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Pomáhať druhým od srdca je ten najväčší dar
Rozhovor s lídrom hnutia SME RODINA BORISOM KOLLÁROM

stánok, kde som predával zmrzlinu, ktorú
som predtým celú noc varil, vozil som
z Nemecka počítače. Bol som už vtedy na
slovenské pomery bohatý človek. Pozeral
som predvianočný program na rakúskej
televízii Licht ins Dunkel (Svetlo v tme).
Dole na obrazovke bežala lišta: Frau
Schmidt 500 šilingov, Jonathan 1000
šilingov a podobne. Pýtal som sa babičky,
čo to znamená. Dozvedel som sa, že to
boli príspevky rodín, ktoré pomáhali
ostatným.
Vtedy som sa rozhodol darovať prvýkrát
100 tisíc československých korún.
Na vtedajšie pomery to bola polovica ceny
domu v Bratislave.
Týmto som začal. Prečo práve takou
sumou? Keď som sa pýtal starej mamy,
koľko mám dať, povedala mi vtedy jednu
vetu, ktorá ma ovplyvnila na celý život, a tá
znela: „kolik můžeš,“ keďže babička bola
z Moravy.
Prečo Vás babičkino odporúčanie,
že treba dávať iným „kolik můžeš,“
až tak veľmi ovplyvnilo?
Ste známy tým, že už tridsať rokov
nezištne pomáhate ľuďom. Začali
ste s tým dávno predtým, než ste
išli do politiky. Bohatých ľudí je
veľa, ale málokto sa vie tak ako
Vy podeliť s tými, ktorým sa darí
menej. Prečo ste vlastne s pomocou
ľuďom v núdzi začali?
Pochádzam z chudobných pomerov.
Nenarodil som sa so zlatou lyžičkou
v ruke ani na zlatom vankúši. Otec od nás
odišiel, keď som mal dva roky. Na desiatu
som si robil chlieb s maslom a džemom,
a keď došiel džem, tak som tam dal
horčicu. Keď sme mali mäso, bolo to pre
nás ako Vianoce.
Na strednej škole som mal jedny
nohavice, ktoré sa mi párali a často
som si ich musel vlastnoručne zašiť.
A keď som si ich vypral, tak som veľakrát
musel ísť ďalší deň do školy v tých
svojich jediných mokrých rifliach, keď
nestihli vyschnúť. Celú jeseň som riešil,
akú budem mať vetrovku, ktorá potom
fungovala do školy, do kina aj vonku.
Aj na tú sa mi však musela poskladať
celá rodina. Stará mama mi prispela zo
sociálnej výpomoci, niečo som dostal od
mamy a niečo mi poslala teta z Brna.

PROGRAM POMOCI
RODINÁM
- 200 eur k rodinnému rozpočtu
- Exekučná amnestia
- Právo na štátny nájomný byt

Veľmi dobre viem pochopiť, čo je núdza
a čo je to nemať dostatok.
Motiváciou teda pre vás bolo Vaše
ťažké detstvo?
Mal som krásne a šťastné detstvo
napriek
tomu,
že
sme
nemali
dostatok. Žili
sme v malom byte,
v jednej izbe spávala mama s bratom
Ľudom a v druhej ja s babičkou. Pomáhali
sme si navzájom celá rodina a držali sme
spolu. Tento moment ma ovplyvnil aj do
budúcnosti. Zažil som si na vlastnej koži,
aké je to nemať a byť odkázaný na pomoc
druhých. Preto viem ľudí ohrozených
chudobou pochopiť. Mama bola v tomto
úžasná. Keď dostala výplatu, vždy zobrala
celú bandu detí z ulice a zobrala nás
na kolotoče do lunaparku v Petržalke.
Aj s tým málom, čo sme mali, sme sa
vedeli podeliť. Od ranného detstva som
videl, že rodina si pomáha, vie sa zomknúť,
pomôcť si, no zároveň sa vie podeliť
o to málo aj s druhými.
Kedy ste vlastne s finančnou
pomocou ľuďom začali?
Bolo to pred Vianocami v decembri
1989. Začal som legálne podnikať ešte za
socializmu, mal som napríklad zmrzlinový
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a žiadosti o príspevok na zdravotnú
starostlivosť. Neviem byť k týmto ľuďom
ľahostajný, pretože sám som zažil ako
dieťa aj ako podnikateľ situácie, keď sme
si nevedeli poradiť sami a niekto cudzí
nám úplne nezištne pomohol.
Menovite by som chcel spomenúť sochára
Emila Venkova. Tento pán spolupracoval
s mojou maminou, keďže bola fotografka.
Aj keď za prácu mala dostať 50 korún,
neraz dostala 500 korún so slovami, že to
má pre nás, deti. Vždy jej dal nezmyselne
viac, aby nám mamina mohla kúpiť
oblečenie a jedlo. Pomohol nám, pretože
si to mohol dovoliť. Aj ja sa držím tohto
pravidla: Keď môžem, vždy pomôžem.
Nie som schopný pomáhať všetkým
osobne. Ale v politike sa to cez zákony dá.
Nikdy som sa nad tým nezamýšľal nad
sumou, ktorou pomohol obyčajným
ľuďom, ktorí sa dostali do neriešiteľnej
situácie, ale odhadom je to niečo vyše
3,3 milióna eur. Dnes už je to viac, ale
nikde si to nezapisujem, robím to od
srdca, vždy vtedy, keď ma situácia človeka
citovo zasiahne.

Pretože to je najvyššia možná miera,
ktorú je človek ochotný dobrovoľne a zo
srdca dať. S tým, že si to človek nevyčíta,
je to tá najvyššia možná suma darovaná
srdcom, a to je najkrajší dar, keď niečo
robíš od srdca.
Preto aj ten dar by mal byť v takej
výške, aby si to robil s radosťou
a odchádzalo to od teba s dobrou energiou.
To stará mama pekne trafila a odvtedy
sa týmto riadim. Takto pomáham už 30
rokov.

„Veľmi dobre viem
pochopiť, čo je núdza a čo je
to nemať dostatok.“
Viete
približne
povedať
celkovú sumu, ktorú ste na
pomoc iným ľuďom za tých
30 rokov vynaložili?
Tým, že o mne bolo verejne známe, že
naozaj ľuďom finančne pomáham, tak sa na
mňa dodnes obracajú stovky a stovky ľudí.
Ide najmä o exekúcie, doplatky
za lieky alebo zdravotné pomôcky

Naši kandidáti

„Nedokážem byť k ľuďom
v núdzi ľahostajný
a snažím sa pomáhať,
ako viem.“
Práve preto som sa rozhodol ísť
do politiky, keďže som videl, že
som nedokázal pomôcť každému,
ktorému by som veľmi rád pomohol.
V čom ste po roku 1989 podnikali
pred tým, než ste išli do politiky?
Hneď po zmene v roku 1989 som si
založil prvú s.r.o. V roku 1991 som kúpil
v malej privatizácii Donovaly a odvtedy
sa venujem cestovnému ruchu. Pár
rokov nato som sa dal dokopy s mestom
Ružomberok a založili sme akciovú
spoločnosť SKI PARK Ružomberok, ktorú
som neskôr so ziskom predal. Takto
som kúpil, zveľadil a so ziskom predal
niekoľko ďalších lyžiarskych stredísk na
Slovensku.
FUN RÁDIO som kúpil v roku 1999,
vlastním ho dodnes.
pokračovanie na strane 2
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domácke
ž. meno
býv. župa
Night
Vision &
Optronics

orientálny
kôň
veľmoc

véna

posvätný
zákaz

nemecká
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grécky boh
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Ale popri FUN RÁDIU som opäť
rozbehol viaceré rádiá, ktoré som potom
predal. V určitom období som vlastnil aj
letecké opravovne v Bratislave, či rôzne
realitné projekty. Za život som založil
asi 50 firiem, z ktorých som približne
40 neskôr predal. Dodnes podnikám, ale
už to neriadim ja, keďže som ústavný
činiteľ a nemôžem byť vo výkone, som už
len vlastníkom.
Ste jedným z mála politikov, ktorý
v politike drží svoje slovo. Pred
minulými voľbami ste sľúbili, že
nepôjdete do vlády so Smerom
a aj ste to na rozdiel od Procházku
a Bugára dodržali. Ocitli ste sa
preto v opozícii a ako všetci vidíme,
SMER-SD a SNS odmietajú Vaše
návrhy zákonov iba preto, že nie
ste s nimi vo vláde. Podarilo sa Vám
napriek tomu aj z opozície niečo
presadiť, čo konkrétne ľuďom
pomohlo?

chudobou. Ľuďom veľmi prekážajú nízke
platy a dôchodky. Nemôžu si dovoliť svojim
rodinám zabezpečiť dôstojný a slušný
spôsob života. Žijú z ruky do úst.
Slovensko patrí v rámci európskych krajín
k najzadlženejším krajinám. Dnes je
už miera zadlženia vyššia, ako je miera
majetku. Rodiny sú viac dlžné, ako reálne
majú. Kde je ten ekonomický zázrak, keď
si ľudia aj novú práčku alebo chladničku
musia kupovať na splátky?

pravú ruku Kaníkovi, bol s Miklošom,
Dzurindom aj Procházkom. Treba si
uvedomiť, že mnoho ľudí v politike sa
iba tvári, že sú noví. Pritom však celý čas
parazitovali a boli zapojení do rôznych
káuz, akými bola napríklad Gorila. Z nej
pochádza veľa „nových“ politikov, avšak
v tom čase sa ani jeden z nich neozval
alebo na znak nesúhlasu neodišiel.
V tichosti si poberali benefity a dnes
sa tvária ako najčistejší z čistých.

Myslíte si, že toto je ten dôvod,
prečo ľudia nedôverujú politikom?

Veľkou politickou témou je aj to, či
sa Smeru podarí opäť zostaviť vládu.
Išlo by hnutie SME RODINA do
vlády so Smerom?

Ľudia za tridsať rokov nepocítili žiadnu
zmenu. Vidia len politické garnitúry,
ktoré sa tu menia a robia pre svojich
ľudí. Politici sa pozerajú na ľudí len
cez svoju peňaženku, snažia sa ich čo
najviac okradnúť a ožobračiť. Robia sa
tu reformy bez toho, aby sa pozeralo
na to, ako to postihne bežných ľudí.
Používa sa tu dvojaký meter. Obyčajní

To, čo dnes predstavuje Smer, je pre nás
nepredstaviteľné, a preto vládu so Smerom
vylučujem. Nepredstaviteľná je pre mňa
aj vláda s ĽSNS, neakceptujem tie ich
reči o tom, že sa nevedia vyjadriť k Tisovi
a holokaustu.
Čo sa týka vlády, dáme si programové
podmienky, napríklad pomoc zadlženým
ľuďom, rodinám s deťmi, zásadné zníženie
poplatkov za energie, zníženie nákladov
na bývanie. Budeme za tie podmienky
tvrdo bojovať a keď nám ich nesplnia, tak
s nimi do vlády nepôjdeme. Budem
pokojne aj v opozícii, ale kúpiť
sa nenechám. Ja nezradím ľudí kvôli
nezmyselnej vidine nejakého ministerstva.
Vaše hnutie vo zvýšenej miere
podporujú ženy. Ako si to
vysvetľujete?

Jeden príklad za všetky: podarilo sa nám
znížiť odmeny exekútorom na polovicu
a stanoviť horný strop na poplatky,
ktoré môžu pre seba exekútori vymáhať.
Vďaka nám sa už nemôže stať, že
niekto dlžil 700 eur a o 10 rokov od
neho exekútor vymáhal 12 tisíc. Týmto
sme ochránili tisíce a tisíce rodín od
finančného bankrotu. Ale toto nám nestačí.
Trikrát sme predkladali aj exekučnú
amnestiu, ktorá neprešla, a preto
ju presadíme do nového vládneho
programu. To vôbec neznamená, že
nemáte platiť svoje dlhy. Istinu musí
zaplatiť každý, ale s tými nezmyselne
vysokými poplatkami a úrokmi z úrokov
musí pomôcť aj štát. Keď štát oddlžil
banky alebo Širokého Váhostav, musí
prísť konečne čas aj na pomoc zadlženým
ľuďom.
Prečo vlastne Smer a SNS odmietajú
pomôcť týmto ľuďom?
Asi ide o tvrdosť srdca, akoby im to
bolo jedno, že títo ľudia už nevedia,
ako ďalej. Do konca života sa už sami
nevymotajú z dlhov, trpia tým aj ich
deti. Alebo u niektorých vládnych
politikov mám podozrenie, že konajú
v prospech exekútorov a vymáhačských
spoločností. Nerobme si ilúzie, ide
o špinavý biznis, kde kvôli pár tisíc eur
dlhov často oberú človeka o strechu nad
hlavou. Toto musí skončiť, pre nás je
pomoc týmto ľuďom jasná programová
priorita.
Čo je dnes okrem dlhov najväčší
problém obyčajných ľudí na
Slovensku?
Osobne si myslím, že vládne garnitúry,
ktoré tu boli doteraz, priniesli jednu
veľkú mizériu a vyštvali vyše 300-tisíc
ľudí za prácou do zahraničia. A tí ostatní
tu drú za drobný peniaz alebo sú ohrození
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ľudia sa nevedia domôcť spravodlivosti,
trápi ich korupcia. A kým ľudia žijú
v chudobe, politici sa venujú sebe, svojim
záujmom a záujmovým skupinám.
Tesne pred voľbami prídu so sociálnymi
balíčkami. To je úplná nehoráznosť,
najprv z tých ľudí spravia sociálne prípady
a potom im hodia omrvinky vo forme
sociálnych balíčkov.

zamestnancov, ale aj ich rodiny. A to som
si priniesol aj do politiky. Ak to má mať
celé zmysel, tak by politika mala uživiť
5 miliónov ľudí.
V čom chcete priniesť zásadnú
zmenu po voľbách?
Chceme ochrániť ľudí pred ďalším
sklamaním, aby neboli znovu oklamaní.
Tu sa 30 rokov striedali iba dve politické
garnitúry. Jedna sa starala o horných
10 tisíc, o oligarchov a ich pucipajtášov – to
boli tie vlády Mečiara, Fica, Danka a Slotu.
Alebo ich striedali vlády Dzurindu, Mikloša,
Kaníka, Beblavého, ktoré sa starali iba
o zdravých a úspešných 500 tisíc ľudí,
ktorí si dokázali pomôcť aj sami, keď to
bolo treba.
Kto sa ale postará o tých zvyšných
5 miliónov ľudí, ktorí potrebujú aj pomoc
od štátu? Z ďalších nových reforiem sa
títo ľudia nenajedia.

