nechcem riešiť zlé 
vzťahy medzi rozídenými rodičmi, či dokonca vyrovnávanie si 
účtov cez vlastné deti. Pretože zdravý rozum nenahradí nijaký 
zákon!  Riešim tu situáciu, ktorá môže nastať z akýchkoľvek 
dôvodov, ale jej výsledkom je, že sa výživné nedostane 
k dietaťu. A tu vzniká možnosť poberať náhradné výživné 
v prípade, že si povinná osoba neplní vyživovaciu povinnosť 
stanovenú právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom 
schválenou dohodou.  Avšak procedúra nastavená zákonom 
komplikuje jeho poberanie a predovšetkým jeho vymáhanie je 
na pleciach poberateľa.  Je preto nevyhnutné, aby bremeno 
vymáhania náhradného výživného prešlo z pliec rodiča na štát, 
ako som to už opakovane navrhovala. 
 A to z minimálne z dvoch dôvodov. Prvý dôvod je, že 
štát náhradné výživné poskytuje, tak by ho mal od neplatiča aj 
vymáhať. A druhý dôvod, že štát má na to každopádne lepšie 
a účinnejšie možnosti ako osamelý, a častokrát už zúfalý 
rodič. Dokonca aj generálna prokuratúra uvádza zásadnú 
pripomienku, že sme jedinou krajinou, ktorá vymáha náhradné 
výživné od jeho poberateľa. V pripomienke sa tiež uvádza, 
že štát si necitlivo vymáha vrátenie náhradného výživného 
od osôb často žijúcich v pásme životného minima.  Nárok na 
náhradné výživné totiž vznikne iba vtedy, ak nemáte príjem 
vyšší ako 2,2 násobok životného minima, takže sa naozaj týka 
len nízkopríjmových rodín.
 Výživné sú peniaze, ktoré sú určené deťom. Sú 
nevyhnutné, aby deti netrpeli núdzou a nedostatkom. Chcem 
upozorniť na to, že najviac ohrozené chudobou sú práve deti, 
a to najmä tie, ktoré vyrastajú v neúplných rodinách. Zákon 
o náhradnom výživnom by mal byť práve ten, ktorý by mal 
pomôcť deťom, ktoré už majú súdom určené výživné, ale 
povinný rodič ho napriek tomu neposiela.  

Prichádza jar a tá je obdobím zrodenia nového 
života.  S jarou sa mi spája vznik nových rodín, 
príchod potomstva a mojim prianím je, aby im štát 
ponúkol oporu, istoty a bezpečnosť.  

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

 ČÍTAJTE NA STRANE 6 
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Milan Krajniak: NA VÝCHODE NIČ NIE JE? 
LEBO STE NA VÝCHOD SLOVENSKA DESAŤ 
ROKOV KAŠĽALI, PÁN FICO

Ak máte otázky alebo   
pripomienky k tejto téme,   

posielajte ich na:  
kancelaria@hnutie-smerodina.sk  

VÝCHOD SLOVENSKA 
NEMÔŽE BYŤ ODTRHNUTÝ 

OD ZVYŠKU KRAJINY

Je nepopierateľným faktom, že 
z hľadiska národného hospodárstva 
je dopravná infraštruktúra 
primárnym segmentom, ktorý svojim 
charakterom zasahuje do celej 
skupiny iných odvetví. Dopravná 
infraštruktúra a všetky služby, ktoré 
sú poskytované v oblasti dopravy 
sú jednou z najdôležitejších súčastí 
každodenného života občanov nášho 
štátu. Existenciou kvalitnej dopravnej 
infraštruktúry zároveň dochádza 
k zvyšovaniu zamestnanosti a 
konkurencieschopnosti ekonomiky. 
Zároveň sa zvyšuje aj hospodársky 
rast v spoločnosti vrátane rozvoja 
cestovného ruchu. 

Úplne súhlasím s podnikateľmi
z Košického a Prešovského kraja, ktorí 
sa v médiách častokrát vyjadrujú, 
že sa cítia, akoby boli odtrhnutí od 
spoločnej ekonomiky Slovenska. Čo 
je podľa nich dôvodom? Samozrejme, 
chýbajúca kvalitná cestná 
infraštruktúra, čo logicky spôsobuje, 
že sa regióny na východe Slovenska 
odborne aj ľudsky vyprázdňujú. To 
však so sebou prináša obrovské riziko, 
keďže predovšetkým mladí ľudia sa 
po rokoch života v cudzine vracajú už 
len veľmi ťažko a navrátiť fungovanie 
v týchto regiónoch do pôvodného 
stavu bude veľmi ťažké. Môžeme si 
len domýšľať čo by bolo, keby boli 
také Košice alebo Prešov napojené na 
diaľnicu. S istotou by však bolo možné 
povedať, že investor, ktorý má problém 
s diaľničným pripojením určite pôjde 
skôr tam, kde tá diaľnica nechýba, 
ako napr. Žilina, Trnava, alebo Nitra. 
Problémom dlhodobého ignorovania 
centrálnych vlád v Bratislave je nielen 
absentujúca diaľnica na východ, ale 
aj postupný nedostatok technicky a 
odborne zdatných pracovníkov, ktorí 
by sa na východe krajiny vedeli uživiť.
Je potrebné zobudiť sa, pretrieť si 
oči a pochopiť, že aj na východe 
sú ľudia, ktorí  platia dane a ktorí od 
štátu očakávajú, že ich prestane 
diskriminovať v podobe absentujúcej 
diaľnice alebo rýchlostnej cesty. 
V nadväznosti na to čo tu píšem je 
potrebné zamerať pozornosť na rozvoj 
dopravnej infraštruktúry aj na východe 
krajiny. Aj tam žijú ľudia, živnostníci a aj 
tam je potrebné budovať nadradenú 
cestnú infraštruktúru. Preto je 
nevyhnutné zabezpečiť dopravnú 
dostupnosť v kritických regiónoch 
Slovenska prostredníctvom efektívnej 
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a udržateľnej infraštruktúry. Tým 
kritickým regiónom je nepochybne 
aj východ Slovenska. Musí dôjsť 
k zvýšeniu dostupnosti sídiel aj 
priemyselných zón nedostatočne 
infraštruktúrne vyspelých regiónov. 
Mám na mysli predovšetkým začatie 
výstavby severojužného prepojenia 
na východnom Slovensku medzi 
Poľskom a Maďarskom (rýchlostná 
cesta R4). 
Človek by si povedal, že recept na to, 

