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Robert Fico sa opäť chystá 
ukrojiť z našich dôchodkov
Predseda vlády Robert Fico je majster v nesystémových opatreniach, 
ktoré sú typické pre populistov, ale hlavne typické pre predvolebné 
obdobie. Robert Fico veľmi dobre vie, že musí pred voľbami rozhadzo-
vať peniaze plným priehrštím, aby všetkých ohúril a zabudli sme, že 
počas štyroch rokov mal Smer v parlamente pohodlnú väčšinu a mo-
hol presadiť skutočne zásadné zmeny pre dobro Slovenska.
V skutočnosti však nespravil takmer nič a Slovensko pod jeho vede-
ním upadá. Zdravotníctvo chradne a naďalej sa v ňom kradne, korup-
cia prekvitá, školstvo melie z posledného a nad vodou ho držia len 
obetaví učitelia, ktorí robia za takmer najnižšie platy v Európe, v súd-
nictve sa nič nezmenilo a v dĺžke súdnych sporov sme stále jedna 
z najhorších krajín Európskej únie. Podvodníci naďalej okrádajú sluš-
ných ľudí či poctivých podnikateľov. Svoje zlyhania musí preto pán 
premiér zakryť predvolebným rozdávaním našich spoločných peňazí. 
Na to však Robert Fico potrebuje peniaze najprv zohnať a preto si 
vyhliadol druhý dôchodkový pilier, odkiaľ chce ľudí vyhnať a získať 

ich nasporené peniaze 
do štátneho rozpočtu., 
čo mu umožní ich ná-
sledne rozdať.
Dôchodkový systém 
ovplyvňuje človeka od 
jeho mladosti (suma, 
ktorou musí do neho 
prispievať) až po sta-
robu (aký dôchodok 
bude dostávať).
Mal by to byť preto sys-
tém stabilný, aby každý 
človek aspoň približne 
vedel na čom je a  na 
čom na staré kolená 

bude. V súčasnosti sa však deje pravý opak.
Druhý dôchodkový pilier sa otvára už štvrtýkrát a celé to začína pri-
pomínať frašku. Súčasný druhý pilier nie je dokonalý, avšak vzhľadom 
na starnutie obyvateľstva a nízku pôrodnosť (jednu z najnižších v EÚ) 
sa klasický dôchodkový systém dá udržať len veľmi ťažko. To zname-
ná, že spoliehať sa na štát, že nám bude v starobe dôchodky vyplá-
cať, je najvné ... áno, preto, lebo sa nám rodí veľmi málo detí. Ešte inak 
povedané - nebude mať kto robiť na naše dôchodky.
Spolu s kolegami sa preto snažíme zlepšovať aj podmienky pre mla-
dé rodiny, aby sa na Slovensku rodilo viac detí, ale niektoré trendy 
v spoločnosti sa dajú zvrátiť len pomaly a ťažko. Som preto za to, aby 
sme si spoločne so všetkými parlamentnými stranami sadli, dohodli 
si zmeny, ktoré náš dôchodkový systém potrebuje, a ktoré nebudeme 
musieť o pár mesiacov nahrádzať ďalšími zmenami. Meniť pravidlá 
vyplácania dôchodkov každú chvíľu je nezodpovedné a určite ľuďom 
nepomôže. Zo strany Smeru však o takýto prístup nie je záujem. 
Spoločne s otvorením II. piliera, Smer predkladá aj zákon o minimál-
nom dôchodku. Jeho základnú myšlienku podporujem. Chudobný člo-
vek s veľmi nízkym príjmom po rokoch tvrdej práce dnes dostane malý 
dôchodok, ktorý mu nestačí na prežitie. Následne musí nedôstojne 
obiehať úrady a žiadať o dávku v hmotnej núdzi, príplatky, či náhrady.
Prišlo riešenie, no namiesto spravodlivého prístupu sa Smer rozhodol 
pomôcť iba niektorým, napr. nárok na minimálny dôchodok vzniká 
až po odpracovaní 30 rokov. Podľa predloženého zákona sa tiež opäť 
vytvárajú nové skupiny dôchodcov, ktorým bude ublížené. Bohužiaľ, 
na princíp, aby dôchodok pracujúceho bol vždy vyšší ako dôchodok 
nepracujúceho, Smer akosi opäť zabudol. 
Ale voľby sa blížia a Smeru záleží nie na osudoch konkrétnych ľudí, 
ale na tom, ako ich návrh bude vyzerať v televíznych novinách. A to nie 
je dobré, takto by sa politika určite nemala robiť.