„Verím, že Slovensko bude náš
domov, ktorý naše deti uživí
a dá všetkým ľuďom dôstojný
život.“
Iba my v SME RODINA sme zárukou, že
v novej vláde po voľbách bude niekto
chrániť aj záujmy týchto 5 miliónov
normálnych pracujúcich ľudí. Že sa na
nich nová vláda nevykašle, že zmena
po voľbách bude mať sociálny rozmer,
sociálne cítenie. Že sa budeme pozerať

V čom je rozdiel medzi Vami a
týmito vládnymi politikmi?
Ak chceme na Slovensku dosiahnuť
skutočnú zmenu, musíme zmeniť v
prvom rade to, ako vnímajú politici
bežných ľudí. Je nesmierne dôležité,
aby politici ľudí chápali, mali sociálne
cítenie a schopnosť podeliť sa o úspech.
Politici nesmú ľudí vnímať cez štatistiku
ako čísla, ale musia za nimi vidieť reálne
ľudské príbehy. Pretože jedine tak môžu
vzniknúť zmysluplné zmeny, na ktoré tu
obyčajní ľudia čakajú tridsať rokov. My
chceme ľuďom pomôcť. My sa nemusíme
báť, pretože my sme ľudí neokradli.
Ale vláde a oligarchom neostáva nič
iné, len narýchlo zalepiť ľuďom oči cez
sociálne balíčky.

„Je nesmierne dôležité, aby
politici ľudí chápali, mali
sociálne cítenie a schopnosť
podeliť sa o úspech.“
Pred voľbami sa opäť zjavili nové
strany, ktoré tvrdia, že prišli
robiť novú politiku. Vedú ich však
v
skutočnosti
starí
politickí
matadori. Ako sa pozeráte na túto
dvojtvárnosť?
Každý súdny človek vidí, aké je to komické,
ak napríklad pán Beblavý z PS/SPOLU
tvrdí, že je nová tvár. Veď robil roky

Už pri vstupe do politiky som hovoril,
že chcem chrániť rodiny. A matka
s dieťaťom je synonymom rodiny. Tak ako
som sa vedel postarať o svoju rodinu, aj
keď ju mám neštandardnú, tak sa chcem
postarať aj o ostatné rodiny na Slovensku.
A tie matky to vycítili. Cítia, že nehrám
divadlo a nemusím nič skrývať. Ja mám
srdce na dlani, a tým pádom ma vedia
rýchlo prečítať. Vidia, že si pomáhame
aj vo vlastnej rodine a že sa o ňu vždy
postarám. Preto som uveriteľný, že sa
budem vedieť postarať aj o ľudí, ktorí to
najviac potrebujú. Preto to asi najviac
rezonuje práve u žien.
Aké ponaučenie ste si priniesli
z podnikania do politiky?
V podnikaní platia nejaké pravidlá, ktoré
by sa mali dodržiavať. Keď som raz dal
niekomu slovo, tak to platilo. Nemuseli
ste si so mnou urobiť ani zmluvu. Ak raz
niečo poviem, tak to aj dodržím. Toto som
si priniesol do politiky, avšak politika ma
vyškolila. V nej to vôbec nechodí ako
v biznise. V biznise je za tridsať rokov
trh vyčistený. Presne viete, kto je klamár,
kto okráda a s kým sa neoplatí jednať.
Ale v politike je málokto taký, na koho
by sa dalo spoliehať. V podnikaní mi
vždy išlo o to, že to musí uživiť nielen

na ľudí srdcom, a nie ako na čísla cez
makroekonomické štatistiky. Toto viem
garantovať iba ja a SME RODINA.
Ako hodnotia Váš vstup do
politického ringu Vaše deti? Stíhate
sa im venovať?
Môj vstup do politiky si najviac odnášajú
moje deti. Práci sa venujem 12 až 16
hodín denne. Prakticky nemám žiaden
voľný víkend. Buď ho trávim v televíznom
štúdiu v politickej debate, alebo sme
v regiónoch medzi ľuďmi. A moje deti
s tým majú skutočne problém, trápi ich,
že sa nevidíme tak často. Ale, samozrejme,
každú voľnú chvíľu venujem práve im.
Viete, v politike som aj kvôli svojim
deťom. Aby sme zo Slovenska urobili štát,
v ktorom budú chcieť žiť. Na ktorý budeme
môcť byť všetci hrdí, že sme niečo spolu
dokázali. Nech naše deti idú na skusy do
sveta, nech idú študovať, to je v poriadku.
Ale chcem zo Slovenska urobiť štát, kam
sa budú môcť vrátiť, budú tu chcieť žiť
so svojimi rodičmi. Verím, že Slovensko
bude náš domov, ktorý naše deti uživí
a dá všetkým ľuďom dôstojný život. Keď
sa mi toto podarí, tak to celé bude mať
zmysel.

4 BORIS POMÁHA
S ľuďmi treba cítiť a pomáhať im

Rozhovor s MILANOM KRAJNIAKOM, poslancom Národnej rady Slovenskej republiky
na to hrdý. Nás v parlamente nezaujíma,
či nejaký návrh predloží koalícia, opozícia,
kotlebovci... Ak to pomôže ľuďom,
najmä tým, ktorí si už nevedia pomôcť
sami, ale potrebujú pomocnú ruku štátu,
tak my za to hlasujeme bez ohľadu na
to, kto to navrhne. Väčšina politikov
bez ohľadu na to, či sa tvária ako noví
alebo starí, v skutočnosti pozerá pri
hlasovaniach iba na politický marketing.
Oni veľmi dobre vedia, že tie naše návrhy
sociálnych opatrení, ktoré do parlamentu
prekladáme, sú dobré a pomôžu ľuďom.

Ako hodnotí uplynulé štyri roky
v politike „Posledný križiak“ –
Milan Krajniak?
Pozerám sa na to z pohľadu normálnych
ľudí, s ktorými sa rozprávam o tom, ako
sa im žije. Keď sa ich pýtam, či sú spokojní
s tým, ako sa veci na Slovensku vyvíjajú,
v ich odpovediach počujem sklamanie.
Ľudia na Slovensku sú sklamaní, že sa
tí starí štandardní politici, aj tí akože
„noví“ politici zaoberajú iba sami sebou,
hádkami, kto s kým, proti komu...
Na pomoc ľuďom, ktorí ich volili, im už
nezostáva čas. Ale na svojich oligarchov,
spriaznené finančné skupiny a na pomoc
samým sebe, na to majú času dostatok.
Keď sa opýtajú nás v SME RODINA, s kým
chceme po budúcich voľbách ísť, naša
odpoveď je veľmi jednoduchá: s ľuďmi!
Myslím si, že SME RODINA je strana,
ktorá už ľuďom ukázala, že ich nikdy
nesklame. Ľudia vedia, že môžu s nami
súhlasiť, alebo aj v niečom nesúhlasiť. Ale
keď niečo sľúbime, tak to aj dodržíme.
Nehovorí ale niečo podobné každá
strana?
Presne v tom je rozdiel medzi nami
a ostatnými politickými stranami. Ostatní
o tom iba hovoria, my to aj naozaj robíme
a ľudia si to môžu overiť. Boris pomáha
ľuďom v núdzi 30 rokov. Pomáhal im už
25 rokov predtým, než išiel do politiky,
pomáha im aj teraz, keď sme v opozícii,
a práve preto im bude pomáhať aj po
budúcich voľbách, keď budeme súčasťou
vlády.
Boris je istota v tom, že vždy keď môže,
tak pomôže. Žiaden iný politik nedal zo
svojich súkromných zdrojov na pomoc
konkrétnym ľuďom viac ako 3 milióny
eur, ako to urobil Boris. Z tohto je myslím
úplne jasné, kto problémy ľudí naozaj
vníma srdcom, kto tie problémy cíti,
a preto sa nevie a nemôže na tých ľudí
vykašľať.
Asi máte pravdu v tom, že Boris
Kollár je známy svojím sociálnym
cítením a je v mnohých veciach
iný ako ostatní politici. Dá sa to
prakticky odpozorovať aj vo vašej
politike?
Ľudia si už všimli, že robíme dôsledne
jednu vec, za ktorú nás kritizujú, ale ja som
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Ako príklad uvádzam výrazné zvýšenie
rodičovského príspevku, príspevok pre
dieťa na nákup pomôcok pri nástupe do
školy a mnohé ďalšie. Ale tí ostatní to
nepodporia iba preto, že sme to navrhli
my. A potom to vládne strany predložia
samé a tvária sa, že vynašli Ameriku. My
za to potom samozrejme zahlasujeme,
lebo nám ide o vec.

„Naším cieľom je, aby
v každom rodinnom
rozpočte na Slovensku
pribudlo mesačne 200 eur
navyše.“
Ak to pomôže rodinám s deťmi, je nám
jedno, kto to predloží. Len nám je ľúto, že
sa zbytočne stratil rok - dva, kedy to už
ľudia mohli cítiť na vlastných rodinných
rozpočtoch.
Podarilo sa zmierniť exekučné
zotročovanie obyčajných ľudí na
Slovensku?
Napriek tomu, že sme v opozícii, podarilo
sa nám znížiť odmeny exekútorov na
polovicu, čím ľudia ušetria nemalé
finančné prostriedky. Rovnako sa nám
podarilo pomôcť ľuďom v tom, že bola
stanovená maximálna suma poplatkov,
ktorú môže exekútor vymáhať. Dnes sa
už nemôže stať, že človek dlží päť eur
a o päť rokov od neho exekútor vymáha
tristo.
Aj v tomto sme dodržali svoje slovo,
že pomôžeme ľuďom s exekúciami.
Po voľbách presadíme do vládneho
programu aj oddlžovací zákon, ľudovo
nazývaný exekučná amnestia.
Tento oddlžovací zákon pomôže ľuďom
dostať sa z dlhového otroctva, kedy im
úroky z omeškania nabehli na takú
úroveň, že by celý dlh do konca života
nemohli splatiť. Istinu musí zaplatiť každý,
aj keď na splátky, ale nehorázne úroky
a poplatky – s tým štát musí pomôcť.
Ak sme vedeli oddlžiť banky alebo
oligarchov – ako Širokého Váhostav, štát
musí konečne pomôcť oddlžiť aj ľudí.
Čo by sa malo urobiť, aby ľudia
na Slovensku mali viac peňazí v
rodinnom rozpočte?
Dve zásadné veci chceme zmeniť. Prvou je
zníženie poplatkov za energie. Slovenskí
občania ich majú skoro najvyššie v EÚ.

Len týmto vieme priemernej slovenskej
rodine ušetriť 50 eur mesačne.
Druhou zásadnou vecou je veľké zníženie
daní a odvodov pre zamestnancov,
malých a stredných podnikateľov.
A súčasne výrazné zvýšenie daní pre
energetické monopoly, banky, poisťovne
a telekomunikačné spoločnosti. Takto
vieme pri rovnakej výkonnosti slovenskej
ekonomiky pridať do rozpočtu priemernej
slovenskej rodiny približne 150 eur
mesačne.

„Za najväčšiu hrozbu
považujem zadlženie
slovenských rodín
a stúpajúce náklady
na energie, potraviny
a bývanie.“
Rozmohol sa nám tu trend, že
veľké firmy, ktoré u nás získali
štátnu podporu na vybudovanie
svojich fabrík, namiesto Slovákov
zamestnávajú čoraz viac Rumunov,
Srbov, Ukrajincov, Vietnamcov.
Prečo sa to deje?
Pretože im to táto nezodpovedná vláda
Smeru a SNS dovolila. Dokonca im
to zjednodušila! Darmo sme kričali
v parlamente, že je to podvod na
slovenských zamestnancoch, vykašľali
sa na ľudí. Po voľbách zavedieme nové
pravidlo. Ak veľký zamestnávateľ tvrdí
že nevie nájsť nových ľudí, najskôr musí
ponúknuť 1,2 násobok priemernej mzdy
v odvetví slovenským občanom. Až potom,
ak sa naozaj nikto nenájde, potom môže
osloviť zahraničných pracovníkov.
Ceny energií rastú, zadlženosť
obyvateľstva
stúpa,
ľudia
nedôverujú justícii. Kde je „pes
zakopaný?“
Musí prísť zásadná zmena v tom, kto
bude vládnuť. Nemôžu sa striedať pri
moci iba dve skupiny politikov 30 rokov.
Jedni myslia iba na horných 10 tisíc
ľudí, oligarchov, kamošov, to sú tie vlády
Mečiara, Slotu, Fica, Danka. Alebo máme
vlády Dzurindov, Miklošov, Beblavých,
ktorý robia reformy pre horných 500 tisíc
ľudí, ktorí sa vedia o seba postarať aj sami.
Konečne musí prísť do vlády politická sila,
a my v SME RODINA sme takou stranou,
ktorá nesklame tých 5 miliónov zvyšných
ľudí, ktorí potrebujú pomoc štátu. Ľudia
nie sú čísla, ktorými sa niekto ohadzuje
v reformách a grafoch, problémy ľudí
treba cítiť a riešiť ich citlivo a ohľaduplne.
Myslím, že Boris Kollár je človek,
u ktorého ľudia cítia, že ich problémy
vníma srdcom, a nie iba chladne
technokraticky ako ostatní politici.
Ako by ste charakterizovali úroveň
bezpečnosti,
spravodlivosti
a boja proti korupcii za obdobie
uplynulých 8 rokov, kedy tu
dominantne
vládol
SMER-SD
a jeho oligarchovia?