ako zabrániť odchodu mladých ľudí 
z východného Slovenska existuje. 
Čo však podľa medializovaných 
informácií pripravuje štát? Nad čím sa 
zamýšľa? Nad absolútne nelogickými 
pokusmi. Štát chce začať šetriť, keďže 
mu chýbajú finančné prostriedky 
na výstavbu diaľnic a rýchlostných 
ciest. Šetriť chce tak, že na východe 
Slovenska sa majú  začať stavať 
diaľnice len v polovičnom profile. 
Takým úsekom má byť napríklad 

druhá etapa severného obchvatu 
Prešova, ktoré je tretie najväčšie 
mesta Slovenska, kde sme 
svedkami pravidelne kolabujúcej 
dopravy. 
Ísť do budovania diaľnic 
v polovičnom profile v čase, keď 
nám prognózy hovoria, že sa 
intenzita dopravy do dvadsiatich 
rokov stúpne o 4000 vozidiel 
v priemere za deň je podvodom 
na motoristoch a ľuďoch žijúcich 
v tomto meste.  Hovoriť a 
argumentovať spôsobom, že 
v prípade výstavby diaľnic a 
rýchlostných ciest v polovičnom 
profile sa ušetrí značné množstvo 
finančných prostriedkov je 
iracionálne. Odborná verejnosť 
vie veľmi dobre, že v prípade, ak 
sa ide do výstavby v polovičnom 
profile, neprináša to so sebou 
polovičné náklady a určite to 
sebou neprináša automaticky 
očakávaný efekt v podobe zníženia 
zaťaženosti problematických 
bodov cestnej siete dotknutých 
regiónov. Štát by sa mal prestať 
zaoberať uvažovaním o budovaní 
polovičných úsekov diaľnic a 
rýchlostných ciest a myslieť 
tak, aby benefity pre občanov 
boli hmatateľné čo najskôr a nie 
v horizonte 20 rokov.
Cieľom hnutia Sme rodina – Boris 
Kollár v rámci svojho programu 
v oblasti vývoja slovenskej dopravy 
je predložiť víziu rozvoja dopravy, 
ktorá bude zohľadňovať očakávaný 
vývoj národného ako aj európskeho 
dopravného a výrobného priemyslu 
a nie ísť do pokusov v podobe 
budovania polovičných profilov. 
Inštitucionálne ako aj legislatívne 
inštrumenty musia byť nastavené 
tak, aby sa slovenský priemysel 
presúval k výhode založenej na 
vysokej pridanej hodnote, spojenej 
s inováciami pri navrhovaní, 
výrobe a prevádzke zložitých 
systémov a služieb s nižším 
obsahom uhlíka na celom území 
Slovenska. Uvedená skutočnosť 
bude pochopiteľne znamenať 
podporenie zamestnanosti a rastu 
čo je prvoradým cieľom nášho 
Hnutia.

JUDr. MILOŠ SVRČEK, PhD., LL.M.
generálny manažér hnutia 
SME RODINA- Boris Kollár 

a tímlíder pre dopravu

Miloš Svrček
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Ak máte otázky alebo   
pripomienky k tejto téme,   

posielajte ich na:  
zdravotictvo@hnutie-smerodina.sk 

TAK OTVOR OČI...

 Mám 422 priateľov. No napriek tomu 
som osamelá. Rozprávam sa s nimi každý deň, a 
napriek tomu ma nikto z nich vlastne nepozná...
 Problém, ktorý mám je rozdiel medzi 
pohľadom do ich očí a pohľadom na meno na 
obrazovke.
 Zastavila som sa, otvorila oči, rozhliadla sa 
a uvedomila si, že tá sieť, ktorej hovoríme sociálna, 
je iba o zapínaní našich počítačov a zatváraním 
našich dverí. Pozrite sa na všetky tie technológie, 
ktoré máme. Je to celé iba ilúzia. Spoločenstvo 
v komunite, sociálnej komunite. Avšak keď sa 
odtrhnete od tohto „zariadenia klamu“, zobudíte 
sa do sveta zmätení...
 Do sveta, v ktorom sme otroci 
technológie, ktorý sme si sami vytvorili. Kde 
informácie predáva kadejaký bohatý nenásytný 
darebák. Do sveta seba záujmu, sebahodnotenia 
a seba zviditeľňovania, kde všetci zdieľame to 
najlepšie z nás, ale to celé bez emócií. Robí nás 
šťastnými, keď zdieľame naše zážitky, a ani vlastne 
nezáleží, či na druhej strane niekto je.
 Buďte tu pre Vašich priateľov a oni tu 
budú zasa pre Vás.
 Upravujeme a preháňame, túžime po 
chvále. A predstierame, že tú spoločenskú izoláciu 
nevidíme. Dávame dokopy slová až pokiaľ sa naše 
životy neligocú, pritom ani nevieme, či nás niekto 
počúva. 
 Pokiaľ čítate knihu, maľujete obraz 
alebo cvičíte, ste produktívny, prítomný, nie však 
zdržanlivý a samotársky. Ste bdelý, pozorný a dávate 
svojmu času nejaký dobrý účel. Takže keď ste 
v spoločnosti a začnete sa cítiť osamelý, dajte ruky 
za hlavu a odložte telefón, nepotrebujete civieť na 
svoje menu alebo zoznam kontaktov, jednoducho 
sa rozprávajte s ostatnými.
 Stávame sa nespoločenskí, byť s inými 
a pozerať sa do ich očí už nás neuspokojuje tak 
ako predtým. Sme obklopení deťmi, ktoré sa 
od narodenia na nás pozerajú ako na robotov a 
myslia si, že toto je normálne. 
 Je nepravdepodobné, že by ste sa stali 
najlepšími rodičmi na svete, keď nie ste schopní 
zabaviť dieťa bez použitia iPadu.
 Keď som ja bola dieťaťom, skoro vôbec 
som nebola doma, bola som vonku s kamarátmi a 
jazdili sme na bicykloch. S dierami na teniskách a 
odreninami.
 Sme generácia idiotov, múdrych 
telefónov a hlúpych ľudí.
Tak zdvihnite oči od svojich telefónov, vypnite 
displeje. Vyrazte do okolia a užívajte si dnešok. 
Stačí jediné jedno ozajstné spojenie, aby ste 
pocítili ten rozdiel. Buďte tam naozaj v tú chvíľu, 
aby ste si zapamätali ten okamih. Okamih, o ktorom 
nepotrebujete povedať stovkám ľudí, pretože ho 
chcete prežiť práve s tou jedinou osobou.
 Okamih, keď sa obzriete za všetkým, čo sa 
podarilo iba tak, že ste životu venovali pozornosť 
a keď si uvedomíte, ako veľmi ste radi, že ste ho 
nepremrhali civením do nejakého vynálezu.
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 Ale nič z toho sa nestane, nikdy to 
nebudete mať, keď ste príliš zaneprázdnení 
pohľadom dolu, nevidíte tie šance o ktoré 
prichádzate...
 Tak zdvihnite oči od svojich telefónov. 
Sme tu iba dočasne, na určitý počet dní. Tak 
prečo plytvať naším časom, chytením sa do siete. 
Potom, keď príde koniec, to najhoršie je ľútosť...
 Ja sama sa tiež cítim vinná, pretože som 
súčasťou tejto mašinérie, tohto digitálneho sveta, 
kde sme počutí, ale nie videní, kde píšeme, ale 

