Milí občania
O Vašu pozornosť, priazeň a podporu sa uchádza a zároveň spoluprácu Vám ponúka Strana
občianskej ľavice (SOĽ). SOĽ vznikla ako Občianska strana DNES už v roku 2011 ako výsledok
vtedajšieho tušenia rozpadu vládnej koalície. S ohľadom na dohodnutý postup niektorých
„štandardných” politických strán sa však rozhodla neuchádzať sa o priazeň voličov samostatne
už v rámci predčasných parlamentných volieb v marci 2012.
Aktuálne po viac než dvojročnom konfrontovaní svojich návrhov riešení s množstvom nespokojných
občanov Slovenska sa SOĽ rozhodla osloviť svojimi riešeniami problémov občanov širokú verejnosť
a chce ich začať realizovať aj cez podporu kandidátov v komunálnych voľbách 2014.
Obsah a aj kvalitu riešení SOĽ si už dlhšiu dobu uvedomujú aj predstavitelia niektorých
„štandardných” politických strán, ktorí ich začali trošku bez poznania ich podstaty prezentovať.
Napr. znížená alebo nulová DPH na potraviny pred vypršaním lehoty trvanlivosti alebo
nižšia DPH na vybrané služby z oblasti turizmu alebo náš komplexný program pre riešenie
problematiky marginalizovaných skupín občanov.
S viacerými návrhmi a iniciatívami sme sa obrátili aj na predstaviteľov Vlády SR alebo na poslancov
NR SR, ktorým sme predkladali návrhy, nápady a riešenia napríklad v oblasti riešenia širokorozchodnej
železnice alebo zefektívnenia vymožiteľnosti práva, či riešenia rómskej problematiky. Mnohé z nich
označili radoví občania za výborné, no politici o nich nechceli veľmi diskutovať.
Z mnohých stretnutí s občanmi, popri kritike občanov na veľa rozhodnutí vedenia krajiny z celého
obdobia samostatnosti Slovenska, ale aj z rozhodovania o lokálnych komunálnych problémoch,
nám vyplynuli najmä nasledovné konkrétne požiadavky občanov na potrebné zmeny. Ich
skrátený výber predkladáme našim potenciálnym spolupracovníkom a podporovateľom
s návrhom na ich spoločné napĺňanie v konkrétnych podmienkach jednotlivých regiónov.
Poradie neurčuje dôležitosť.

Musí sa začať reálny boj s korupciou! Občan nechcel
byrokraciu a ani korupciu!
•

•

•

Musia byť urýchlene zmenené zákony, ktoré stanovujú sankcie za nedodržanie nejakých
povinností alebo termínov iba pre občanov, ale nie pre úrady a úradníkov (napr. Stavebný
zákon, Katastrálny zákon, ...).
Nielen občan - porušovateľ musí mať obavy z postihov, ale musí ho mať aj úrad – porušovateľ, iba
tadiaľ vedie cesta pre postupné odbúranie širokej korupcie.
Musia byť zmenené aj tie zákony, ktoré určia termíny pre vydanie stanovísk súdnych
a správnych orgánov, resp. úradov od termínu podania od fyzickej alebo právnickej osoby.
Ak súdny alebo správny orgán nemá určený žiadny termín, potom si môže „diktovať“ podmienky
voči účastníkovi konania. V prípade súdnych konaní boli aj naše hlasy už vypočuté a viaceré
zmeny boli vykonané, ale musíme ísť ďalej aj pre orgány činné v trestnom konaní a najmä
pre správne orgány a aj pre orgány verejnej samosprávy.
Za posledných dvadsať rokov nedošlo k riešeniu korupcie a klientelizmu, čo možno
dokumentovať na jednotlivých kauzách, pri ktorých bol rozkradnutý majetok štátu, ktoré
neboli vyšetrované (napr. www.ukradli.sk alebo databáza článkov o podvodoch a škandáloch
z časopisu Plus sedem dní).
Iba skúsime odhadnúť na základe verejne dostupných informácií, že to boli za 20 rokov desiatky,
ale skôr stovky miliárd EUR! To si všetci dohromady ani nevieme predstaviť, hoci každý deň to
na kvalite svojho života všetci cítime!