Videli sme to všetci v praxi. Nefunguje
tu rovnaký meter na všetkých rovnako.
Polícia a justícia pomáhala tým
„NAŠIM ĽUĎOM“, tým ich kamarátom
a oligarchom. Problémy normálnych ľudí
nikoho nezaujímali. Toto chceme zásadne
zmeniť.
Našou absolútnou prioritou je boj proti
kriminalite „bielych golierov“, to sú
ekonomické trestné činy proti peniazom
štátu, to je korupcia, daňová kriminalita,
a rozkrádanie verejného vlastníctva.
Je hnutie SME RODINA – Boris
Kollár
pripravené
prevziať
zodpovednosť v oblasti boja proti
kriminalite a najmä proti korupcii?
Ktoré systémové kroky by ste
urobili?
Najdôležitejšie je dôsledne uplatňovať
princíp
osobnej
zodpovednosti.
V bezpečnostných zložkách štátu musí
fungovať spätná väzba. Chrániš záujmy
občanov a štátu? Budeš povýšený.
Zlyhal si? Musíš byť odvolaný. Nikto
nemôže byť zabetónovaný vo svojej
funkcii na ministerstve vnútra, v polícii,
v tajných službách. Keď niekto zlyhá, musí
ísť preč a musí byť voči nemu vyvodená
zodpovednosť. Vtedy ľudia začnú
dôverovať systému, keď systém začne
uplatňovať rovnaký meter na všetkých
občanov a nebude ich deliť na „našich“
a ostatných.
Čo sú najväčšie hrozby, ktorým
musia v súčasnosti čeliť rodiny na
Slovensku?
Za najväčšiu hrozbu považujem zadlženie
slovenských rodín a stúpajúce náklady na
energie, potraviny a bývanie.
Toto je naša absolútna priorita. My
nežijeme veľkými grafmi veľkých akože
„systémových“ reforiem. Pre nás ľudia
nie sú čísla v štatistikách výkonnosti
ekonomiky. My sa na to pozeráme úplne
inak ako ostatní politici.
Poviem to na príklade: naším cieľom
je, aby v každom rodinnom rozpočte
na Slovensku pribudlo mesačne 200
eur navyše. To je naša priorita, aby toto
ľudia pocítili. Či bude v tom istom čase
makroekonomický rast Slovenska 2,5
percenta alebo iba 1,1 percenta, to nám je
úplne ukradnuté. Ľudia sú podstatní, nie
makroekonomické čísla.
Je tím ľudí pod vedením Borisa
Kollára pripravený priniesť zmenu
do našej krajiny?
Myslím si, že žiadna iná strana okrem
SME RODINA nie je pripravená na tú
najdôležitejšiu zmenu: začať sa konečne
pozerať na ekonomiku Slovenska
z pohľadu rodinného rozpočtu ľudí, nie
z pohľadu suchých makroekonomických
čísel.
Iba takáto zásadná zmena v nazeraní na
politiku štátu spôsobí, že ľudia nezažijú
ďalšie sklamanie z nesplnených sľubov.
Ale naopak, pocítia, že na nich niekto
z pozície štátu myslí, cíti s nimi
a pomáha im.
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PROGRAM POMOCI
RODINÁM 2020
1. Právo na dôstojný príjem – plus 200 eur mesačne do každého
rodinného rozpočtu
Zvýšením investícií štátnych firiem, najmä v oblasti infraštruktúry a projektov výstavby nájomných
bytov, dosiahneme silný rast HPD, a teda aj zvýšenie príjmov štátneho rozpočtu. Okrem toho
zabezpečíme zvýšenie výberu DPH na európsky štandard a zdanenie dividend finančných
inštitúcií a veľkých energetických spoločností. Tieto opatrenia prinášajú dostatok zdrojov na to,
aby sa každý rodinný rozpočet v Slovenskej republike zvýšil v priemere o 200 eur mesačne.

2. Verejná doprava zadarmo pre žiakov stredných škôl
Zabezpečíme, aby aj žiaci v obciach a mestách, kde nie je dostupná železničná doprava, mohli
cestovať do školy a zo školy zadarmo.

3. Právo na štátny nájomný byt – napr. garantovaný 2-izbový byt
od 119,- eur mesačne
Na riešenie problému s nájomným bývaním, ktorého odstránenie si bude v nasledujúcich
rokoch vyžadovať obrovské investície, ktoré boli za posledných 30 rokov úplne zanedbané,
vypracovalo hnutie SME RODINA finančný a prevádzkový model, ktorý umožňuje výstavbu
a dodanie veľkého množstva kvalitných nájomných bytov dostupných pre bežného
obyvateľa. Realizácia nášho programu zabezpečí nasledovnú dostupnosť nájomných bytov:
Počet izieb
v byte

Bratislava

Krajské
mestá

Menšie
mestá

Chudobnejšie
regióny

1-izbový

299,-

199,-

149,-

99,-

2-izbový

379,-

249,-

189,-

119,-

3-izbový

589,-

389,-

289,-

189,Vizualizácia: Projekt nájomného bývania

Ide pritom o nové nájomné byty, kde je pri jednoizbových nájomných bytoch plocha bytu
35 m2, pri dvojizbových nájomných bytoch plocha bytu 45 m2 a pri trojizbových nájomných
bytoch plocha bytu 70 m2.

4. Zrušenie doplatkov na lieky pre deti a dôchodcov
Zrušíme akýkoľvek doplatok na lieky pre dôchodcov, ľudí ťažko zdravotne postihnutých a deti
do šiestich rokov veku. Zavedieme finančný strop na doplatky na lieky,
zdravotnícke pomôcky, špeciálny zdravotnícky materiál a dietetické potraviny
resp. odstupňovanosť výšky vrátených doplatkov na základe príjmu pacienta.
Zavedieme finančnú ochranu pacienta, t.j. obmedzíme spoluúčasť pacienta na
základe jeho príjmu, a nie jeho sociálneho statusu ako ochranného mechanizmu.

5. Exekučná amnestia
Exekučná amnestia alebo pomoc povinným z exekučného titulu pri splácaní dlhu.
Povinní budú musieť splatiť istinu úverov, ktoré si zobrali, ale so zvyškom dlžnej sumy
im pomôže štát. Týmto opatrením umožníme skupine zhruba 540 tisíc občanov Slovenskej
republiky, z toho približne 34 tisíc dôchodcom, splatiť istinu svojho dlhu a zastaviť exekúciu, čím
sa vytvoria podmienky pre lepšiu kvalitu života tejto skupiny občanov Slovenskej republiky.
Po zaplatení istiny dlhu budú občanovi odpustené úroky z omeškania a poplatky,
ktoré sú častokrát vyššie ako pôvodný dlh.
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PROGRAM POMOCI
RODINÁM 2020
6. 30 eur k dôchodku pre ženy za každé dieťa
Zabezpečíme, aby percentá z dane z príjmu mohli pracujúci ľudia darovať svojim mamám,
ako poďakovanie za vlastnú výchovu. Týmto spôsobom by si mohli ženy na dôchodku prilepšiť
popri dôchodku.

7. Právo na prenájom auta od štátu za 100 eur mesačne
pre každú rodinu
Zavádzame do praxe finančný mechanizmus, ktorý zvýši dostupnosť nových a v Slovenskej
republike vyrábaných vozidiel pre bežných občanov a podniky, podnikajúce na Slovensku.
Formou dlhodobého prenájmu zabezpečujeme, aby každý občan Slovenskej republiky
a spoločnosť, so sídlom v Slovenskej republike mali k dispozícii nasledovné vozidlá s uvedenými
podmienkami:
Vozidlo

Obstarávacia
cena

Mesačný
nájom

Volkswagen up!
CVS2 eco up! 1,0 EcoFuel

12.340,-

75,-

Kia Ceed
1,4 D CVVT Gold

15.990,-

100,-

Kia Sportage
1,6 Gdi Gold

22.090,-

95,-

Peugeot 208
1.2 PureTech ETG5 STOP &
START

14.815,-

115,-

Citroen C3
PureTech 110 EAT 6 S&S SHINE

14.990,-

125,-

VW Touareg
Touareg Limited Plus 3.0 V6 TDI
SCR 8st.automat

50.703,-

180,-

Land Rover Discovery
Discovery HSE 2,0D SD4 AWD
Auto

71.380,-

195,-

Uvedený mesačný nájom zahŕňa eZnámky, daň z pridanej hodnoty a zákonné
a havarijné poistenie vozidla. Pri vozidlách predpokladáme nulovú akontáciu
a dĺžku prenájmu 36 mesiacov.

8. 100 eur ročne pre všetkých žiakov základných škôl na pomôcky
Začiatok školského roka je mimoriadne finančne náročný pre rodičov, nehovoriac o rodinách
s viacerými deťmi. Presadíme preto príspevok na kompenzáciu výdavkov spojených
s nástupom všetkých detí na základné školy. Dôvody, pre ktoré je nutné podporiť rodiny
v tomto období sú jasné. Náklady sú nárazové a veľmi vysoké.

9. Dorovnanie príjmu pre ženy na materskej dovolenke
Naším cieľom je dostať rodičovský príspevok na úroveň minimálnej mzdy, ktorá bude
1. januára 2020 predstavovať 580 eur. Povýšime rodičovskú dovolenku na prácu, ktorá bude
ohodnotená minimálnou mzdou.
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Rodiny s deťmi nikdy nesklameme

Rozhovor s PETROU KRIŠTÚFKOVOU, poslankyňou Národnej rady Slovenskej republiky
a výrazné zvýšenie rodičovského
príspevku. To bol môj vôbec prvý návrh
zákona, ktorý som do parlamentu podala.
Tri roky to odmietali, prešlo to až teraz
ako „vládny“ návrh zákona.
Ako sa cítite, keď sa vláda teraz
chváli pomocou rodinám, ktorú ste
Vy navrhovali opakovane, ale celý
ten čas sa vládni poslanci tvárili, že
sa to nedá?
V konečnom dôsledku mám z toho dobrý
pocit. Keby som znovu a znovu tie návrhy
zákonov nepredkladala, vôbec by sa tomu
vládni poslanci nevenovali. Takže som
rada, že nakoniec tie moje návrhy prešli,
aj keď ako vládne.
My vždy dodržiavame zásadu, že
hlasujeme za každý dobrý návrh zákona,
ktorý pomôže rodinám s deťmi, bez
ohľadu na to, kto ho navrhne. To si
môžete skontrolovať v prehľade hlasovaní
o zákonoch. Iba poslanci SME RODINA
hlasujú za vládne alebo opozičné návrhy
podľa ich obsahu, bez ohľadu na to, kto
tieto zákony predloží.
Ľúto mi je ale to, že takmer 200 tisíc
rodín s deťmi mohlo mať lepšiu finančnú
situáciu, ak by tie moje návrhy prešli
v roku 2016 alebo 2017, a nie až teraz.
Je známe, že s Borisom Kollárom
máte dcéru Ester, poznáte sa s ním
dlhé roky rodinne aj ľudsky. Čo
myslíte, prečo Vás pred 4 rokmi
oslovil na vstup do politiky?
Myslím si, že práve preto, že sa dlhé roky
poznáme. Boris veľmi dobre vie, že keď
sa takpovediac zahryznem do riešenia
nejakého problému, tak som veľmi
vytrvalá. Nenechám sa ničím a nikým
odradiť, až kým sa veci nevyriešia alebo
minimálne nenastane viditeľný posun.
A toto je, myslím, v politike dobrá
vlastnosť.
Mojou prioritou je pomoc rodinám
s deťmi. Viem veľmi dobre, čím si mamy
pri vychovávaní svojich detí musia prejsť.
Zažila som to na vlastnej koži, keď som
bola odkázaná sama na seba, prípadne na
pomoc priateľov.

„Mojou prioritou je pomoc
rodinám s deťmi. Viem
veľmi dobre, čím si mamy
pri vychovávaní svojich detí
musia prejsť.“
Štát mi nijako nepomohol. Toto chcem
v politike zmeniť. Chcela by som, aby
mamičky s malými deťmi cítili, že štát
ich nenechá samé v ich problémoch. Že
im pomôže, keď si nevedia poradiť samy.
Politici musia vedieť problémy ľudí cítiť
aj srdcom, nesmieme brať ľudí ako čísla
v excelovských tabuľkách.
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„Vždy dodržiavame zásadu,
že hlasujeme za každý dobrý
návrh zákona, ktorý pomôže
rodinám s deťmi, bez ohľadu
na to, kto ho navrhne.“
povinnosťou ako politika. Z tohto dôvodu
som po celé štyri roky predkladala návrhy,
ktoré by pomohli rodinám, matkám,
osamelým rodičom, deťom a zdravotne
postihnutým v ich ťažkých životných
situáciách, pri ktorých som presvedčená,
že by im mal pomôcť štát.
Ako príklady mojich návrhov uvádzam
zvýšenie opatrovateľského príspevku,
sirotského dôchodku, návrh o zvýšení
rodičovského príspevku, úpravu zákona
o náhradnom výživnom a v neposlednom
rade odstránenie nespravodlivosti pri
výpočte odchodu do dôchodku u žien,
ktoré sa narodili v rokoch 1958 - 1960.
Vaša vytrvalosť a húževnatosť je
viditeľná v parlamente aj v tom, že
svoje návrhy zákonov predkladáte
opakovane. Keď Vám vládni
poslanci odmietnu návrh zákona,
tak ho podáte o pol roka znovu. Oni
ho zase zamietnu, a Vy ho o rok
podáte opäť. Neodrádza Vás to? Má
to vôbec zmysel?

Čo to znamená konkrétne vo Vašej
parlamentnej práci?

Správne ste si všimli, že ja sa nikdy
nevzdávam. Ale má to aj praktické
výsledky. Väčšinu mojich návrhov
nakoniec vládni poslanci okopírovali,
podali do parlamentu ako vlastné,
a potom tieto návrhy zákonov ako „vládne“
v parlamente prešli.

Mojou prioritou je ochraňovať tých
najzraniteľnejších. Je to doslova mojou

Ako príklad uvádzam príspevok na
konci školského roka, náhradné výživné
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Kto
je
podľa
Vás
najviac
ohrozenou skupinou obyvateľstva?
Dôchodcovia,
mladé
rodiny,
zdravotne postihnutí, či slobodné
matky? Ako im štát môže pomôcť?
Každá etapa života prináša svoje problémy.
Nedá sa povedať, ktoré trápenie je
v ktorom veku horšie, ale jedno je isté: pri
všetkých životných okolnostiach musia
byť zákony nastavené tak, aby ľuďom
pomáhali a nie kládli polená pod nohy.
Odmietam ten prístup, kedy sa niektorí
politici snažia stavať mladé rodiny s deťmi
proti dôchodcom, akoby tieto skupiny
ľudí boli konkurentmi v tom, komu štát
pomôže prioritne.
Slovensko
má
dostatočne
silnú
ekonomiku na to, aby sme sa postarali
o všetky ohrozené skupiny ľudí. Takto
vyvážene sme k tomu pristupovali v tomto
volebnom období a ak dostaneme dôveru
ľudí, takto budeme tvoriť aj sociálny
program budúcej vlády.
S čím sa na
obracajú ľudia?