nerozprávame, kde čítame iba „chaty“. Kde síce 
trávime čas spoločne, ale pritom si nevidíme do 
očí...
 Dávajte ľuďom lásku, nie „lajky“. Choďte 
von do sveta. A začnite žiť svoj život naozaj...

Ing. ZUZANA ŠEBOVÁ 
Poslankyňa NR SR 

Vedúca pracovnej skupiny Zdravotníctvo 



Ľudovít Goga: SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO 
SA PRIBLIŽUJE K VYSTÚPENIU Z EU-
RÓPSKEJ ÚNIE

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

NA VÝCHODE NIČ NIE JE? LEBO STE NA 
VÝCHOD SLOVENSKA DESAŤ ROKOV 

KAŠĽALI, PÁN FICO

 Drzý odkaz predsedu vlády Roberta Fica 
občanom východného Slovenska si zaslúži aspoň krátku 
reakciu. Že je premiér Fico arogantný k novinárom 
alebo opozičným politikom, na to sme si už zvykli. Ale 
na aroganciu k ľuďom si zvyknúť nesmieme.
 Po desiatich rokoch svojej vlády sa premiér 
Fico pred europoslancami bránil tým, že žiadna 
talianska mafia na východnom Slovensku nemôže 
pôsobiť, pretože tam nič nie je. Je to priznanie vlastnej 
neschopnosti a nemohúcnosti. Ale niečo na východe 
Slovenska predsa len zostalo.

Čo zostalo na východe Slovenska po desiatich rokoch 
vlády premiéra Fica?

• Prázdne domy a byty, pretože ľudia musia robiť 
 v zahraničí
• Prázdne priemyselné parky
• Prázdne výrobné haly
• Nesplnené sľuby o vládnych dotáciách
• Nedostavaná diaľnica do Košíc
• Najvyššia nezamestnanosť na Slovensku
• Najnižšie platy na Slovensku
• Najviac rómskych osád
• Poľnohospodári, ktorých Roda a Vadala   
 pripravili o pôdu
• Ľudia, ktorým Roda a Vadala nevyplatili   
 platy

Premiér Fico mohol o týchto veciach pred 
europoslancami aspoň mlčať. Ale on sa tým bráni. Aj 
v tejto situácii ide premiérovi Ficovi iba o vlastné kreslo 
a na ľudí zvysoka kašle.

 Toto je žiaľ na Slovensku štandardom. Tí 
takzvaní „štandardní“ politici venujú všetok svoj čas a 
energiu sebe, svojim oligarchom a udržaniu svojich 
pozícií. Na ľudí im už čas nezostáva.
 Čo sa týka hnutia Sme rodina, môžete 
s nami súhlasiť, alebo nesúhlasiť. Ale viete, že keď 
niečo sľúbime, tak to aj dodržíme. Keď sme sľúbili, že 
nepôjdeme do vlády so Smerom, tak sme to na rozdiel 
od Mostu a Siete dodržali. Za nami totiž nestojí nikto 
v pozadí, sme zodpovední iba svojim voličom. Každý 
robí pre toho, na kom je závislý. My sme závislí iba na 
hlasoch ľudí, preto im môžeme a chceme pomáhať.

Bc. MILAN KRAJNIAK
Podpredseda hnutia 

SME RODINA - Boris Kollár
Vedúci pracovnej skupiny Národná bezpečnosť

Milan Krajniak
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Mária Michnová: SLOVENSKO A  
ENERGETIKA Z OZE

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

ŠPORT V OFSAJDE

 Aký je postoj hnutia SME RODINA – Boris Kollár 
k politike štátu v oblasti športu?
Šport nesmie zostať v ofsajde. Dlhodobo vnímame zlyhávanie 
ministerstva školstva a registrujeme podfinancovanie športu 
vrátane hromadných a voľnočasových športových aktivít 
orientujúcich sa na deti a mládež.
 Čo by sme s tým mohli urobiť?
Najjednoduchšie opatrenie je maximálne sprístupnenie 
disponibilných športovísk (školské telocvične, plavárne, ihriská, 
mestské športové areály, atď.) širokej verejnosti v čase, keď v nich 
neprebieha výučba a tréningy.
 Mala by sa štátna politika v oblasti športu orientovať 
prevažne na mládež?
Rozhodne áno. Zafinancovali by sme výstavbu jednoduchých 
všešportových areálov, detských ihrísk a športovísk ako súčasť 
prevencie boja proti drogám a ďalším negatívnym javom 
v spoločnosti. Za pozitívnu by sme považovali aj čo najväčšiu 
podporu športových olympiád medzi triedami, školami, mestami, 
či krajmi, ktoré zároveň zlepšujú sociálne väzby, duševnú pohodu, 
zdravé sebavedomie, telesnú zdatnosť a zdravotný stav detí a 
mládeže. 
 Kde by sme teda mali začať? Mnoho detí na základných 
školách sa športu vyhýba, uprednostňujú skôr futbal cez 
PlayStation ako naháňať loptu na skutočnom ihrisku.
Musíme opäť zatraktívniť telesnú výchovu na školách tak, ako 
tomu bolo v minulosti. Potrebujeme kvalifikovaných a dobre 
platených trénerov a učiteľov telesnej výchovy. Myslíme si, že 
triedna učiteľka na prvom stupni ZŠ v sukni alebo učiteľ v rifliach a 
saku nemôže zmysluplne viesť hodinu telesnej výchovy. Navyše, 
len kvalifikovaní odborníci dokážu podchytiť najväčšie športové 
talenty a pomôcť im v ich súťažnej kariére.
 Otvorili ste otázku mladých športových talentov. Mala 
by ich spoločnosť podporovať?
Áno, a podstatne viac ako dnes. Ako výrazný nedostatok 
vnímame nedostatočnú podporu stredoškolským a univerzitným 
športovým tímom, ktoré by mohli generovať budúcich 
top reprezentantov. Skvalitnili by sme individuálny prístup 
k nadaným športovcom už od 15. roku veku dieťaťa. Zabezpečili 
by sme financie a materiálno-technické zabezpečenie na jeho 
každodenný športový život. Podporili by sme tímy ľudí, ktoré sa 
budú o takto nadané deti starať. 
 Ako k tomu pristupujú susedné krajiny?
Susedné štáty investujú omnoho viac peňazí do športu. Budujú 
rôzne športové akadémie, uvedomujú si, že práve športovci 
bývajú najlepšími propagátormi svojej domoviny v zahraničí. 
Takouto cestou by sme sa mali vydať aj my.
 Dôležité však je, aby sme nezabúdali na športovcov, 
ktorí reprezentovali našu krajinu, robili jej veľmi dobré meno 
a zviditeľňovali ju vo svete. Po ukončení ich aktívnej športovej 
činnosti by sme im v prípade potreby preto mali podať pomocnú 
ruku. 