Namiesto bezzubého zákona o preukazovaní pôvodu majetku musíme prijať zákon o kontrole výhodnosti nakladania
s majetkom štátu, miest a obcí za celé obdobie od roku 1990
(rok viacerých zásadných zákonov, napr. reštitučný zákon)!
•

•

Metóda pokus/omyl pri vedení krajiny musí skončiť a jej používanie v minulosti musí byť
podrobne vyhodnotené, pričom musia byť vyvodené dôsledky pre všetky prípady poškodenia
záujmov štátu a ich aktéri/účastníci musia byť vzatí na zodpovednosť.
Podnikatelia musia dlhé roky odkladať doklady o všetkých transakciách a môžu byť kedykoľvek
kontrolovaní. Tak to urobme aj v rámci štátu, aby sme zistili, či majú aktuálni politici pravdu, keď
hovoria o veľkých únikoch prostriedkov štátu na strane podnikateľov alebo sa ďaleko viac stráca
práve činnosťou politikov na strane štátu.
V prípadoch, kedy je vyšetrovaná organizovaná trestná činnosť (to sa týka aj organizovania
likvidácie štátnych podnikov, privatizácií a rôznych „výhodných“ dražieb), pritom absentuje
spravidla sústredenie sa orgánov činných v trestnom konaní na úsilie zhabať organizovanej
skupine majetok, ktorého vytváranie, udržiavanie a ochrana je hlavným hnacím motorom
rozvoja každej organizovanej skupiny, konajúcej v záujme obohatenia sa.
S ohľadom na dlhodobo pripravovanú reformu zlúčenia výberu daní a odvodov bude
nevyhnutné dokončiť proces vytvárania útvaru NAKA zlúčením funkčného výkonu všetkých
zložiek Úradu finančnej polície Prezídia policajného zboru SR, Úradu daňového preverovania
daňového riaditeľstva, Colnej správy a aj ďalších obdobne kompetentných úradov. Takýto
spojený útvar by komplexne prevzal kontrolné, operatívno-pátracie, ako aj výkonné
vyšetrovacie úlohy vo vzťahu k finančnej kriminalite (daňové, colné a aj odvodové úniky,
pranie špinavých peňazí, ...). Najmä sa však musí stať nositeľom garancií za výkonné doriešenie
vyšetrovania finančnej kriminalite a aj inej organizovanej trestnej činnosti.

Odstrániť základné nedostatky v právnom poriadku SR, ktoré
dávajú väčšie šance pred súdmi klamárom a manipulátorom,
než slušným a poctivým občanom.
•

Stav právneho poriadku SR a najmä pravidlá pre pôsobenie súdov sú jedným
z najzákladnejších kameňov korupcie na Slovensku.
Ak môže podľa ustanovenia Trestného zákona účastník konania beztrestne klamať, potom súdy
nerozhodujú podľa pravdy, ale práve naopak môžu rozhodnúť podľa toho, ktorý z účastníkov vie
lepšie klamať. Aj tadiaľto vedie cesta k reálnemu potlačeniu korupcie a k zlepšeniu života poctivých
občanov.

Ľuďom svedčí a patrí práca a nie rôzne dávky!
•

Musíme Vyriešiť problém nepovolených osád a tzv. neprispôsobivých občanov, žijúcich
z rodičovských, sociálnych a ďalších dávok.
Nepovolené osady sú dôsledkom benevolencie nás všetkých, unáhleného a nepripraveného
Reštitučného zákona a nedotiahnutej reformy verejnej správy. Takéto osady komplikujú
život stále väčšiemu počtu občanov, a to najmä v menších mestách a obciach. Preto musia
byť odstránené a ich obyvatelia musia začať prinášať prospech sebe a spoločnosti svojou
prácou. SOĽ má na tento problém riešenie, z ktorého vychádza aj súčasný splnomocnenec vlády.
Na Slovensku je toľko zanedbaných lokalít aj v správe štátu a toľko práce so stavom ciest, vodných
tokov, lesov, voľných plôch a verejných priestranstiev, ktorú môžu vykonávať aj tzv. marginalizovaní
(neprispôsobiví) obyvatelia nepovolených osád, že nemôže byť problém za určitú formu úplaty
premiestniť obyvateľov nepovolených osád a dať ich obyvateľom priestor pre život bez
obmedzovania ostatných občanov a pre prácu v prospech seba a aj spoločnosti.