Vás

najčastejšie

S prosbou o pomoc akéhokoľvek
charakteru. Ide o sociálne problémy,
zdravotnú starostlivosť... Ľudia, ktorí ma
oslovujú, sú väčšinou bezradní, pretože
každý štátny úrad sa už na nich vykašľal.
Toto by som chcela po voľbách zmeniť:
aby ľudia mali istotu, že štát je tu pre nich,
že im pomôže práve vtedy, keď to najviac
potrebujú.
Čo Vás po vstupe do politiky najviac
prekvapilo?
Ako málo a povrchne sa politici pozerajú
na zákony z pohľadu ľudí.

Nesmierne ma hnevá, keď nejaký zákon
namiesto pomoci ľuďom, im komplikuje
život.
A som veľmi sklamaná z prístupu
vládnych politikov, že keď ich upozorním
na zjavnú chybu v niektorom zákone, tak
to arogantne odignorujú. A potom to
musia o pol roka opravovať, ako pri zlej
príprave zákona o takzvaných obedoch
zadarmo. Upozorňovala som na to, že
tie obedy nebudú zadarmo. A ukázalo
sa, že som mala pravdu. Lenže tu nejde
o mňa, ale o tých oklamaných rodičov
a oklamané školy, mestá a obce, ktoré
museli zbytočne rok čakať na pomoc.

„Na rodiny s deťmi sa nikdy
nevykašleme, nikdy ich
nesklameme.“
Ako sa správajú muži – politici k
svojim parlamentným kolegyniam?
Ako ktorí. V parlamente sú muži, ktorí
si vážia názor svojich kolegýň a dokonca
považujú za dôležitý ženský uhol pohľadu
na vec. Ako pozitívny príklad môžem
uviesť všetkých našich poslancov z hnutia.
Ale nájdu sa aj medzi koaličnými
poslancami muži ako Ján Podmanický,
Marek Maďarič alebo Elemér Jakab, ktorí
sa vždy správajú k ženám v parlamente
galantne, s úctou a šarmom. Ale sú aj takí
muži, ktorí majú nesprávnym spôsobom
ukotvený svoj mužský princíp a nedokážu
pochopiť, že sa máme navzájom dopĺňať,
a nie spolu bojovať.
Ako najradšej relaxujete?
Môj relax začína v prvom rade vypnutím
telefónu, ktorý, žiaľ, skoro nikdy
vypnúť nemôžem :) Počas svojej práce
v parlamente som pochopila, že relax
u mňa prichádza v momente, keď sa
fyzicky úplne vybijem. Preto chodím
pravidelne behať a doma mám veslo,
ktoré pravidelne využívam. Rada tiež
varím a mám radosť, keď mojim blízkym
chutí :)
Prečo je podľa Vás hnutie SME
RODINA – Boris Kollár najlepšou
voľbou pre obyčajných ľudí na
Slovensku?
Pretože sa na rodiny s deťmi nikdy
nevykašleme, nikdy ich nesklameme.
Myslím si, že SME RODINA je strana,
ktorá keď niečo ľuďom sľúbi, tak to aj
dodrží. Dokázali sme to teraz štyri roky
v opozícii, a preto majú ľudia záruku, že
im budeme pomáhať po voľbách aj vo
vláde. V tomto musí prísť zásadná zmena
v slovenskej politike. Aby ľudia konečne
cítili, že štát je tu pre nich, nie ľudia pre
štát.
Myslím, že ľudia už vidia, že väčšina
politikov štandardných aj takzvaných
nových robí politiku iba peňaženkou
alebo excelovskými tabuľkami či
makroekonomickými grafmi. My robíme
politiku srdcom, my problémy ľudí cítime,
a preto im aj vieme pomôcť.

4 BORIS POMÁHA
Pomáhame chrániť rodiny pred hazardom
Rozhovor s PETROM PČOLINSKÝM, poslancom Národnej rady Slovenskej republiky
Občas sa mi obracia žalúdok, keď vidím,
ako mnohí poslanci pristupujú k práci.
Existuje nádej, že sa po voľbách
situácia na Slovensku zlepší?
Rozhodne áno! Zmena nastane vtedy, ak
budú v parlamente a vláde sedieť ľudia,
ktorí sa budú na občanov pozerať nie cez
svoje vlastné peňaženky, ale cez srdce.
Pre nás nie sú ľudia čísla v excelovskej
tabuľke, ale cítiace bytosti, ktoré majú
svoje problémy. Našou povinnosťou je
cítiť s ľuďmi a urobiť maximum preto,
aby sme im pomohli. Preto sme išli do
politiky.

„Dovolím si tvrdiť, že príde
aj na politikov, ktorí tu
30 rokov rozkrádajú túto
krajinu. Ja vždy tvrdím,
že na každú sviňu
sa varí voda.“

Ako a kedy ste sa dali dokopy
s Borisom Kollárom a založili
hnutie SME RODINA?

a na dennej báze riešim problémy,
s ktorými sa najviac na mňa obracajú
práve východniari.

To je veľmi zaujímavý príbeh, ale budem
stručný. V roku 2012, keď som bol
spoluorganizátor protestov Gorila, mi
napísal Boris Kollár cez Facebook, že
nám drží palce a dúfa, že sa na Slovensku
konečne zmení situácia a týchto hajzlov
(spomínaných v Gorile) zatvoria.

Čo by mala vláda robiť, aby sa ľudia
z menej rozvinutých regiónov
necítili
takpovediac
ako
„od
macochy?“

Odvtedy som s ním bol v nepravidelnom
kontakte a občas sme sa stretli na káve,
kde sme rozoberali politiku a situáciu na
Slovensku. V roku 2015 sa Boris stretol
s Milanom Krajniakom a výsledok dnes
poznáte. Spoločne sme založili hnutie
SME RODINA.

„Tému situácie, problémov
a života ľudí na východnom
Slovensku otváram
v parlamente pravidelne.“
Pochádzate z okresu Vranov nad
Topľou. Počuť hlas východniarov
v parlamente?
Najviac asi bolo počuť mňa:-) Tému
situácie, problémov a života ľudí
na východnom Slovensku otváram
v parlamente pravidelne.
Chcel som tiež založiť akúsi platformu
východniarov v NR SR, aby sme sa
spoločnými silami snažili čo najviac
pomôcť nášmu regiónu. Ostalo to bez
odozvy, pretože, bohužiaľ, v politike
sú stranícke záujmy nadradené tým
ostatným. Mnohí poslanci - východniari
preto odmietli spoluprácu, čo ma veľmi
mrzí. Pravidelne sa zaujímam o stav
plnenia takzvaných „akčných plánov“
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„Našou povinnosťou je cítiť
s ľuďmi a urobiť maximum
preto, aby sme im pomohli.
Preto sme išli do politiky.“
Ako veľký problém vnímam chýbajúcu
diaľnicu či rýchlostné cesty na východnom
Slovensku.
Aj kvôli tomu sa sem nehrnú žiadne nové
firmy či investori. Vláda by mala viac
investovať do rozvoja cestovného ruchu či
služieb v tomto regióne.
Východné Slovensko je nádherné a máme
čo ponúknuť. Tatry, Domaša, Zemplínska
Šírava či ďalšie turistické miesta vrátane
historických hradov a krásnych miest.
Potrebujeme však pomocnú ruku od štátu.
Mnohí ministri či poslanci sú z tohto
regiónu, ale akoby zabudli na to, odkiaľ
prišli.
V politike ste štyri roky. Čo Vás
najviac prekvapilo?
Najviac ma prekvapila tá ľahostajnosť
niektorých poslancov k problémom ľudí.
Mnohí tam naozaj len sedia na zadkoch
a stláčajú gombík podľa toho, ako im
predseda poslaneckého klubu ukáže.
Niekedy ani netušia, o čom hlasujú.
A ešte majú pocit, ako veľmi makajú.

Spoločnosť je dosť polarizovaná.
Je to tak v skutočnosti aj
v NR SR alebo tam poslanci len
„hrajú divadlo“ na voličov?
Je to trochu inak. Skúsim to stručne
popísať. Mnohí poslanci sa navzájom
neznášajú, doslova majú voči sebe
averziu. Iní poslanci, napriek tomu, že sú
z rozličných strán, si vedia spolu sadnúť
a slušne sa porozprávať.
Ja napríklad nemám problém sa baviť
s mnohými poslancami SMERu, SNS
či ĽSNS, ale s takým Glváčom, Dankom,
Uhríkom či Beblavým si nemám
čo povedať.
Sú to ľudia, ktorí sú mi ľudsky nepríjemní,
takže kontaktu s nimi sa vyhýbam.
V každom prípade, ak ide o dobrú vec,
naše osobné animozity musia ísť bokom
v prospech pomoci ľuďom. Vtedy treba
zahodiť ego a riadiť sa srdcom.
S akými problémami sa na Vás
najčastejšie obracajú voliči? Volajú
ľudia po zmene?

„Ľudí trápia finančné
problémy. Exekúcie, dlhy,
nezaplatená elektrina,
chýbajúce peniaze na lieky
či jedlo. Toto riešim denne
a občas som už zúfalý.“
Sú to najmä finančné problémy.
Exekúcie, dlhy, nezaplatená elektrina,
chýbajúce peniaze na lieky či jedlo.
Toto riešim denne a občas som už zúfalý.

zúfalo volajú po zmene a zúfalo potrebujú
pomoc. Nemôžeme na nich pozerať ako
na čísla v tabuľkách, ale cez srdce.

„Zaviedli sme register
vylúčených osôb, ktorý
zakazuje poberateľom
sociálnych dávok chodiť
do herní či kasín.“
V parlamente ste presadzovali
prísnu reguláciu hazardu. Čo sa
Vám podarilo dosiahnuť?
Tejto téme som sa venoval intenzívne
a výsledok sa aj dostavil. Podarilo sa
mi pretlačiť niekoľko pozmeňovacích
návrhov, ktoré podstatne sprísňujú
fungovanie hazardu.
Napríklad, že nová herňa nemôže
vzniknúť do 200 metrov od už existujúcej
herne; takisto, že herne nemôžu byť
v blízkosti škôl alebo že každý hráč na
internetových hrách (online kasína)
musí doložiť pri registrácii občiansky
preukaz, aby sme zabránili deťom hrať
v internetových herniach.
Zaviedli sme register vylúčených osôb,
ktorý zakazuje poberateľom sociálnych
dávok chodiť do herní či kasín.
Podarilo sa mi zastropovať počet zariadení
v herniach a kasínach, aby sme tu nemali
sto automatov v jednej prevádzke,
ale musí to mať nejaké hranice.
Mojím cieľom do budúcna je úplne
zakázať herne, avšak na to teraz nie je
politická vôľa. Musíme si počkať na voľby.
Je Slovensko pripravené „porátať
sa“ s oligarchami, ktorí ovládajú
politikov?
Určite áno. Bašternák bol odsúdený,
Kočner čaká na doživotie a dovolím si
tvrdiť, že príde aj na politikov, ktorí tu
30 rokov rozkrádajú túto krajinu. Ja vždy
tvrdím, že na každú sviňu sa varí voda...
Svetová aj slovenská ekonomika
spomaľuje, hovorí sa, že pred
dverami je ďalšia ekonomická kríza.
Kto pomôže obyčajným ľuďom?
Vyzerá to tak, že ekonomika prejde
do recesie, čo môže ovplyvniť aj život
bežných ľudí.
Naše hnutie SME RODINA pozerá na
občanov srdcom. Snažíme sa uľahčiť
život a pomáhame riešiť ich problémy.
Na nás sa môžu spoľahnúť, pretože vždy,
čo sme sľúbili, sme aj dodržali.

Aj keby som rozdal celý svoj plat,
nedokázal by som vyriešiť ani tretinu
z tých, čo mi napíšu každý týždeň.
Preto musíme zmeniť tento systém. Ľudia
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4 BORIS POMÁHA
Môj brat Boris je človek s veľkým srdcom
Rozhovor s ĽUDOVÍTOM GOGOM, poslancom Národnej rady Slovenskej republiky
zahraničnej problematike. Táto téma
ma zaujala aj skúsenosťami z minulosti,
kedy som necítil podporu zo strany
slovenských
orgánov
pri
riešení
problémov a podpory, ktorú majú
slovenskí občania a naše firmy v zahraničí.
Som členom Výboru NR SR pre európske
záležitosti a Zahraničného výboru.
V rámci aktivít pre hnutie SME RODINA
- Boris Kollár kladiem dôraz na riešenie
otázok slovenskej zahraničnej politiky
a medzinárodných vzťahov, ktoré
vychádzajú z nášho programového
vyhlásenia.

„Som presvedčený o tom,
že implementácia nami
navrhovaných opatrení
pomôže Slovensku vyhnúť sa
ekonomickej kríze
a pozdvihne životný
a sociálny štandard piatich
miliónov obyvateľov
Slovenska.“
Mnoho ľudí to o Vás ešte nevie, ale
ste brat Borisa Kollára. Aké ste mali
detstvo?

sa mi páči, že sa sám vypracoval a vždy
mal vyrovnané vzťahy s partnermi
a priateľmi.

Áno, Boris je môj brat. Narodil sa prvý
a ja štyri roky po ňom. Vychovala nás
naša mamina spolu so starou mamou.

Keď potrebujem poradiť alebo pomôcť,
môžem sa na neho vždy spoľahnúť a to je
pre mňa výborný pocit.