Doc. PeadDr. ADRIANA PČOLINSKÁ PhD.
Poslankyňa NR SR a vedúca 

pracovnej skupiny Školstvo

Adriana Pčolinská  
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“Všetkým prajem príjemné a pokojné prežitie veľkonočných sviatkov 
ako najväčšieho kresťanského sviatku a tým, čo majú sukničky, veľa 
čerstvej vodičky, tým, čo majú nohavice, veľa dobrej slivovice."



Ak máte otázky alebo   
pripomienky k tejto téme,   

posielajte ich na:  
zahranicie@hnutie-smerodina.sk

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO SA PRIBLIŽUJE 
K VYSTÚPENIU Z EURÓPSKEJ ÚNIE

 Keď sme vo výbore pre 
Európske záležitosti začiatkom roku 
dostali pozvanie od britskej ambasády 
v Bratislave - jeho excelencie pána 
Andyho Gartha k uskutočneniu 
pracovnej cesty do Londýna bolo 
viac ako jasné, že sa nosnou témou 
návštevy stane problematika Brexitu.
 Obyvatelia Spojeného 
kráľovstva dňa 23. júna 2016 
hlasovaním rozhodli o vystúpení 
z Európskej Únie. Od tohto času 
sa spustila prípravná fáza tohto 
procesu. Pre britských politikov 
vznikol nielen problém vysporiadať 
vonkajšie vzťahy s EÚ, ale aj vyriešiť 
lokálne novovzniknuté trecie body 
ako sú stanovenie Írskej hranice, 
nespokojnosť Škótskeho obyvateľstva 
či problematiku migrácie.
 Počas trojdňovej návštevy 
sme absolvovali stretnutia na 
ministerstve zahraničných vecí
v parlamente s Klubom priateľstva so 
Slovenskou republikou s pánom Ian 
Lidl Grainngererom, na ministerstve 
hospodárstva s pánom Gregom 
Handsom, v parlamente pánom 
Billom Cashom a neskôr s pánom 
Hillary Benom, ktorý je šéfom výboru 
pre Brexit.
 Nemôžem sa vzdať dojmu, 
že aj napriek dobrej informovanosti 
našich britských kolegov o téme si 
zrejme ešte neuvedomujú aký bude 
záver a dopad bilaterálnych rokovaní 
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pre Spojené kráľovstvo, ktoré by sa 
mali finalizovať v októbri 2018.
Britská premiéra Theresa Mayová 
sa niekoľkokrát vyslovila za „tvrdšiu“ 
verziu Brexitu. To znamená, že Spojené 
kráľovstvo s výstupom z EÚ opustí 
aj jednotný trh a colnú úniu. Piatok 
2. marca 2018 predniesla doposiaľ 
najdetailnejší príhovor o budúcnosti 
vzťahov s Bruselom. V ňom odmietla 
vyberať z modelov, ktoré už sú dnes 
v ponuke Európskej Únie. Británia 
podľa nej nepristúpi na dohodu, ktorá 
bude predpokladať „práva ako má 
Kanada a povinnosti, aké má Nórsko.“
Anglickí politici by si najradšej 
predstavovali špeciálny vzťah „ušitý 
na mieru”. Toto sa zrejme nebude 
pozdávať európskej dvadsať 
sedmičke a najmä nie Francúzsku a 
Nemecku.
Francúzskeho vyjednávača Brexitu 
za Brusel, Francúza Michela Barniera 
ešte čaká náročný rok.
Môj osobný názor je, že vyjednávania 
nebudú jednoduché, a že zostáva 
veľmi krátky čas na úplne doriešenie 
všetkých otvorených bodov. 
„Deadline“ bol stanovený na 23. 
hodinu britského času v piatok 29. 
marca 2018.  
 Nechajme sa prekvapiť...

ING. ĽUDOVÍT GOGA  
Poslanec NR SR a vedúci pracovnej 

skupiny Medzinárodné vzťahy

Ľudovít Goga

ZAHRANIČIE
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Skupinová fotografia na Slovenskej ambasáde 

Rozhovory MZV Výbor pre brexit

Delegácia NR SR a ambasádor Andrew Gart



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

SLOVENSKO A  ENERGETIKA Z OZE

Žijeme v dobe, v ktorej každý 
predmet, ktorého sa dotýkame je 
vyrobený vďaka prísunu energie. 
A nielen predmety, ale aj doprava, 
služby, inštitúcie, každý sektor nášho 
každodenného  života - obchody, 
úrady a zdravotníctvo bezchybne 
fungujú vďaka energii.