•

Riešenia musia byť založené na zaradení mladých ľudí do pracovného procesu hneď
po skončení školy a na garantovaní trvania ich pracovného pomeru aspoň na rok, aby mali
možnosť vo svojom povolaní získať prax a aj pracovné návyky. V rámci tých istých priorít je
nutné zaradiť do pracovného procesu a spoločenského života taktiež rómskych
spoluobčanov.
Naše riešenia sú založené jednak na vytvorení centier komunitného rozvoja a v rámci toho
aj na vzniku verejnoprospešných podnikov alebo vzniku menších podnikov na báze PPP
so zapojením verejnej samosprávy a s presne cielenou podporou štátu pre flexibilné
poskytovanie služieb napr. v rámci projektov recyklácie odpadov alebo pre operatívnu
drobnú výrobu.

Zásadne zlepšiť postavenie a ocenenie učiteľov a pedagogických pracovníkov pri ovplyvňovaní a výchove detí a mladistvých aj cez jednoduchšie a adresné čerpanie fondov EÚ.
•

Je preukázané, že deti a mladiství, ktorí boli zapojení už do predškolskej výchovy a aj ďalej
im bolo poskytnuté kvalitné vedenie vyučovacieho procesu, pričom sa prípadne venovali
rozvoju svojich schopností napr. v oblasti hudobných, výtvarných, športových a iných
krúžkov, sa podstatne menšou mierou podieľajú na páchaní trestnej činnosti než tí,
u ktorých tieto možnosti neboli vytvorené.
Vieme, že možnosti štátu sú v súčasnom období limitované. Na druhej strane si myslíme, že ak
nebudeme napr. verejné zdroje z fondov EÚ čerpať pre privátne projekty, ale pre rozvoj verejnej
infraštruktúry vrátane učiteľských a obecných nájomných bytov, resp. ak
umožníme občanom a podnikateľom cez daňovo uznané náklady prispieť
na údržbu, výstavbu alebo aj prevádzku školských a predškolských
zariadení napr. vo forme recipročnej reklamy/sponzoringu, potom
zostane nielen viac prostriedkov na mzdy učiteľov a pedagógov, ale aj
žiaci a študenti si budú viac vážiť školský majetok, na ktorého
zveľadenie prispeli ich rodičia.

Zastaviť nie celkom koncepčnú likvidáciu
nemocničných oddelení, resp. zariadení aj
s ich presunom do súkromných rúk, ako aj
nepremyslenú transformáciu štátnych
nemocníc na a.s. a riešiť vec komplexne
v rámci chystaných reforiem zlúčenia
výberu daní a odvodov.
•

Nie je podľa nás logické, ak štát výrazne sprísňuje/
zefektívňuje výber daní a odvodov a potom tieto
peniaze od občanov rozdá súkromným zdravotným
poisťovniam, ktoré rozhodujú o tom, či nemocniciam
niečo preplatia alebo nie a rozhodujú teda do určitej
miery aj o tom, v akom stave tie štátne nemocnice sú,
akú kvalitu služieb v systéme zdravotnej starostlivosti
poskytujú a či náhodou neprestanú existovať, aby
skončili u subjektov, prepojených aj na poisťovne.

Vyriešme najskôr systém rozdeľovania zdrojov v zdravotníctve na zdravotnú starostlivosť,
na administratívne účely, resp. na údržbu a rozvoj majetku, resp. na personálne zabezpečenie,
zefektívnime nákupy tovarov a služieb v zdravotníctve detailnou kontrolou každej transakcie
v reálnom čase a až potom transformujme nemocnice.