„Boris je pracovitý,
ambiciózny, autoritatívny,
nie je detailista. Je to človek
s veľkým srdcom, ktorý vždy
pozorne počúva a vždy
si všetko zapamätá.“
Bývali sme všetci spolu a napriek tomu,
že mamina musela pracovať v troch
zamestnaniach, aby nás uživila v tej dobe,
na naše detstvo mám krásne spomienky.
Brávala nás lyžovať do hôr, v lete
k moru, na výlety, ukázala nám a naučila
množstvo športov.
Snažila sa nám zo všetkých síl nahradiť
otca, za čo sme jej veľmi vďační.
Boris je môj starší brat, takže jeho
vplyv na mňa bol silný - bol mi vzorom.
Samozrejme - ako sa u chlapcov stáva,
z času na čas sme sa poškriepili. Doba
nás formovala, myslím, lepším smerom
ako dnešné deti, pretože sme viac času
venovali športu, záľubám a pomoci
druhým.
Aký je Boris brat?
Boris
je
pracovitý,
ambiciózny,
autoritatívny, nie je detailista. Je to človek
s veľkým srdcom, ktorý vždy pozorne
počúva a vždy si všetko zapamätá. Veľmi
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Je veľmi sčítaný a priateľský. Vie sa
vcítiť do pocitov druhých a má vrodený
inštinkt ochraňovať a pomáhať ľudom
v problémoch.
Sme spolu zohraný tím, takže keď
zvažoval vstup do politiky, tak som ani na
chvíľu nezaváhal a išiel s ním do toho.

„Skúsenosti ma naučili, ako
vychádzať s ľuďmi, riešiť
situácie, plánovať ciele
a dosahovať výsledky.“
Do politiky ste vstúpili pomerne
nedávno. Ako hodnotíte svoje
prvé volebné obdobie? Čo sa Vám
podarilo dosiahnuť?
Po 25 rokoch v súkromnom podnikaní
som sa dostal k politike približne v roku
2015, kedy sa môj brat Boris a skupina
priateľov rozhodla, že chceme zmeniť
to, čo sa nám nepozdáva na fungovaní
doterajšej politiky a fungovaní štátu
a založili sme hnutie SME RODINA –
Boris Kollár.
Životné skúsenosti ma naučili, ako
vychádzať s ľuďmi, riešiť situácie,
plánovať ciele a dosahovať výsledky. Tieto
vlastnosti potrebujete aj v politike.
V mojom prvom volebnom období
v Národnej rade SR sa venujem prevažne

Za úspech v mojom doterajšom pôsobení
považujem napojenie nášho hnutia
na európsku politickú stranu Identita
a demokracia, ktorá je aj súčasťou
Európskeho parlamentu.
S týmto politickým subjektom nás spája
podobný program a ciele.
Stretávate
sa
s
Borisom
rodinne alebo sa pre pracovné
zaneprázdnenie
vidíte
len
v parlamente či počas mítingov
s ľuďmi po Slovensku?

vo Veľkej Británii. Je treba hájiť záujmy
slovenských menšín v zahraničí a v tomto
by bol určite prospešný krok do budúcna
- udelenie dvojitého občianstva práve pre
tieto skupiny.
Sme pripravení na ekonomickú
krízu?
Naše hnutie má rozsiahly a prepracovaný
program
ekonomického
rozvoja
Slovenskej republiky, ktorý sa opiera
o dlhoročné skúsenosti našich odborníkov
zo Slovenska aj zo zahraničia.
Som presvedčený o tom, že implementácia
nami navrhovaných opatrení pomôže
Slovensku vyhnúť sa ekonomickej kríze
a pozdvihne životný a sociálny štandard
piatich miliónov obyvateľov Slovenska.
Môže globálna ekonomická kríza
viesť aj k ďalšej migračnej kríze ako
pred pár rokmi?
Mýslím
si,
že
migračná
kríza
nebola
dôsledkom
ekonomickej.
V našej geopolitickej polohe prebieha
ekonomická migrácia v smere východ
- západ a migračná kríza prebiehala
a prebieha v smere juh - sever.
Globálna ekonomická kríza bude mať
za následok presun ekonomických
migrantov do krajín, kde sa bude
predpokladať jej najmenší dopad.
Odhadujem, že to budú krajiny východnej
Ázie a Severnej Ameriky.

„My sme si zobrali za úlohu
pomáhať tým, ktorí to
najviac potrebujú a ktorých
je v našej spoločnosti
väčšina.“

Naša rodina sa pri každej rodinnej
príležitosti, samozrejme, stretáva najmä
pri dobrom jedle. Spolu s našimi deťmi
je o to väčšia zábava.

Je hnutie SME RODINA pripravené
postarať sa o obyčajných ľudí
v krízových časoch?

Pri týchto stretnutiach si užívame
príjemne strávený čas a plánujeme
spoločné aktivity, prípadne riešime
každodenné radosti a starosti.

Ekonomický program hnutia SME
RODINA je vyvážený a hlavne postavený
pre päť miliónov obyčajných občanov
Slovenska.

Môžem povedať, že sa s bratom Borisom
vidíme denne či v práci, alebo súkromne,
ale každý máme svoj súkromný život.

Ostatné politické strany a hnutia sa
sústreďujú buď na horných desaťtisíc
alebo na tých úspešných, ktorí vlastne
pomoc štátu vôbec nepotrebujú.

Venujete sa zahraničnej politike.
Ako vidíte aktuálne dianie v EÚ?
Po májových voľbách a septembrovej
ustanovujúcej
schôdzi
Európskeho
parlamentu môžeme sledovať opakujúce
sa chyby. Jednou z týchto chýb je aj
opätovné
presadzovanie
migračnej
a prerozdeľovacej politiky. Tu mám za
to, že EÚ má zostať projektom, ktorý
rešpektuje
suverenitu
jednotlivých
štátov, má dávať priestor spolupracovať
v otázkach supranárodného štátu.
Ďalšou rezonujúcou témou zostáva Brexit.
Pri jeho realizácii musíme mať na zreteli
našich občanov žijúcich a pracujúcich

My sme si zobrali za úlohu myslieť
na tých a pomáhať tým, ktorí to najviac
potrebujú a ktorých je v našej spoločnosti
väčšina.
Na odľahčenie, poznáte
dobrý vtip o politikoch?

nejaký

- „Prečo má Robert Fico aj po odchode
z funkcie takú veľkú ochranku?“
- „Lebo nám môže byť ukradnutý.“:)
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POLITICKÝ SUPERKVÍZ 2020
1. Koľko poslancov má NR SR?
a/ 100
b/ 150
c/ 200
d/ priveľa :-)

2. V ktorom roku sa narodil Boris
Kollár?
a/ 1960
b/ 1965
c/ 1970
d/ 1975

3. Koľko poslancov má hnutie
SME RODINA?
a/ 11
b/ 14
c/ 9
d/ 8

4. Koľko potomkov má Boris
Kollár?
a/ 10
b/ 9
c/ 11
d/ 8

5. Kto je autorom výroku “Ja
nepoužívam papier, keď čítam.”?
a/ Robert Fico
b/ Igor Matovič
c/ Andrej Danko
d/ Alojz Hlina

6. Čo operovali pred časom
Robertovi Ficovi?
a/ mozog
b/ žalúdok
c/ zlatú žilu
d/ srdce

7. Ktorý politik má prezývku
“Maznák”?
a/ Marian Kotleba
b/ Peter Pellegrini
c/ Miroslav Beblavý
d/ Martin Glváč

8. Ako sa volal bytový komplex,
v ktorom si prenajímal byt Robert
Fico?
a/ Biofarma
b/ U Majky
c/ Zlatý kľúčik
d/ Bonaparte

9. Aké povolanie vykonávala
mama Borisa Kollára?
a/ televízna hlásateľka
b/ učiteľka na umeleckej škole
c/ umelecká fotografka
d/ harfistka v Slovenskej filharmónii

10. Ktorá česká herečka/speváčka
tvorila s Borisom Kollárom
v minulosti pár?
a/ Helena Vondráčková
b/ Lucie Vondráčková
c/ Kateřina Brožová
d/ Jiřina Bohdalová
e/ všetky vyššie uvedené

11. Ktoré rádio vlastní Boris
Kollár?
a/ Rádio Expres
b/ Fun rádio
c/ Rádio Jemné
d/ Rádio Lumen

12. Akými slovami označil
v minulosti Boris Kollár nemeckú
kancelárku Angelu Merkelovú?
a/ bosorka
b/ pani zlatá
c/ železná lejdy
d/ Mutti Merkel

13. Ktoré lyžiarske stredisko
vlastní Boris Kollár?
a/ Štrbské Pleso
b/ Ski Park Ružomberok
c/ Park Snow Donovaly
d/ Ski Blanc Ostrý Grúň – Kollárová

14. O čo ide pri exekučnej
amnestii, ktorú presadzuje Boris
Kollár?
a/ o amnestiu pre uväznených exekútorov
b/ o oddlženie jednoduchých ľudí od
nadmerných úrokov, ktoré nevládzu
splácať
c/ o udelenie beztrestnosti pre exekútorov
d/ o postavenie exekútorov mimo zákon

15. Kto je Mário Kollár?

a/ multimilionár a strýko Borisa Kollára,
známy záľubou v archeológii
b/ syn Borisa Kollára, ktorého má s Andreou
Heringhovou
c/ spevák skupiny Desmod s prezývkou Kuly
d/ švagor Borisa Kollára, bývalý poslanec
NR SR za SAS

16. Aké zamestnanie/funkciu
vykonával otec Borisa Kollára?
a/ pilot
b/ predseda Rady Slovenskej televízie
c/ predseda Matice Slovenskej
d/ šéf Lekárskeho odborového zväzu

17. Ktorý slovenský politik
odporúčal na prednáškach drogy
ako kľúč k úspechu?
a/ Alojz Hlina
b/ Igor Matovič
c/ Andrej Kiska
d/ Michal Truban

18. Ktorý slovenský politik má
prezývku „Posledný križiak“?
a/ Miroslav Beblavý
b/ Richard Sulík
c/ Štefan Harabín
d/ Milan Krajniak

19. Ktorý politik chcel v NR SR
založiť platformu východniarov?
a/ Jana Vaľová
b/ Erik Tomáš
c/ Peter Pčolinský
d/ Elemér Jakab

20. Prečo treba vo voľbách do
NR SR v roku 2020 voliť hnutie
SME RODINA?

a/ lebo jeho predsedom je Boris Kollár
b/ SME RODINA pomáha obyčajným ľuďom
c/ Boris Kollár má srdce, ktoré pomáha
d/ SME RODINA má najlepší program
pre rozvoj Slovenska
e/ kvôli všetkým vyššie uvedeným dôvodom

Vyhodnotenie:
Správne odpovede:
1b, 2b, 3c, 4a, 5c, 6d, 7d, 8d, 9c, 10c,
11b, 12a, 13c, 14b, 15c, 16a, 17d, 18d,
19c, 20e
20 - 16 bodov
O politike a Borisovi Kollárovi viete
v podstate všetko. Môžete sa pokojne
uplatniť ako politický analytik alebo
poslanec NR SR. Gratulujeme!
15 - 10 bodov
O politike viete veľmi veľa, Boris
Kollár je pre Vás dobrá voľba,
ktorá prinesie zmenu. Ak sa chcete
dozvedieť viac, čítajte naše noviny,
pomôžte v kampani!
9 - 5 bodov
Politika Vás zaujíma, mohli by ste sa
pridať k SME RODINA a pomôcť pri
našich aktivitách. V super partii
by ste sa dozvedeli veľa zaujímavostí
zo zákulisia politiky a osobne by ste
sa mohli stretnúť s tímom našich
lídrov pod vedením Borisa Kollára.
4 – 0 bodov
Prosíme Vás, využite možnosť, ktorú
ponúka predvolebná kampaň
a stretnite sa s Borisom Kollárom
a jeho kolegami počas jeho výjazdov
po Slovensku. Niet nad osobné
stretnutie. Pretože lepšie je raz vidieť,
ako stokrát počuť/čítať :-)

- „Pán Kollár?“
- „Áno.“
- „Prosím, príďte si doškoly
pre syna.“
- „Sakra, čo zase spravil?“
- „Nič, ale už je skoro polnoc.“
Päťročný Borisko sa pýta rovnako
starej Barborky:
- „Barborka, vydáš sa za mňa?“
- „A dokážeš uživiť ženu so siedmimi
bábikami?“, odpovie protiotázkou
Barborka.
„Ako sa vám darí, občania?,“
žartuje Fico.
„Výborne, výborne,“ žartujú
občania.

www.hnutie-smerodina.sk
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Boris Kollár má dobré srdce a pomáha

Rozhovor s ADRIANOU PČOLINSKOU, poslankyňou Národnej rady Slovenskej republiky
dlhý čas podnikala v segmente služieb
súvisiacich s tlmočením, prekladom
a jazykovými kurzami, čo v podstate
kopírovalo moje odborné zameranie.

tvrdo presadiť svoj názor a riešenia pre
dobro človeka/ľudí, avšak bez útočného
a hanlivého osočovania politického
protivníka.

Ste
politička,
vysokoškolská
pedagogička, manželka, matka.
Ako sa to všetko dá zosúladiť?

A toto nášmu parlamentu kvôli
niektorým
jednotlivcom
naprieč
politického spektra chýba. Avšak treba
povedať, že každá akcia má svoju reakciu
a tak, každý by mal v prvom rade začať
so skultúrňovaním svojho prejavu najprv
u seba.

Priznám sa, že sú dni, kedy mám pocit,
že „meliem z posledného,“ ale aj napriek
tomu som šťastná, že mám takéto životné
tempo a robím to, čo robím. Som totiž typ
človeka, ktorý ak má pracovať, tak potom
nech to má zmysel a chcem robiť na 110 %.
Desí ma trochu predstava, skončiť v práci
o 13:30 a nevedieť čo ďalej s načatým
dňom. Našťastie som typ človeka, ktorý sa
nikdy nebude nudiť a vždy si nájde nejaký
predmet záujmu :).