V súčasnej dobe sú hlavným 
zdrojom energie fosílne zdroje - uhlie, 
ropa, zemný plyn a jadrová energia. 
Sú to zdroje, ktoré sú vyčerpateľné, 
teda sa raz minú. Hranica 
vyčerpateľnosti sa časovo posúva 
ďalej vďaka ľudskej vynaliezavosti, 
technologickým postupom a novým 
náleziskám. Z environmentálneho 
hľadiska pociťujeme negatívny dopad 
spaľovania fosílnych palív. Mnohé 
informácie v médiách informujú o 
skleníkových plynoch, znečistení pôd, 
vody, roztápaní ľadovcov, zvyšovaní 
priemernej ročnej teploty a zvyšovaní 
hladiny vôd čo bezprostredne 
vplýva na našu kvalitu života, na 
zmenu počasia a ďalšie globálne 
problémy. Nebezpečné mocenské 
vedomie štátov o vlastnení fosílnych 
zdrojov energie sme pocítili už aj 
my v zime 2009, takzvaná plynová 
kríza a výbuchy jadrových elektrární 
(Černobyľ 1986, Fukušima 2011) sa 
nás vraj netýkali, aj keď všetci vieme 
o prepojení prírody na celej planéte. 
Pálime tony vzácnej suroviny, ktorá 
sa vytvárala milióny rokov a ktorá je 
nenahraditeľná vo farmaceutickom a 
chemickom priemysle.

Slovenská republika je 86 % 
naviazaná dovozom fosílnych palív 
zo zahraničia. Z toho na Slovensko 
dovážame: nukleárne jadrové palivo 
100 %, ropa 99%, zemný plyn 97% a 
uhlie 80%. Obnoviteľné zdroje energie 
(OZE) pokrývajú zhruba 12% celkovej 
spotreby - z toho výrobu elektriny 
z OZE zabezpečujú hlavne veľké 
vodné elektrárne.

OZE sú zdroje, ktoré sa 
prirodzene obnovujú v priebehu 
ich využívania. Ide o energetické 
toky, ktoré sa prirodzene vyskytujú 
v blízkosti zemského povrchu, zásoby, 
ktoré sa obnovujú aspoň tak rýchlo, 
ako sa spotrebujú. V ich čerpaní 
možno hypoteticky pokračovať ďalšie 
miliardy rokov - v podstate kým 
bude svietiť Slnko. Konkrétne ide o 
slnečné žiarenie a z toho odvodenú 
veternú energiu a vodnú energiu, 
ďalej o energiu prílivu, geotermálnu 
energiu, biomasu atď. Technológie 
obnoviteľných zdrojov energie 
zahŕňajú slnečnú energiu, energiu 
vetra, energiu vody, biomasu a 
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Petra Hajšelová: OSOBNÝ BANKROT? 
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napokon v doprave biopalivá.
Cieľom Európskej únie je zvýšiť 

podiel celkovej spotreby energie 
z OZE na 20% do roku 2020, pre 
Slovensko je stanovených 14%. 

Obnoviteľné zdroje energie 
sa spolu s hydroenergetickým 
potenciálom veľkých vodných 
elektrární podieľajú na výrobe 
elektriny na úrovni 16% domácej 
spotreby Slovenska. Celkový 
využiteľný potenciál je očakávané 

zvýšiť na 19% v roku 2020 a na 24% 
v roku 2030, pričom najpotenciálnejším 
zdrojom pre Slovensko je naďalej 
hydroenergetika a potom biomasa. 
Ostatné OZE sú zatiaľ len v polohe 
doplnkových zdrojov z dôvodu 
bezpečnosti dodávok energie, ale 
aj kvôli otáznej budúcnosti vývoja 
cien energie z OZE. (prof. Ing. Jozef 
Viglaský CSc: Informačný deň 
k obnoviteľným zdrojom a nosičom 
energie, Zvolen 2014) 

Číselné hodnoty 
poukazujú na možnosť 
využitia OZE predovšetkým 
z poľnohospodárskej a lesníckej 
biomasy. Bioenergetika má 
potenciál rozvinutia pri dobrom 
udržateľnom usporiadaní celého 
systému. Využitím odpadovej 
biomasy odľahčíme odpadové 
hospodárstvo (biologické odpady 
- konáre, slama, lístie, maštaľný 
hnoj, kaly z rôznych priemyselných 
odvetví, ktoré by inak zostali na 
skládkach sa môžu spracovávať 
v biostaniciach). Pri využívaní 
„energetických rastlín“ ako 
primárneho zdroja k výrobe energie 
musíme počítať so správnym 
výberom poľnohospodárskych 
oblastí (mali by to byť pôdy 
nevhodné pre agrárnu činnosť) ako 
aj s dostupnosťou terénu, nákladov 
na dopravu a spoľahlivosť dodávky 
biomasy (treba zvážiť sezónnosť 
produkcie, obavy z pestovania 
monokultúr a ich napadnutia 
škodcami, správny agrotechnický 
postup prác, potrebu skladov, 
potrebu zabezpečenia 
požadovanej vlhkosti...). Pre 
Slovensko je rozvoj využitia 
biomasy v malých početnejších 
zariadeniach najperspektívnejší 
pri využití miestnych zdrojov, 
transformáciou poľnohospodárstva 
na vidieku a podporou vytvorenia 
nových pracovných miest. 

S možnosťou využívania OZE 
je spojených na Slovensku ešte 
dosť otázok týkajúcich sa nielen 
nových legislatívnych opatrení 
podporujúcich širšie využitie 
OZE, možností dotácii, skutočne 
určenej ceny s prihliadnutím na 
vplyv životného prostredia ale aj 
s technickými problémami. 

Na Slovensku máme 
k dispozícii distribučné siete 
projektované pre jednosmernú 
dopravu elektriny z veľkoelektrární 
do domácností. Naša „pasívna“ sieť 
nie je schopná pracovať oddelene 
od prenosovej sústavy, ak sa pripoja 
menšie jednotky dodávajúce 
do siete elektrinu z OZE (napr. 
z fotovoltaických článkov rodinného 
domu), distribučná sieť ho prakticky 
nevyužíva a dispečing ho rozozná 
ako obyčajný spotrebič. Prenosová 
sústava je pritom navrhnutá tak, 
aby výpadok niektorého z jej prvkov 
neohrozil prevádzku ostatných 

V tabuľke sú uvedené hodnoty celkového potenciálu OZE v porovnaní 
s výrobou elektriny a tepla SR v roku 2005

pokračovanie na strane 11



Ak máte otázky alebo   
pripomienky k tejto téme,   

posielajte ich na:  
kancelaria@hnutie-smerodina.sk  

AJ ĽUDIA ŽIJÚCI V MESTE CHCÚ BYŤ SEBESTAČNÍ A 
KONZUMOVAŤ ZDRAVÉ POTRAVINY- NEZABUDNIME NA 

SLOVENSKÝCH ZÁHRADKÁROV
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 Pod vplyvom všadeprítomného 
politického marketingu o gradujúcom 
raste Slovenskej ekonomiky  a úspechoch 
vo výstavbe závodov na montáž áut sme 
nejako zabudli na to,  čo je podstata života. 
Na to, aby mohol človek, ale aj zvieratá 
žiť, reprodukovať sa a tým prinášať svoje 
potomstvo potrebujeme 3 základné veci:

- Vodu
- Energiu
- Potravu

 V prípade, keď sa nejaký z týchto 
článkov dostane do polohy ohrozenia, 
ohrozujeme tým aj svoju existenciu a 
podstatu bytia. 
Z vidieka sa stali nocľahárne a dedinské 
ženy utekajú v z práce do hypermarketu, 
aby nakúpili zeleninu na nedeľnú 
polievku.
 Zabudli sme však na 
jednu dôležitú skupinu nadšencov 
sebestačnosti, ktorí žijú v meste a predsa 
sú dôležitým prvkom v dosiahnutí 
potravinovej sebestačnosti  a rozvoja 
zdravej výživy. Tou sú Slovenskí 
záhradkári.
 Pre niekoho prežitok doby pred 
rokom 1989, no pre záhradkárov je to 
neodmysliteľná činnosť a zmysel života, 
ktorý dáva svojim rodinám nielen možnosť 
byť v kontakte s prírodou a úrodnou 
zemou, ale je to hlavne zdroj kvalitného 
ovocia, zeleniny a zmysluplne stráveného 
voľného času. Síce nie všetci majú 
podmienky na celoročné uskladnenie 
svojich produktov, ale sezónne určite 
majú naši záhradkári týmto spôsobom 
poriešený dostatok vitamínov, minerálov 
a ďalších nutrične dôležitých látok, ktoré 
sú na neporovnateľne vyššej úrovni ako 
tisíce kilometrov dovážané ovocie a 
zelenina, ktorá doslova iba „zdobí“  pulty 
Slovenských super a hypermarketov. 

Je naozaj záhradkárčenie iba prežitok 
doby minulej ?

 Nie je to pravda a v prvom rade 
by si túto skutočnosť mali uvedomiť tí, 
ktorí sú zodpovední za výživu národa a 
tým je Ministerstvo pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka.
 Pre porovnanie Vám prinášam 
údaje o situácii v niektorých štátoch EÚ.
Slovenský záhradkársky zväz má dnes 
okolo 55 000 členov. Viete koľko je 
záhradkárov vo vybraných štátoch EÚ? 

- Poľsko : 1 milión  
- Česká republika : 130 tisíc 
- Nemecko : 1 milión
- Rakúsko : iba v okolí Viedne je ich 
10 tisíc a nájom, ktorí platia Viedenčania 
za m2 a rok prenajatej plochy pre svoju 
záhradku je 1 EUR.

 Na záhradkárov je potrebné 
pozerať nie iba cez krtkov, ktorí sa 
každý víkend hrabú v zemi a chvália 
sa susedom, komu sa podarilo 
dopestovať väčšiu mrkvu, kapustu, 
alebo baklažán...
 Záhradky majú 
nenahraditeľnú spoločenskú funkciu, 
dôležitú pri výchove deti vyrastajúcich 
v mestských podmienkach, ale 
hlavne záhradky sú pre všetkých 
nenahraditeľné bioklimatické parky, 
na ktoré sa na Slovensku bohužiaľ 
zabúda. 
 Mali by sme preto urobiť 
maximum, aby sme tento dôležitý 
národohospodársky a ekologický 
segment, ktorý ovplyvňuje 
výrazným spôsobom našu klímu, 
kvalitu ovzdušia a celkové životné 
prostredie čo najviac podporili, a nie 
mu kládli donekonečna pod nohy 
neprekonateľné prekážky len preto, 
aby sme našich záhradkárov zničili, 
udupali a aby už neotravovali nejakými 
finančnými požiadavkami na udržanie 
svojej činnosti. 
A pritom stačí tak málo : 
- Trochu pozornosti

- Pár tisíc EUR ročne 
na podporu publikačnej a 
prezentačnej činnosti
- Doriešenie pozemkových 
úprav

 Lenže to by muselo naše 
Ministerstvo pôdohospodárstva 
mať svoje priority v oblasti riešenia 
celospoločenských problémov 
a nie iba zavádzať a klamať ľudí 
populistickým marketingom, 
slúžiaci iba na politické ciele 
jednotlivcov a nie na prospech 
väčšiny občanov Slovenskej 
republiky.

A že nie sú peniaze ?

Stačí sa iba pozrieť na niektoré 
poľnohospodárske kauzy 
z posledných rokov a iba vyriešením 
jedinej z nich by bolo zabezpečené 
financovanie našich záhradkárov 
minimálne na 50 rokov.

MVDr. JAROSLAV KARAHUTA. 
Expert pracovnej skupiny 

Pôdohospodárstvo 

Jaroslav Karahuta
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zapojených distribučných 
sústav. Pripojenie nových 
zdrojov by mohlo túto 
centralizovanú integritu narušiť, 
preto požadujú od aktérov 
zavedenie OZE do siete, aby 
svoje zariadenie prispôsobili 
distribučnej sieti, prípadne 
jeho inštalovanie vôbec 
nepovolia. (prof. Ing. Jozef 
Viglaský, CSc.: Informačný 
deň k obnoviteľným zdrojom a 
nosičom energie, Zvolen 2014)

Náš postoj
k obnoviteľným zdrojom 
energie musí byť jednotný, 
stály, rešpektujúci prírodu a 
celkovú ekonomiku nášho 
štátu. Fosílne palivá s výhodou 
uskladnenia, veľkého zdroja 
energie, širokej dostupnosti 
majú pre súčasný životný štýl 
najdôležitejšie postavenie 
pri zabezpečovaní energie. 
Avšak poskytnutím priestoru 
OZE čiastočne zvýšime svoju 
energetickú sebestačnosť 
v podpore diverzifikácii zdrojov 
energie (nie sme viazaný 
len na ropu a plyn z Ruska) 
ďalej získavame poznatky pri 
reálnych projektoch využívania 
OZE ale hlavne vytvoríme 
zníženie tlaku na ekológiu, 
pretože priamo ovplyvňujeme 
dopad na životné prostredie 
ako je vypúšťanie menších 
objemov skleníkových plynov 
do atmosféry, zníženie 
objemov vyhoreného paliva a 
podobne.