Zmeniť prístup štátu k pôdohospodárstvu, ku spravovaniu krajiny a k ochrane životného prostredia. Ochrana
poľnohospodárov = pracovné možnosti a ochrana kvality
potravín!
•

•

Nie je ďalej mysliteľné, aby boli naše dane darované rôznym pochybným vlastníkom alebo
prenajímateľom pôdy bez toho, aby s touto pôdou niečo vôbec robili – dotácie
pôdohospodárom musia byť viazané na produkciu, čo bude mať tiež pozitívny vplyv
na zamestnanosť.
Ak sme už raz dali pôdu naspäť nástupcom jej pôvodných vlastníkov, tak ich musíme priviesť
k tomu, aby sa o ňu zodpovedajúco starali a udržiavali vzhľad krajiny v lepšom stave.
Musíme presadzovať zvýšenie až vyrovnanie platieb pre našich poľnohospodárov na úroveň
pôvodných členov EÚ. Zároveň však bude SOĽ dôsledne presadzovať prideľovanie dotácií
iba na produkciu, čo je jednak cesta pre viac slovenských potravín na pulty našich predajní,
ale zároveň to bude znamenať aj viac práce pre našich ľudí.
Musíme sa tiež zasadzovať za podporu domácej produkcie cez presadenie objektívnej
a celoplošnej kontroly kvality dovážaných potravín a aj cez zavedenie mäkších pravidiel pre
predaj farmárskej produkcie.

Zmeniť alebo dotiahnuť reformu verejnej správy - problémy
občanov je potrebné riešiť a nie si ich medzi sebou
“prehadzovať”!
•

Verejná správa musí byť reálne výkonná a riešiť problémy občana v mieste jeho bydliska.
Namiesto súčasných 8 VÚC rozdelenie Slovenska na Západoslovenský kraj, Stredoslovenský kraj,
Východoslovenský kraj (známe z minulosti) a mestá Bratislava a Košice so štatútom VÚC. Ostatné
súčasné VÚC budú mať štatút sídla posilnenej špecializovanej štátnej správy s dôrazom
na priblíženie verejnej správy k občanom.
Namiesto súčasných volených poslancov VÚC budú ako poslanci v zastupiteľstvách VÚC primátori
a starostovia miest a obcí v danom VÚC, resp. starostovia mestských častí. Takto sa nielen znížia
náklady VÚC, ale v prvom rade sa výrazným spôsobom skvalitní samotná práca zastupiteľstva
VÚC cez posilnenie vplyvu miest a obcí na vývoj vo VÚC, pretože mnohí poslanci VÚC dnes ani
netušia čo jednotlivé obce a mestá v ich VÚC v skutočnosti trápi a vo väčšine z nich v živote ani neboli.

V maximálnej možnej miere zlepšiť dopravné prepojenie
všetkých regiónov Slovenska všetkými druhmi dopravy.
•

Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest má významný dosah na rovnomerný ekonomický rozvoj
Slovenska a zmierňovanie regionálnych rozdielov, ako aj pre vytvorenie pracovných miest
pre menej kvalifikovaných občanov pri správe a údržbe zariadení ciest.
Vybudovanie diaľnic a rýchlostných ciest severnou a južnou trasou, ako aj ich vzájomné prepojenie
na viacerých miestach s pokračovaním cez hranice SR v bodoch, dohodnutých medzinárodnými
zmluvami a to s minimálnym politickým až ideologickým zasahovaním do rozhodovania
o výstavbe a aj trasách.
V rámci urýchleného dobudovania diaľničnej siete a siete rýchlostných komunikácií musí byť

kladený dôraz aj na integráciu, resp. vzájomné funkčné prepojenie so železničnou sieťou, a taktiež
na podstatne výraznejšie prepojenie týchto infraštruktúr aj s riešením hromadnej dopravy
v mestách Slovenska.