Z akej rodiny pochádzate?
Najmä pod vplyvom udalostí posledných
mesiacov,
kedy
sme
svedkami
spochybňovania
elementárnych
morálnych a etických pilierov našej
spoločnosti, by som povedala, že
pochádzam z tradičnej slovenskej rodiny.
Mala som v živote obrovské šťastie na
milujúcich rodičov, ktorí mi dali nielen
život, ale nekonečnú rodičovskú lásku
a zároveň vieru v lásku a tú najlepšiu
výchovu akú dieťa môže dostať. Puto,
ktoré medzi mojimi rodičmi bolo
a je, môžem, najmä z pohľadu dnešnej
doby, pokojne hodnotiť ako výnimočné
a krásne a ja som vďačná za to, že som
mala možnosť toto každý deň na vlastné
oči vidieť a žiť v atmosfére dokonalej
rodinnej pohody.
Keby som však mala túto otázku pre
čitateľa aj trochu odľahčiť, tak môžem
aj hrdo konštatovať, že zo strany mojej
žiaľ už nebohej maminky rodokmeň
siaha k rodine Mórica Beňovského,
ktorý bol rodákom z Vrbového, bol
kráľom Madagaskaru a tiež významným
kolonizátorom,
spisovateľom,
mal
hodnosť plukovníka a bol tiež napríklad
aj veliteľom poľskej armády.
Čo ste vyštudovali a v akej oblasti ste
pôsobili pred vstupom do politiky?
Mám skončenú Pedagogickú fakultu
Univerzity Komenského v Bratislave,
odbor učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích
predmetov.
V
rámci
ďalšieho
postgraduálneho štúdia som sa prioritne
sústreďovala na oblasť jazykovedy a
teórie komunikácie, v ktorej som sa aj
habilitovala a získala titul docent.
V podstate ihneď po skončení
vysokoškolského štúdia som zostala
pôsobiť na katedre anglického jazyka
a literatúry na mojej alma mater
a k dnešnému dňu môžem konštatovať,
že sa prednáškovej činnosti na vysokých
školách kontinuálne venujem už 17 rokov.
Popri tom som mala obdobia a príležitosti,
kedy ma to ťahalo aj do komerčnej sféry,
ktorá je absolútne odlišná od pokojného
akademického sveta vysokých škôl
a prednáškovej činnosti a považujem ju
tiež za veľmi atraktívnu. Taktiež som dosť
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„Úroveň parlamentnej
kultúry nedegradujú
konkrétne politické strany,
ale jednotlivci.“
A na otázku ako sa to všetko dá zvládnuť,
je myslím jednoduchá odpoveď. V prvom
rade človek musí sám chcieť to bremeno
a záťaž niesť a vedieť, prečo to robí.
Ale
bez podpory najbližšej rodiny
a blízkych to nie je možné zvládnuť
plnohodnotne. Ja mám to šťastie na
skvelú rodinu, ktorá ma obklopuje, na
manžela, ktorý ma vie zastúpiť v dňoch,
keď napríklad prebieha rokovanie pléna
do neskorých večerných hodín. Mám
šťastie na môjho ocinka, ktorý príde po
večeroch povarovať vnučku, keď my s
manželom chceme ísť s priateľmi na
večeru alebo do divadla. Jednoducho
bez opory rodiny a skvelého rodinného
manažmentu by to bolo oveľa ťažšie.
Ako hodnotíte úroveň parlamentnej
kultúry? Ide politikom o ľudí?
Nechcem sa pri tejto otázke pasovať
do
pozície
nejakého
politického
„harcovníka,“ ktorý prešiel niekoľkými
volebnými obdobiami v parlamente a má
možnosť porovnávania súčasného stavu s
minulým, ale určite Vám môžem povedať
svoj názor po štyroch rokoch strávených
v parlamente. Súčasný stav parlamentnej
kultúry nie je katastrofálny, ale máme teda
na čom pracovať, aby sme mohli nazvať
náš parlament kultúrnym a dôstojným
miestom, kde sa konštruktívne riešia
problémy ľudí a slovenského národa.
Poviem Vám že úroveň parlamentnej
kultúry nedegradujú konkrétne politické
strany, ale jednotlivci.
Niekedy zostávam v nemom úžase a je
mi naozaj smutno, keď počujem názory
niektorých kolegov a vidím ich správanie
a inokedy mi je žiaľ aj do smiechu nad
tým divadlom čo sa tam neraz odohráva.
Politiku vnímam v ideálnom prípade
ako miesto, kde má hrať prvé husle
snaha pomôcť ľuďom a povzniesť národ
k lepšiemu a to nástrojmi ako inteligencia,
konštruktívnosť, diplomacia a kultúra
prejavu spojená so sofistikovaným štýlom
nekompromisnej argumentácie s cieľom

Aké vlastnosti by mala mať žena,
ktorá pôsobí v politike?
Podľa mňa by mala mať presne také
isté vlastnosti ako muž, ktorý chce
pôsobiť v politike, avšak žena má tú
pridanú hodnotu, že svojím zovňajškom
a vystupovaním môže vniesť do tvrdého
politického boja trochu ľudskej jemnosti.
V prípade, že si je vedomá sily, ktorú môže
mať jej osobnostný potenciál a vonkajšie
vyžarovanie, môže tiež v nemalej miere
prispieť aj k odľahčeniu nepríjemných
názorových
rozdielov,
ktoré
sa
v politickom boji prirodzene objavujú.
V každom prípade je nevyhnutné ako pre
muža politika, tak aj pre ženu političku to,
aby vnímali proces kreovania politických
dohôd a riešení ako dynamický a neboli
frustrovaní z toho, ak sa veci nevyvíjajú
vždy podľa ich predstáv. Je potrebné byť
v
politike
flexibilný,
disponovať
odolnosťou voči stresu, nebyť fixovaný na
stereotypy a najmä, človek si musí držať
odstup a nadhľad a nebrať si veci osobne.
Ja sa držím hesla, že každá senzácia trvá
tri dni a treba byť odolný typ osobnosti
bez paranoidných sklonov.

„Mojou snahou je pomôcť
tým najmenším, ktorí to
potrebujú ako soľ,
pomôcť deťom a rodičom
týchto detí.“
Ako sa správajú muži – politici,
k ženám?
Podľa môjho názoru sa konkrétny muž
správa k žene na základe toho, aký je
to človek, akú má výchovu, povahu
a osobnosť, a nie na základe toho, či je
politik alebo nie.
Pred časom ste prišli s iniciatívou
„asistenti do škôl namiesto jedného
obrneného transportéra.” O čo išlo?
Mojou snahou je pomôcť tým najmenším,
ktorí to potrebujú ako soľ, pomôcť deťom a
rodičom týchto detí. V školách zabezpečiť
asistentov, po ktorých je objektívne čoraz
väčší dopyt. Pri schvaľovaní rozpočtu som
prostredníctvom môjho pozmeňujúceho
návrhu žiadala vyčleniť zo štátneho
rozpočtu finančný objem v hodnote
jedného obrneného transportéra a účelovo
ho viazať na zabezpečenie asistentov pre
deti v školách. Žiaľ, táto moja iniciatíva
nenašla dostatočnú podporu u koaličných
kolegov v parlamente. Som však naozaj
veľmi rada, že táto téma opäť rezonuje

v parlamente a budeme sa ňou seriózne
zaoberať.
Venujete sa školstvu. Ktoré sú
najväčšie problémy v tejto oblasti?
V prvom rade je to kvalita vzdelávania,
ktorá do značnej miery závisí od kvality
pedagógov. A kvalita niečo stojí. V tejto
súvislosti vidím ako problematické nízke
platy, systém prípravy budúcich učiteľov
a nedostatočný spoločenský status
pedagóga.
Na mnohých školách sa žiaci dodnes učia
v ošarpaných triedach, bez kvalitných
učebníc, študenti bývajú v hrozných
internátoch. Deti, ktoré to potrebujú,
nemajú v škole asistentov, psychológov,
špeciálnych pedagógov. Naše školstvo
je prebyrokratizované. Obsah učiva
je málo orientovaný na využitie
v praktickom živote. Školy nedostatočne
pripravujú svojich absolventov na budúce
povolanie. A takto by sme mohli, bohužiaľ,
pokračovať...

„Boris Kollár je človek, ktorý
má reálne videnie sveta,
vďaka čomu je aj úspešný
podnikateľ, má dobré srdce
so zmyslom pomôcť ľuďom,
kde sa dá.“
Prečo je hnutie SME RODINA –
Boris Kollár tou pravou zmenou
pre Slovensko?
Viete, nejaký múdry človek kedysi povedal,
že do politiky by mali vstupovať bohatí
ľudia a ja s týmto tvrdením súhlasím. Náš
šéf, Boris Kollár, je úspešný podnikateľ
so zmyslom pomáhať pri vlastnom
blahobyte aj druhým ľuďom. Keď som
pred štyrmi rokmi pred vstupom do
politiky čítala rozsiahly rozhovor s ním
na rozličné spoločensko-politické témy,
tak sa mi nesmierne páčil jeho pohľad na
svet a to, kde vidí Slovensko napríklad v
časovom horizonte 30-40 rokov.
V istom momente Boris pochopil, že
nemá toľko peňazí, aby dokázal pomôcť
každej slovenskej rodine, ktorá to
potrebuje, a tak si povedal, že jediná cesta
je systémovo zmeniť chod našej krajiny
k lepšiemu z pozície politika, ktorý má
legislatívnu právomoc tak reálne urobiť.
Sledujúc Borisa štyri roky v parlamente
môžem spokojne povedať, že tejto svojej
myšlienke ostal aj verný. A s cieľom toto
dosiahnuť, my, hnutie SME RODINA,
sa neuchyľujeme k prázdnym hádkam
a osočovaniu našich kolegov v parlamente,
ale namiesto toho hlasujeme za každý
jeden dobrý návrh bez ohľadu na to, kto
je predkladateľom návrhu zákona.
Čo by ste zaželali našim čitateľom?
Pevné zdravie, kopec šťastia a radosti
v živote a vo voľbách 2020 dobrý úsudok,
aby sa podarilo naplniť Borisovi Kollárovi
jeho víziu o lepšom a úspešnejšom
Slovensku a jeho spokojných obyvateľoch.
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Zdravie obyčajných ľudí je pre nás priorita
Rozhovor so ZUZANOU ŠEBOVOU, poslankyňou Národnej rady Slovenskej republiky

„Keď zaplatíš tak dostaneš, keď nie, tak
máš smolu.“

„Vytratila sa ľudskosť.
Vytratila sa úcta. To všetko
ľudia vidia a cítia na
vlastnej koži. Nespokojný
je pacient, nespokojný
je lekár, nespokojná je
zdravotná sestra....
niečo je zle.“

Vytratila sa ľudskosť. Vytratila sa úcta. To
všetko ľudia vidia a cítia na vlastnej koži.
Nespokojný je pacient, nespokojný je
lekár, nespokojná je zdravotná sestra....
niečo je zle.
Ako
by
vyzerala
zmena
v zdravotníctve, ak by tento rezort
po voľbách v roku 2020 pripadol
hnutiu SME RODINA – Boris
Kollár?

To je to, čo ma dokáže zas a znova
prekvapiť. Niekedy mám pocit, akoby sme
plávali v jednej rieke na dvoch lodiach
opačným prúdom.
Ja viem, že tento zvláštny úkaz
sa
dá
pozorovať
na
Temži
v Londýne, len u nás by som si priala, aby
sme si podobné anomálie odpustili.
Ak nebudeme ťahať za jeden koniec
povrazu, ťažko sa niekam pohneme. Na
prekvapenia je oblasť zdravotníctva
síce bohatá, ale nie vždy majú pozitívny
charakter.

Prečo ste sa rozhodli pre vstup do
politiky spolu s Borisom Kollárom?
S Borisom sme starí priatelia – poznáme
sa dávno a máme veľa spoločných
priateľov.
Mám ho rada, pretože má veľké srdce.
Keď písal svoje vyjadrenia na Facebooku,
čo sa mu nepáči, s čím je nespokojný,
podpichla som ho, nech ide do politiky, že
pôjdem do toho s ním.
Prešiel nejaký čas a potom som videla
v médiách, že Boris do politiky vstupuje.
Povedala som si, fíha. Politika nebola
mojím cieľom. Tak som dúfala, že zabudol,
ale nezabudol.

„Keďže vychovávam
hendikepované dieťa,
skúseností so zdravotníckym
personálom mám dostatok.
Tak ako všade, všetko je
o ľuďoch. Stretla som mnoho
výborných a zodpovedných
lekárov, ale bohužiaľ
aj takých, ktorí mali úplne
iný prístup.“
Telefonoval mi, či môže so mnou počítať
a dal ma na kandidátku na miesto, na aké
ma dal. On už asi najlepšie vie, prečo.
Aké sú medziľudské vzťahy medzi
poslancami v parlamente? Idete
spolu aj na kávu alebo sa stretávate
len v rokovacej sále a na výboroch?
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Sme kolegovia. A tak ako v každom inom
zamestnaní, niekto je vám bližší ako iný.
S niektorými sú to aj kamarátske vzťahy.
Takže ideme na kávu a stretneme sa aj
mimo parlamentu.

„Nie všetci majú známosť,
či peniaze, aby si niečo
vybavili. Zostávajú tak na
úplnom okraji záujmu.
A to správne nie je.“
V parlamente sa venujete oblasti
zdravotníctva. Aké máte skúsenosti
s lekármi a zdravotnými sestrami
Vy osobne?
Keďže vychovávam hendikepované dieťa,
skúseností so zdravotníckym personálom
mám dostatok. Tak ako všade, všetko je
o ľuďoch. Stretla som mnoho výborných
a zodpovedných lekárov, ale, bohužiaľ, aj
takých, ktorí mali úplne iný prístup.
Tak isto sestričky, mnohé robia svoju
prácu presne tak, ako by to malo byť.
Je ale dosť takých, ktoré vám svoju
frustráciu dajú pocítiť. A tak by to byť
nemalo.
Čo Vás v našom zdravotníctve
najviac prekvapuje?
Prekvapuje ma, že napriek vážnej situácii
v našom zdravotníctve sa nájdu hráči,
ktorí ho naďalej drancujú v prospech
svojich bankových účtov. Neexistuje
človek, ktorý nebude potrebovať služby
tohto rezortu viac, či menejkrát. Nie
všetci majú známosť, či peniaze, aby si
niečo vybavili. Zostávajú tak na úplnom
okraji záujmu. A to správne nie je.