Úlohou štátu by malo byť 
šetrenie energiou vyrobenou 
z fosílnych zdrojov a podpora 
efektívneho využívania energie 
napr. v podpore zatepľovania 
budov, výmene okien, 
inštaláciou malých solárnych 
panelov pre domácnosti. 
Uvedeným príkladom sa 
celoplošne znižuje  celkový 
dopyt po energii a ovplyvňuje 
sa voľba k využitiu OZE. 
Podpora výskumu a rozvoja 
jednotlivých technológii OZE 
patrí k dôležitým úlohám vlády, 
ktorá by mala rozhodovaním 
prispievať k hospodárskemu 
rastu krajiny pre dlhšie časové 
obdobie.

V príspevku sú uvedené 
číselné hodnoty a fakty, ktoré 
boli poskytnuté prof. Ing. 
Jozefom Viglaským CSc., za 
ktoré mu ďakujem. 

Ak dovolíte, chcem 
sa touto cestou poďakovať 
všetkým vedcom a 
odborníkom na našich 
vysokých školách, univerzitách 
a vedeckých inštitúciách, ktorí 
ostali na Slovensku a venujú sa 
vede a výskumu, pretože veria, 
že sa raz ich získaná múdrosť 
a poznanie pretavia do 
konkrétnych reálnych činností 
v prospech nás všetkých. 

Ešte raz: Ďakujem!

ING. MÁRIA MICHNOVÁ
Členka hnutia SME RODINA – 

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

OSOBNÝ BANKROT?

Dňa 01. marca 2017 vstúpila do 
účinnosti novela Zákona o konkurze 
a reštrukturalizácii, ktorá priniesla 
zmeny v oblasti oddlženia fyzických 
osôb. Čoraz viac a viac sa skloňuje 
pojem OSOBNÝ BANKROT. 
Podmienky oddlženia fyzických osôb 
sa rovnako vzťahujú pre fyzické osoby 
podnikateľov i nepodnikateľov, bez 
ohľadu na skutočnosť, či majú alebo 
nemajú majetok, prácu a príjem. 
Hlavným dôvodom, prečo bola 
prijatá nová právna úprava bol zámer 
zaviesť relatívne rýchle konanie, 
s ktorým nebudú spojené vysoké 
náklady. Do 1. marca 2017 mohli 
zadlžené fyzické osoby podať návrh 
na vyhlásenie konkurzu na svoj 
majetok len v tom prípade, ak zložili 
na účet súdu preddavok na úhradu 
odmeny a nákladov správcu vo 
výške 663,88 eur. Zároveň museli 
mať majetok, ktorého hodnota bola 
aspoň 1 659,70 eur. Práve takto 
nastavené podmienky spôsobovali, 
že veľmi malý počet ľudí prejavil 
záujem o vyhlásenie konkurzu. Nová 
právna úprava tento systém zrušila. 
Od 1. marca 2017 majú fyzické osoby 
možnosť oddlžiť sa za kratšiu dobu 
bez zaplatenia vysokých poplatkov 
za predpokladu, že fyzická osoba je 
platobne neschopná, čo v preklade 
znamená, že nie je schopná plniť 
aspoň 1 peňažný záväzok 180 dní po 
lehote splatnosti, a zároveň sa na jej 
majetok vedie aspoň jedna exekúcia 
alebo iné obdobné vykonávacie 
konanie (napr. daňové exekučné 
konanie). Ďalšími podmienkami 
podľa zákona sú povinné zastúpenie 
Centrom právnej pomoci alebo ním 
určeným advokátom a zaplatenie 
preddavku na úhradu paušálnej 
odmeny a nákladov správcu vo 
výške 500 eur. Povinné zastúpenie 
Centrom právnej pomoci znamená, 
že žiadna fyzická osoba nemôže 
podať návrh na vyhlásenie konkurzu 
a ani návrh na určenie splátkového 
kalendára sama. Každá fyzická 
osoba, ktorá je platobne neschopná, 
vždy musí navštíviť najskôr príslušnú 
pobočku Centra právnej pomoci 
podľa miesta svojho trvalého pobytu 
a podať žiadosť. Takúto žiadosť 
centrum posúdi a na základe tohto 
posúdenia centrum do 30 dní 
rozhodne, či fyzická osoba má alebo 
nemá právny nárok na poskytnutie 
právnej pomoci od centra. Následne 
po doručení pozitívneho posúdenia 
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žiadosti, teda doručení rozhodnutia 
centrum alebo ním určený advokát 
podá príslušný návrh na súd.
 Z procesného hľadiska 
má súd 15 dní na to, aby rozhodol 
o podanom návrhu bez ohľadu na 
to, či pôjde o návrh na vyhlásenie 
konkurzu alebo o návrh na určenie 
splátkového kalendára. Ak návrh 
na vyhlásenie konkurzu bude 
spĺňať všetky zákonné podmienky, 
súd jedným súdnym rozhodnutím 
vyhlási konkurz na majetok fyzickej 
osoby, ustanoví správcu zo zoznamu 
správcov na základe náhodného 
výberu a zároveň súd fyzickú osobu 
oddlží, čo znamená, že ju zbaví 
všetkých dlhov v takom rozsahu, 
v akom v konkurze dlhy nebudú 
uspokojené. Už týmto rozhodnutím sa 
fyzická osoba považuje za oddlženú. 
Za obdobie od účinnosti spomínaného 
zákona narastá počet fyzických 
osôb - žiadateľov o oddlženie.
V termíne od 01.03.2011 do 19.02.2018 
Centrum právnej pomoci evidovalo 
11 011 žiadostí v konaní o oddlžení.
V termíne od 01.03.2017 do 19.02.2018 
Centrum právnej pomoci rozhodlo o 
poskytnutí právnej pomoci v konaní 
o oddlžení v 9268 žiadostiach.
V termíne od 01.03.2017 do 19.02.2018 
Centrum právnej pomoci podalo 7975 
návrhov v konaní o oddlžení konkurzom.

Centrum právnej pomoci má 
na Slovensku 12 kancelárií a na 
podávanie návrhov prostredníctvom 
informačného systému Register 
úpadcov sú poverení v každej 
kancelárií počas celého obdobia 
dvaja pracovníci, a to vedúci príslušnej 
kancelárie a jeho poverený zástupca.
V termíne od 01.03.2017 do 19.02.2018 
Centrum právnej pomoci ani v jednom 
prípade konania o oddlžení konkurzom 
nepoverilo advokáta na podanie 
návrhu na vyhlásenie konkurzu.