Zmeniť postavenie bánk voči občanom. Občania viackrát
ozdravili banky, nech teraz banky ozdravia občanov!
•

Za zlé hospodárenie bánk v minulosti už občania niekoľkokrát zaplatili, a to či už priamo cez
takmer 120 miliárd Sk vo forme oddĺženia bánk alebo cez príspevok z rozpočtu do Eurovalov
na úkor rozvoja, alebo cez dlhodobo a výrazne vyššie úroky za úvery a aj vyššie poplatky
oproti okolitým krajinám, ale taktiež cez znehodnotenia úspor občanov a aj vkladov v DSS.
Podnikanie bánk musí byť podstate komplexnejšie hodnotené a teda aj sledované centrálnymi
bankami jednotlivých štátov, aby sa vedeli v predstihu zachytiť problémy komerčných bánk a aby
sa odstránili problémy, ktoré v posledných desaťročiach spôsobovali pravidelné otrasy ekonomík
v krajinách celého sveta, avšak vždy s nárastom ziskov na strane vedúcich osôb z finančného
a bankového sektora.

Na obmedzenom priestore tohto letáka nemôžeme popísať
všetkyveci,ktorénáshnevajúaktorénásstojaviacpeňazí,nežby
museli a ktoré je spoločne možné, presnejšie potrebné zmeniť!
•

•

•

Skúsme aj v komunálnych voľbách spolupracovať na tom, aby do výkonných politických
funkcií vstupovali ľudia, ktorí boli alebo sú úspešní v nejakej aktivite. Musíme zamedziť
vstupu do politiky neúspešným ľuďom, bankrotárom, trestne stíhaným a bývalým odsúdeným.
Občianskym tlakom musíme zamedziť tomu, aby do politiky vstupovali ľudia, ktorí porušovali
zákon v akejkoľvek činnosti, ďalej tým, ktorí svoje spoločnosti či už ako majitelia alebo konatelia
dostali až do krachu, a to zámerne alebo aj okolnosťami.
Jedným z opatrení bude aj zníženie počtu poslancov NR SR na 90 – máme poslancov
v Európskom parlamente, preniesli sme kompetencie na župy a poslancov je stále 150.
Vytvoríme tým okrem ušetrenia prostriedkov štátneho rozpočtu aj priestor pre zvýšenie kvality
jednotlivých poslancov a pre zapojenie členov Európskeho parlamentu a predsedov VÚC do práce NR SR.
Vytvorenie, resp. zlepšenie fungovania jednotného systému verejného obstarávania pre
všetky štátne organizácie na produkty a služby všeobecného určenia napr. kancelárske
potreby a spotrebný materiál pre kancelárske zariadenia, a pod., pričom akýkoľvek nákup
mimo takéhoto systému bude braný ako porušenie zákona a systém bude kontrolovateľný
aj občanmi.

Ako sa dajú tieto výrazné a rozsiahle zmeny dosiahnuť? Občania sa musia podstatne viac
angažovať v čo najväčšom počte záležitostí, súvisiacich so správou vecí verejných.
Strana občianskej ľavice (SOĽ) preto ponúka všetkým aktívnym občanom spoluprácu aj
v rámci blížiacich sa komunálnych volieb 2014. Ponúkame iba zopár našich myšlienok
a návrhov k tomu, ako by sme s pomocou ostatných občanov mohli iniciovať riešenia čo
najväčšieho okruhu problémov na celospoločenskej ale aj na komunálnej úrovni. Ak sa
chcete pridať, potom najmenej čo môžete urobiť je pozrieť si ďalšie informácie na web
stránke www.stranasol.sk alebo nás kontaktovať na sol@stranasol.sk.
My v Strane občianskej ľavice sa Vám za to už teraz zaväzujeme, že budeme načúvať Vašim
občianskym požiadavkám a návrhom a budeme sa snažiť využiť všetky možnosti na to,
aby sme ich presadili pri správe vecí verejných, resp. aby sme Vám ich pomohli presadiť vo
Vašom meste alebo obci.