Cieľom všetkých politikov by
malo
byť
pomáhať
ľuďom.
S akými opatreniami ste prišli
do parlamentu Vy?
Pred vstupom do parlamentu sme ako
hnutie sľúbili, že u nás bude na prvom
mieste vždy človek.
Moje návrhy smerovali, samozrejme,
do oblasti zdravotníctva, primárne sa
zameriavali na pomoc najzranitelnejším
a v tom chcem pokračovať.
Myslíte si, že do zdravotníctva je
potrebné dať viac peňazí alebo je zlý
systém a príliš sa tam kradne?
Zdravotníctvo je nikdy nekončiaci
proces hľadania rovnováhy medzi
potrebnými
zdrojmi,
výdavkami
a nutnou modernizáciou. Nie je to
obyčajný matematický vzorec, keďže za
tým všetkým je potrebné vidieť pacienta.
Ten rozmer je oveľa širší, ako sa na
prvý pohľad zdá. Samotný systém
v zdravotníctve rokmi zdegradoval,
vinou rôznych záujmových skupín, na
skorumpovateľnú úroveň, ktorá niekomu
istotne vyhovuje.
Je potrebné si vysúkať rukávy a urobiť
v tom poriadok. My na to máme nielen
odvahu, ale aj odborné kapacity.
Na druhej strane, svoje maslo na hlave má
v tomto prípade aj štát, ktorý podvýživené
zdravotníctvo ešte viac dusí, keďže tento
sektor každoročne „okráda“ o desiatky
miliónov eur tým, že neplatí za svojich
poistencov toľko, čo mu prikazuje zákon.
Čo najviac
Slovensku?

trápi

pacientov

Zmena by bola najmä v pozitívnom
prístupe. My sa budeme na pacienta
vždy pozerať ako na cítiacu bytosť, nikdy
pre nás nebude obyčajným číslom
v štatistických tabuľkách.

„Je potrebné si vysúkať
rukávy a urobiť v tom
poriadok. My na to máme
nielen odvahu, ale aj
odborné kapacity.“
Vášeň, ktorú sme vložili do prípravy
nášho
zdravotníckeho
programu,
sa určite pozitívne prejaví na konkrétnych
krokoch v tejto oblasti.
Naše
zameranie
smeruje
na
prevenciu,
finančnú
ochranu
pacienta, vzdelávanie, nárokovateľnú
a dlhodobú zdravotnú starostlivosť
či celkovú modernizáciu zdravotníctva.
Čo najradšej robíte vo voľnom čase?
Mám rada prírodu a a šport. Som
dosť neposedný človek. Milujem filmy
a knihy, také tie ozajstné, papierové. Pokiaľ
ide o šport, rada si zahrám bedminton
a dvakrát týždenne trénujem thajský box.
Mojím koníčkom je tiež cestovanie.
Keďže som dlhé roky pracovala
v cestovnej kancelárii, mám k tomu
veľmi blízko. Precestovala som kus sveta
a v každom jeho kúte som našla niečo, čo
ma oslovilo.
Maledivy ma očarili množstvom hviezd
na oblohe, Sicília „ponúkla“ neskutočne
priateľských ľudí. Rio de Janeiro
mi ukázalo, aká môže byť chudoba
v skutočnosti.
Čo by ste zaželali našim čitateľom?
Zdravý a radostný život, množstvo
slnečných dní a úsmev. Je to dar, ktorý
nám veľakrát chýba a pritom je zadarmo.
A lásku, takú tú ozajstnú, bez výhrad...
všetci chceme ľúbiť a byť ľúbení!

na

Korupcia a neúcta. Vinou prístupu sa
pacient cíti ako tovar. Niečo na spôsob:

11

4 BORIS POMÁHA
Vnímajme svet okolo seba s citom pre rodinu
Rozhovor s JOZEFOM LUKÁČOM, poslancom Národnej rady Slovenskej republiky
„Snažíme sa o to, aby
otcovia necestovali
za prácou, ale aby
mohli pracovať doma
a starať sa o rodiny,
vychovať deti.“
K druhej časti otázky len toľko: do oboch
týchto rezortov je potrebné naliať peniaze,
ale hlavne treba urobiť systémové
zmeny, aby sme v každom volebnom
období nemuseli oddlžovať nemocnice
a v školstve je potrebné racionalizovať
siete škôl, hlavne vysokých.
V takom prípade menej stíhačiek a viac
zdravia a vedomostí.
O štandardných politikoch je
známe, že často klamú, kradnú,
podvádzajú. Z toho potom vychádza
aj veľká nedôvera občanov voči
politike. Ako sa to dá zmeniť?
Pán poslanec, povedzte nám niečo
o sebe! Odkiaľ pochádzate?

Ale posledný rok sa niesol hlavne
v
znamení
nekonečného
výberu
kandidátov na sudcov ústavného súdu.

„V kraji máme málo
pracovných príležitostí
a mladí odchádzajú za
prácou mimo náš kraj.
Na jednej strane sa
vláda tvári, že pomáha
rozvoju regiónu, na
druhej strane predloží
do parlamentu
zákon o príspevku
na presťahovanie za
prácou.“

Dnes už máme výber za sebou a plénum
konečne zvolilo osemnástich kandidátov,
takže pani prezidentka má z čoho vyberať
a ukončiť tak ságu, ktorá traumatizuje
spoločnosť takmer rok.

Samozrejme ma zaujímajú zákony, ktoré
sa týkajú samosprávy vyšších územných
celkov, keďže priamo ovplyvňujú ich
kompetencie a chod.

Narodil som sa v Prešove, vyrastal som
v Ľuboticiach a v súčasnosti bývam
v Záborskom pri Prešove.
Mám 45 rokov a spoločne s mojou
manželkou Máriou sme spolu už takmer
25 rokov. Máme spolu dve dcéry a dvoch
synov.
Akým témam sa venujete v Národnej
rade Slovenskej republiky?
Ako člen ústavnoprávneho výboru
mám široký záber, keďže cez náš výbor
prechádzajú všetky zákony, ktoré idú do
druhého a tretieho čítania.

„V prvom rade je
potrebne vrátiť do
politiky pokoru a úctu
jedného k druhému.
Politika sa nemá robiť
osobne proti niekomu,
ale vecne, diskusiou za
niečo, čo bude dobré
pre občanov.“
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Čo hovoríte na armádne nákupy
SNS? Nebolo by lepšie investovať
miliardy eur radšej do zdravotnej
starostlivosti alebo do vzdelávania?
Máme záväzky, ktoré pre nás vyplývajú
z členstva v NATO a ktoré dlhodobo
neplníme.
Na druhej strane nákupy, ktoré realizuje
SNS tesne pred voľbami vyzerajú
pomerne podozrivo, keďže sa snažia na
poslednú chvíľu uzatvoriť miliardové
tendre.
Otázka je, čo robila vládna koalícia v tejto
oblasti posledné tri roky.

V prvom rade je potrebné vrátiť do politiky
pokoru a úctu jedného k druhému.
Politika sa nemá robiť osobne proti
niekomu, ale vecne, diskusiou za niečo,
čo bude dobré pre občanov SR.
Samozrejmosť je nekradnúť a neklamať.
Politici nemajú vládnuť, ale slúžiť
občanom.
Ste
vicežupanom
Prešovského
samosprávneho kraja. S akými
problémami sa najviac boria ľudia
na východe Slovenska?
V Prešovskom samosprávnom kraji máme
až osem okresov, ktoré vláda zaradila
medzi najmenej rozvinuté okresy.

„Samozrejmosť je
nekradnúť a neklamať.
Politici nemajú
vládnuť, ale slúžiť
občanom.“

Snažíme sa o to, aby otcovia necestovali
za prácou, ale aby mohli pracovať doma
a starať sa o rodiny, vychovať deti. Rodiny
by mali zostať spolu.
Zároveň sa snažíme o racionalizáciu
stredných škôl, aby žiaci mali kvalitné
vzdelanie a bez problémov si našli
uplatnenie na pracovnom trhu.
Investujeme do opravy ciest a robíme
mnoho ďalších aktivít. Čo sa týka
regiónu, je toho veľmi veľa, možno aj na
samostatný rozhovor.
Je o Vás známe, že ste konzervatívne
založený človek. Ako vnímate snahy
liberálnych elít a médií o pomerne
militantné presadzovanie LGBTI
agendy, ako sú registrované
partnerstvá,
adopcie
detí
homosexuálmi, atď ?
Musím povedať, že to vnímam veľmi
negatívne. Samozrejme, nesúhlasím
s
registrovanými
partnerstvami
a s adopciou detí takýmito pármi.
Nepáči sa mi, že každý, kto ma iný názor
ako LGBTI aktivisti, okamžite dostane
nálepku homofób, extrémista či bigotný
katolík. Menšina diktuje väčšine, takto
demokracia nefunguje.
Normálnu rodinu tvorí muž žena a ich
deti. Aj naša ústava definuje manželstvo
ako jedinečný zväzok muža a ženy.
Čo robíte vo voľnom čase?
Voľného času mám veľmi málo, preto
sa ho snažím tráviť s rodinou.
Vychutnávam si chvíle v spoločnosti
mojej manželky a našich detí, nech je
to už doma, alebo kdekoľvek na cestách.
Radi a často spolu cestujeme.
Čo Vás najviac potešilo v poslednom
období?
Jednoznačne narodenie prvého vnuka
Matúška.
Prečo je podľa Vás hnutie SME
RODINA tou pravou politickou
platformou pre všetkých, ktorí
majú srdce, cítia s ľuďmi a
chcú pomôcť obyčajným ľuďom
na Slovensku?

V kraji máme málo pracovných príležitostí
a mladí odchádzajú za prácou mimo náš
kraj.

Odpoveď je v otázke: Hnutie SME
RODINA je politickou platformou pre
všetkých, ktorí majú srdce, cítia s ľuďmi a
chcú pomôcť obyčajným ľuďom. Zároveň
hnutie vnáša do politiky normálnosť.

Na jednej strane sa vláda tvári, že pomáha
rozvoju regiónu, na druhej strane predloží
do parlamentu zákon o príspevku na
presťahovanie za prácou.

To je to čo ma na hnutí SME RODINA
oslovilo. Vnímajme svet okolo seba
srdcom.

Namiesto toho, aby pritiahla investora
do tohto regiónu, platí ľudom, aby sa
presťahovali do Nitry a okolia. Celé zle.
Mojím cieľom je, aby sa v našom kraji
tvorili pracovné miesta, rozvíjal cestovný
ruch.

4 BORIS POMÁHA
Pomôžme svojej vlasti, postarajme sa o ľudí
Rozhovor so ŠTEFANOM HOLÝM, ekonomickým expertom hnutia SME RODINA
v ďalších odvetviach ťažkého
priemyslu. OECD nás varuje, že
onedlho vplyvom automatizácie
u nás zanikne až milión pracovných
miest. Kam sa všetci títo ľudia
podejú? Ako uživia svoje rodiny?
To má dve roviny. Na jednej strane
potrebujete vytvoriť dostatočný počet
pracovných miest pre ľudí, ktorí dnes
pracujú v tých montážnych dielňach
a nebudú z nich nikdy IT-čkári. Pre tento
okruh pracujúcich vytvoríme dostatok
pracovných miest v oblasti výstavby
potrebnej infraštruktúry v Slovenskej
republike. Budú sa podieľať na výstavbe
železníc, diaľnic, oprave regionálnych ciest
či výstavbe nájomných bytov. Zároveň
sa tým vytvorí množstvo udržateľných
pracovných miest vo fabrikách, ktoré
vyrábajú produkty potrebné na výstavbu
týchto vecí.
V politike ste doteraz nepôsobili.
Predstavíte sa našim čitateľom?
Narodil som sa a vyrastal som na
strednom Slovensku v Novej Bani.
Po maturite som študoval právo
paralelne na dvoch univerzitách v Trnave
a vo Viedni. V rámci štúdia som začal
pracovať vo Viedni v advokácii, kde
som sa postupne vypracoval na jedného
z riadiacich spoločníkov a riadil som
aktivity rakúskej kancelárie v oblasti
výstavby
infraštruktúry,
dopravy,
priemyslu, financovania a transakčného
a strategického poradenstva.
Manažovali ste viacero obrovských
investičných projektov.
Mohli by ste priblížiť o čo išlo?
Išlo prevažne o projekty v oblasti
výstavby
železničnej
infraštruktúry
a
dodávok
železničnej
techniky,
výstavby
diaľnic,
kúpy,
predaja
a reorganizácie veľkých priemyselných
a stavebných spoločností či tvorby
modelov štruktúrovaného financovania
a
prevádzkových
konceptov
pre
rozsiahle investičné projekty. Medzi
mojich klientov patrili najvýznamnejšie
a najväčšie spoločnosti na svete vo svojich
sektoroch. Projekty, ktoré som mal česť
riadiť, sa odohrávali po celom svete, od
Číny, cez Blízky Východ, Ruskú federáciu,
Európu až po Spojené štáty.
Zásadným problémom Slovenska
je dostupnosť bývania. Má SME
RODINA
pripravené
nejaké
riešenia aj v tejto oblasti?
Máte pravdu. Napríklad v Rakúsku,
kde som dlhodobo pôsobil, žije
prakticky
polovica
obyvateľov
v
kvalitných nájomných bytoch. U nás
je to menej ako 10 %, zväčša ide o byty
s regulovaným nájomným (tzv. sociálne
byty). Dôvodom je neschopnosť štátu
vytvoriť finančný model, ktorý by
zabezpečil, že bežný pracujúci človek
si môže dovoliť prenajať byt. Komerčné
nájomné
je
dnes
také
vysoké,
že v mnohých prípadoch sa na nájom
v jednom byte skladajú aj tri rodiny, pričom
každá rodina obýva doslova len jednu
izbu. V takom prostredí nie je prakticky
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možné si založiť rodinu. A pritom ide
o ľudí, ktorí poctivo pracujú a robia všetko,
čo je v ich silách, aby sa uživili.
Preto sme v SME RODINA vytvorili
finančný model a prevádzkový koncept,
ktorý zvýši dynamiku výstavby nájomných
bytov postupne až na úroveň 25000 bytov
ročne a zároveň zníži ceny komerčného
nájomného na úroveň regulovaného
nájomného
(napr.
2-izbový
byt
v niektorých regiónoch bude možné
prenajať za 125 eur plus energie). V
Bratislave nájom 2-izbového bytu
nepresiahne 375 eur.
Naši
občania
sa
vozia
v horiacich vlakoch, liečia sa
v polorozpadnutých nemocniciach,
jazdia po rozbitých cestách. Ľudstvo
sa opäť skôr dostane na Mesiac ako
po diaľnici do Košíc. Prečo je to tak?
Dôvodom je žiaľ opäť neschopnosť
vlády vypracovať a implementovať
finančný model, ktorý by umožnil zvýšiť
investičnú kapacitu slovenských štátnych
spoločností na úroveň, ktorú potrebujú
(ako je tomu vo vyspelých západných
krajinách).
Najhlavnejšou
„brzdou“
z tohto pohľadu je všeobecné presvedčenie
väčšiny politikov, že štátne firmy by mali
byť súčasťou rozpočtu verejnej správy
(aby v nich dokázali vykonávať politický
vplyv). Toto však tie firmy investične
zabíja a zväzuje im to ruky.
Navrhujeme preto v prípade týchto
spoločností zavedenie modelu, ktorý
používa napríklad rakúska diaľničná
spoločnosť ASFINAG. Tento model
znamená, že ASFINAG nedostáva zo štátu
ani euro, je štátna, a dokáže investovať
ročne do výstavby diaľnic a ciest viac ako
jednu miliardu eur. Keďže disponujeme
rozsiahlym tímom expertov, ktorí tento
systém zaviedli v Rakúsku, je pre nás jeho
zavedenie v slovenských podmienkach
rutinnou prácou.
Slovensko je momentálne jedna
veľká montážna dielňa. Tento
stav je však v horizonte piatich
rokov
neudržateľný.
Svedčia
o tom aj masové prepúšťania
v automobilových fabrikách, aj