Priemerná doba podania návrhu 
na súd Centrom právnej pomoci 
od právoplatnosti Rozhodnutia 
o poskytnutí právnej pomoci 
žiadateľovi je podľa informácii CPP 
2,5 mesiaca.  Tento údaj poskytlo 
CPP, pričom máme informácie, že 
skutočnosť je iná. Sú CPP, ktoré 
reálne nestihnú spracovať agendu 
skôr ako za 5-6 mesiacov , a teda 
v týchto kanceláriách  je fyzická 
osoba pod hrozbou straty strechy nad 
hlavou o niekoľko mesiacov dlhšie.
Nie je tajomstvom, že všetky 
regionálne kancelárie Centra právnej 
pomoci sú „zavalené“  žiadosťami, 
tvoria sa tzv. poradovníky fyzických 
osôb, ktoré žiadajú o poskytnutie 
právnej pomoci . Pričom vytváranie 
samotných poradovníkov nie je práve 
najúčinnejší nástroj na predchádzanie 
korupčného správania sa vo verejnej 
správe.  Dnes sme svedkami toho, že 
Centrá právnej pomoci sú personálne 
poddimenzované a čakacie doby 
pre uchádzačov o oddlženie 
neprimerane dlhé. Očakávanie 
niektorých dlžníkov bolo určite väčšie, 
ako bola reálna príprava štátu na 
prvotný „nápor ľudí“ a množstvo ich 
žiadostí o informácie o oddlžení. 
Porovnanie efektívnosti, rýchlosti a 
hospodárnosti fungovania právneho 
inštitútu osobného bankrotu 
u našich susedov ukazuje, že  zatiaľ 
čo v Českej republike je ochrana 
pred veriteľmi dlžníkovi poskytnutá 
maximálne do 2 hodín od podania 
návrhu, väčšinou je to však pár minút 
po doručení elektronického návrhu na 
súd. V prípade Slovenskej republiky 
sú dlžníci radi, ak sa im poskytne 
porovnateľná ochrana do niekoľkých 
mesiacov. Tu môžeme konštatovať, 
že rýchlosť ochrany dlžníka pred 
veriteľom nie je našou silnou stránkou.  
Z informácií, ktoré poskytlo CPP je 
zjavné, že o osobný bankrot je veľký 

záujem. Tento  právny inštitút sa stal 
prístupnejší širším vrstvám dlžníkov 
a chráni ich pred stratou strechy nad 
hlavou. Fyzická osoba, ktorá padla 
do dlhovej pasce, sa často krát 
ocitá v situácii, keď už nemá  žiadny 
majetok a padá do sivej ekonomiky. 
Teda žije bez oficiálneho príjmu, 
na ktorého exekvovanie by siahol 
exekútor. Väčšina ľudí s dlhmi, ktorých 
sa nevedia zbaviť hlavne z dôvodu 
niekoľkonásobného navýšenia istiny 
sú práve obyčajní ľudia, žiadny 
gambleri či narkomani. Mnohých 
zastihla transformácia ekonomiky a 
štát zlyhal.  Štát dopustil a toleroval, že 
fungovali spoločnosti, ktoré poskytli 
ľuďom peniaze za neprípustných 
podmienok. Netreba opomenúť, 
že štát je zároveň zodpovedný za 
vysokú zákonnú úpravu úrokov 
z omeškania. Takéto pôžičky sa logicky 
stali nesplatiteľné, najmä po krátkom 
výpadku v splátkach dlžníka, častokrát 
spôsobenom neúmyselne, napríklad 
dôvodom dlhšej práceneschopnosti 
alebo stratou zamestnania.
Po necelom roku fungovania novej 
právnej úpravy v oblasti oddlženia 
fyzických osôb vidíme, že pôvodný 
zámer zákonodarcu vytvoriť relatívne 
rýchle konanie zlyhal. Konanie o 
oddlžení na súde je v niektorých 
okresoch začaté po viac ako piatich 
mesiacoch, niekde viac než po pol roku 
od podania žiadosti fyzickou osobou 
v CPP. V zákone nie je upravená lehota, 
v ktorej je Centrum povinné podať 
návrh na vyhlásenie konkurzu na 
majetok fyzickej osoby, ak sú splnené 
všetky ostatné zákonné podmienky, 
pretože to je skutočnosť, ktorú nevie 
ovplyvniť žiadna fyzická osoba, ktorá 
vstupuje do procesu osobného 
bankrotu, aj keby centru poskytla 
všetku potrebnú súčinnosť. Zároveň 
je celý proces značne skomplikovaný 
povinným zastúpením CPP, pričom 

možnosť zastúpenia advokátom 
žiadne CPP doposiaľ nevyužilo. 
Uvedený zákon preukázal 
potenciál veľmi výrazným  
spôsobom zasiahnuť  do života 
dlžníkov, ako aj ich veriteľov. 
Nová právna úprava osobného 
bankrotu fyzických osôb 
zjednodušila  postup  pre dlžníkov, 
aby sa zbavili svojich dlhov, má 
potenciál napomôcť dostať sa 
z dlhovej pasce a zároveň dáva  
ľuďom možnosť na finančný reštart. 
Považujeme za nevyhnutné, aby 
mali dlžníci na jednej  strane 
možnosť na finančný reštart, avšak 
na druhej strane je potrebné viesť 
ich k vlastnej zodpovednosti. Dlžník 
poučený z minulých nesprávnych 
rozhodnutí, musí byť v budúcnosti 
obozretnejší a produkty zvyšujúce 
jeho dlhovú angažovanosť by 
mal obmedziť na minimum. Žiaľ, 
prax často ukazuje, že dlžník, 
ktorý mal problémy s platobnou 
disciplínou v minulosti, bude 
mať tendenciu svoje správanie 
opakovať. V tomto smere štát 
vôbec nemyslel na nevyhnutnosť 
zvyšovania ekonomickej i 
právnej gramotnosti a finančnej 
zodpovednosti obyvateľov. Je 
potrebné nastaviť vzdelávanie 
tak, aby výsledkom oddlženia 
nebola len strata dlhov z minulosti, 
ale predchádzanie vytváraniu 
ďalších dlhov do budúcnosti. Preto 
úlohou zákona má byť v nemalej 
miere i prevencia a edukácia, 
aby finančný reštart bol zároveň 
aj úvodom ku kvalitnejšiemu 
spôsobu života celých rodín.

MGR. PETRA HAJŠELOVÁ
Vedúca pracovnej skupiny 

Justícia a právny štát

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