„Medzi mojich klientov
patrili najvýznamnejšie
a najväčšie spoločnosti na
svete vo svojich sektoroch.“
Paralelne musíme kompletne prebudovať
náš vzdelávací systém, ktorý pod vplyvom
zavedenia
sofistikovanej
regulácie
a ratingu a nastavenia vzdelávacieho
programu pre základné, stredné a vysoké
školy orientovaného na budúcnosť, začne
vychovávať v horizonte niekoľkých
rokov
odborníkov
napríklad
pre
oblasti automatizácie a robotizácie (tzv.
priemyslu 4.0), kreatívneho priemyslu,
informačných
technológií,
výroby
zelených technológií na spracovanie
odpadov, potravinárstva či turizmu.
Jednoducho pre odvetvia s vysokou
pridanou hodnotou, kde sa už dnes ročné
mzdy pohybujú nad 40.000 eur. Toto
je niečo, čo dlžíme našim deťom. Ak im
spoločne nevytvoríme podmienky u nás,
buď im berieme budúcnosť alebo ich
vyháňame z vlastnej krajiny.
Prečo programy iných strán
nedokážu
vygenerovať
milión
pracovných miest?
Pretože v nich absolútne chýba výnosová
stránka a za príjmy považujú iba tzv.
vlastné zdroje (napr. dane, poplatky
či eurofondy). To, že eurofondy nám
nestačia na rozvoj, je už dnes každému
jasné. Avšak program prakticky každej
strany na Slovensku – s výnimkou nášho
hnutia – je postavený práve na nich.
Eurofondy však pokrývajú len zhruba
8 % investičnej potreby a sama Európska
komisia upozorňuje členské štáty, že ide
len o doplnkový zdroj financovania a
členské štáty si majú projekty financovať
primárne vlastnými silami. Napriek
tomuto upozorneniu sa na Slovensku
dlhodobo financuje 80-90 % projektov
cez eurofondy. Je jasné, že tento model
nefunguje a nebude fungovať. Západné
štáty ako Rakúsko, Holandsko, Belgicko
či škandinávske krajiny tomuto dávno
rozumejú a stoja finančne na vlastných
nohách a nie na „almužne“ z Bruselu.

Ako by sa mali správať zodpovední
politici v čase globálnej ekonomickej
krízy, ktorá je predo dvermi?
Mali by sa snažiť vytvoriť dostatok
impulzov
do
ekonomiky,
ktoré
pomôžu
zvýšiť
podiel
domácej
spotreby na ekonomike. Slovensko
ako
malá
a
veľmi
otvorená
ekonomika je dnes závislá od nálady
a správania spotrebiteľov a podnikateľov
v Nemecku. Aj keď sa tento fakt nedá
eliminovať, je potrebné rozsiahlymi
investíciami
do
infraštruktúry
a modernizácie školstva a ekonomiky
znižovať závislosť našej krajiny na
externom dopyte.
Ako by mala vyzerať prepojenosť
medzi školstvom, vedou a tvorbou
pracovných miest?
Ako som už vyššie uviedol, školy
potrebujú múdrych a skúsených učiteľov,
ktorí pripravia naše deti na ich budúce
povolania. Keďže dnes nevieme, aké
povolania budú o 15 či 20 rokov tie
žiadané, avšak vieme, že kreatívni
ľudia, ktorí sú vzdelaní a vedia sa rýchlo
adaptovať na nové podmienky, budú
z týchto zmien profitovať, mali by sme sa
sústrediť práve na tieto aspekty výchovy.
Problémom Slovenska sú aj nízke
platy a dôchodky. Ako by sa dali
zvýšiť?
Platy a dôchodky predstavujú v každej
ekonomike zhruba 30 - 50 % HDP.
Obrazne povedané, z celkového koláča
v ekonomike si zamestnanci a dôchodcovia
odhryznú tretinu až polovicu. Pre
zvyšovanie platov a dôchodkov je kľúčové,
aby sa veľkosť koláča zväčšovala a aby si
každý mohol odhryznúť viac. Zväčšovanie
koláča sa dá dosiahnuť jedine investíciami.
Zároveň je potrebné ustrážiť, aby si na
Slovensku z toho koláča zamestnanci
vedeli odhryznúť polovicu, a nie tretinu.
Tu zohrávajú významnú úlohu odborové
hnutia a zväzy, ktoré musia v spolupráci
s vládou bojovať za tento spoločný cieľ.
Prečo ste sa po rokoch úspešného
pôsobenia v súkromnom sektore
rozhodli vstúpiť do politiky?
A prečo práve v tíme SME RODINA?
Dlhodobo zastávam názor, že každý
človek by mal mať v sebe tzv. spoločenskú
zodpovednosť. Naša krajina nám všetkým
veľa dala a my sa máme podľa môjho
názoru o svoju vlasť starať a podporovať
ju svojimi schopnosťami a vedomosťami.
V tomto duchu by sme sa mali správať
voči svojmu okoliu.
Po dôkladnej analýze slovenského
politického prostredia som dospel
k názoru, že práve SME RODINA – Boris
Kollár má najväčší ľudský a spoločenský
potenciál preberať na seba spoločenskú
zodpovednosť za našu krajinu. Sú tu
úspešní ľudia s veľkým srdcom, ochotní
nezištne pomáhať slabším. Ich životné
príbehy vypovedajú o tom, že tak robia
dlhé roky a preto dávajú záruku, že sa
budú rovnako správať aj v politike.
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Ing. Martin Borguľa
Bratislava - Staré Mesto
poslanec BSK

PhDr. Ľuboš Krajčír
Bratislava - Dúbravka
zástupca starostu

JUDr. Monika Péter
Bratislava - Staré Mesto
právnička

JUDr. Miloš Svrček, PhD.
Michalovce

generálny manažér hnutia

JUDr. Petra Hajšelová
Prievidza
právnička

Ing. Igor Kašper
Banská Bystrica

krajský poslanec, ekonóm

MVDr. Jaroslav Karahuta
Vyšná Šebastová
riaditeľ spoločnosti

Ing. Jozef Hlinka, PhD.
Bratislava - Karlova Ves
živnostník

Mgr. Eva Hudecová
Nitra

politologička
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Ľuboš Kabát
Biely Kostol
živnostník

Mgr. Martin Dzielavský
Trebišov

podnikateľ

Mgr. Jozef Mozol
Krásno nad Kysucou
moderátor

Róbert Bartoš
Nové Zámky

konateľ spoločnosti

Marek Košč
Prešov

key account manager

Martin Petriska
Zvolen

študent univerzity

Ing. Ján Mizerák
Banská Bystrica
podnikateľ

JUDr. Matúš Mehéš
Bratislava - Ružinov
advokát

Ľuboš Šuca

Spišská Nová Ves
podnikateľ
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28 Radomír Kizek

29 Ing. Marcela Kulifajová

30 Ing. Michal Gašaj, PhD.
31 Mgr. Daniel Gelien
32 Bc. Ján Jedinák

33 Mgr. Lukáš Pčolinský

34 Mgr. Sylvia Horváthová
35 Mgr. Rastislav Kunst

36 Ing. Dalibor Steindl, MBA
37 Gizela Kevélyová

38 Ing. Martin Meričko
39 Mgr. Ján Paško

40 Tomáš Gbúr, MBA

41 Zuzana Chamulová
42 Ing. Dušan Havlík

43 Bc. LenkaHierzer Štiber
44 Daniel Ručkay
45 Sylvia Kulašik

46 Richard Rosival
47 Silvia Chudá

48 Mgr. Katarína Heredošová, Dis.art.
49 Bc. Roland Kečkéš
50 Ing. Marcel Janco

51 Mgr. Jana Plšková
52 Vladimír Čech

53 MUDr., Mgr. Regan Belovič
54 Bc. Patrik Živojinov

55 Ing. Michal Michalov, MBA
56 Mgr. Juraj Moravčík
57 Michal Kňažek
58 Ján Vengrín

59 Mgr. Marián Kráľ
60 Miroslav Pisko

61 Michaela Gašparíková
62 Mgr. Mária Čujová
63 Ľuboslav Chvasta
64 Mgr. Ján Kucman
65 Katarína Líška
66 Milan Bezák

67 Bc. Andrea Krajčiová
68 František Kmec

69 Zuzana Jurčenková
70 Mgr. Ján Sarvaš

71 Mgr. Michal Vicáň
72 Ján Skukálek

73 Alena Krišková

74 Ing. Peter Janda PhD.
75 Samuel Zemko

76 PaedDr. Patrik Špalek
77 JUDr. Dávid Béreš
78 Mgr. Gábor Oros

79 Lambert Kajanovič
80 Erika Ďurdíková

81 Mgr. Roman Vajaš

82 Mgr. Ladislav Černý
83 Martin Rusnák
84 Ján Gondek

85 Ing. Attila Widerman
86 Bc. Jana Germanová

87 Ing. Anna Domianová
88 Mgr. Milan Molnár
89 Tomáš Kujan
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Medzany
Bratislava - Ružinov
Bratislava - Ružinov
Slaská
Kežmarok
Nižný Hrabovec
Lok
Bratislava - Devín
Martin
Veľký Kýr
Lukačovce
Važec
Banská Bystrica
Vígľaš
Nové Zámky
Slovenská Kajňa
Piešťany
Bratislava - Staré Mesto
Košice - Západ
Trnava
Sabinov
Nitra
Považská Bystrica
Zamarovce
Žilina
Šaľa
Ilava
Košice - Vyšné Opátske
Šamorín
Bolešov
Tisovec
Čadca
Prakovce
Žilina
Spišská Nová Ves
Laškovce
Trnava
Jedľové Kostoľany
Žabokreky nad Nitrou
Jasenie
Kysak
Prešov
Majerovce
Bratislava - Ružinov
Trnava
Podolie
Zvolen
Šaľa
Oščadnica
Bratislava - Dúbravka
Galanta
Nové Zámky
Púchov
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Veľký Krtíš
Námestovo
Lesnica
Galanta
Trebišov
Nitra
Lučenec
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Jana Lučová

Bardejov

Ing. Ján Frankovič

Košice - Nad jazerom

Július Chovanec

Bratislava - Staré Mesto

Mgr. Ján Bihari

Sereď

Adrián Vrečič

Komárno

Ing. Pavel Hazucha

Partizánske

František Chamula

Vígľaš

Mgr. Ingrida Stankovianska

Ľubeľa

Mgr. Juraj Adam

Drienica

Ing. Ladislav Šutý

Bratislava - Ružinov

Patrick Linhart Bsc.

Bratislava - Rača

Ing. Tomáš Kinik

Prešov

Lukáš Tóth

Lehnice

Norbert Járik

Bánov

Ing. Boris Ilkyw

Trenčín

MUDr. Tibor Pipas

Tornaľa

Peter Sieklik

Ružomberok

Bc. Marek Sapara

Levoča

JUDr. Róbert Šegeda

Malacky

Bc. Patrik Sloboda

Holíč

Ing. Miroslav Bauer

Bratislava - Nové Mesto
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Ing. Liliana Štefanková

Topoľčany

Daniela Tuchyňová

Prievidza
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Milan Vetrák

Brezno

Roman Rosenberg

Žilina

Mgr. Martin Rogovský

Košice - Sever

MUDr. Martin Ondruš

Bratislava - Nové Mesto

Mgr. Mário Obuch

Lehnice

Mgr. Viera Reich

Kopčany

Bc. Klára Cigáňová

Jelšovce

Radovan Bíreš

Stará Turá

121

Tomáš Vitéz

Poltár

Mgr. Ľuboš Gottwald

Vrútky

123

JUDr. Marián Mečír, PhD.

Veľké Kostoľany

Ján Tomáš, BSBA

Trnávka

Jakub Pandoš

Lackovce

PhDr. Boris Kuzmický

Nitra

Martin Ježík

Bánovce nad Bebravou

PhDr. Erika Revajová

Ružomberok

Ing. Ján Muránsky

Hnúšťa

Bc. Tibor Andráš

Svit

Mgr. Daniel Moravčík

Malé Leváre

Martin Ondrúšek

Orovnica

Bc. Zuzana Achbergerová

Svätý Jur

Slavomír Sakalík

Svidník

JUDr. Monika Jankovičová

Košice - Sever

Róbert Kováč

Nové Zámky

Peter Klement

Brezová pod Bradlom

JUDr. Jaroslav Matovič

Modra

Mgr. Richard Smitka

Dolný Kubín

140

Dominik Šotik

Prešov

Andrea Čajkovičová

Pezinok
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Bc. Michal Tomin

Červeník

Dominika Zambová

Košice - Západ

Bc. Hedviga Machayová

Zvolen

Norbert Mihalik

Košice - Košická Nová Ves

Mgr. Maroš Mačuha, PhD.

Bratislava - Ružinov

Mgr. Marián Šinkovič

Pečeňady

MgA. Daniel Brogyányi

Bratislava - Karlova Ves

Ing. Jozef Dušenka

Prešov

Mgr. art. Pavol Weiss

Bratislava - Ružinov
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speváčka
konská
sila (zn.)

herec,
po angl.

názov

oblep

zn. insekticídu
cestný
poplatok

časť dňa
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