Erika Jurinová, podpredsedníčka NR SR za hnutie OĽaNO

Slovensko, kde sa budeme cítiť dobre ako doma.

Ľudské a rozumné Slovensko
Dobrá politika
Kde zákony tvoria ľudia, nie bábky v rukách finančných skupín.
Kde politici ľudí neokrádajú a nevyvyšujú sa nad svojich voličov.
Kde reprezentanti štátu nesú hmotnú zodpovednosť za svoje činy.
Kde politici nekladú prekážky ľuďom v priamej správe vecí verejných.

Dobrý štát
Kde úrady a ľudia sú rovnocennými partnermi.
Kde viac už nerobíme dlhy na úkor svojich detí a vnúčat.
Kde štát spravuje len to, čo dokáže lepšie ako ľudia sami.
Kde každá národnosť má rovnaké možnosti na svoj rozvoj.
Kde úrady vedú najlepší z nich, nie politicky dosadené figúrky.
Kde polícia, prokuratúra a súdy sú od politiky dokonale nezávislé.
Kde odborný personál úradov chránime pred politickými čistkami.
Kde informácie sú voľne prístupné a nemusíme sa ich doprosovať.
Kde nákupy štátu nezávisia len od ceny, ale aj úžitku pre spoločnosť.
Kde cieľom je rovnomerný rozvoj celého štátu, nie len vybraných častí.

Dobrý život
Kde občiansky aktivizmus je vítaný a podporovaný.
Kde nekradnúť, platiť dane a čestne žiť je normálne.
Kde si vážime a chránime občiansku statočnosť ľudí.
Kde podvodníci a špekulanti nie sú zákonom chránení.
Kde školy učia deti žiť a myslieť, nie len odpovedať na otázky.
Kde pomáhame snaživým a chránime bezmocných a slabších.
Kde domôcť sa práva netrvá veky a pravda nezáleží od majetkov.
Kde zdravie je priorita a chorý nemusí uplácať a zháňať známosti.
Kde rozvíjame talenty všetkých detí, aj tých z chudobnejších rodín.
Kde každej rodine, aj tej neúplnej, venujeme pozornosť a podporu.
Kde kultúra začína v rodine, pokračuje v škole a nekončí v divadle.
Kde veda, výskum a inovácie sú potenciálom rozvoja, nie na príťaž.
Kde nežijeme v strachu o život, majetok a polícii môžeme dôverovať.
Kde chránime a rozvíjame naše hodnoty, prírodné a kultúrne dedičstvo.

Dobrá práca
Kde živnostníkov si vážime za to, že sa živia sami.
Kde malí v podnikaní majú rovnakú podporu ako veľkí.
Kde polia neležia ladom, kým tisíce ľudí nemajú roky prácu.
Kde podnikať a dávať prácu iným je hodné obdivu a pomoci.
Kde podporujeme vznik pracovných miest tam, kde ľudia žijú.
Kde mzda i dôchodok za prácu je vždy viac ako za ničnerobenie.
Kde v osadách sú cieľom pracujúci ľudia, nie ďalší poberatelia dávok.
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Sen o Slovensku
Politické strany veľmi často o nás všade možne tvrdia, že nemáme víziu 
o tom, aké Slovensko by sme chceli z našej krajiny spraviť. Opak je však 
pravdou - vieme úplne presne, čo ľudí na Slovensku trápi a vieme presne, 
čo treba zmeniť, aby sa zo Slovenska stal rozumný a ľudský štát.

   Erika Jurinová (OĽaNO)

Požehnanie pre Slovensko
Veľmi dobre si pamätám ako som rodičom oznámil, že čakáme prvé 
bábätko. Jednoducho som zatelefonoval mamičke a oslovil ju: „Ahoj, 
babi!“ Najprv to považovala za omyl, ale o chvíľu jej to došlo. Nasledo-
vala obrovská radosť a dojatie na oboch stranách. Dlho predtým ako 
sa náš prvý syn Samuel narodil.
Pamätám si aj veľkú radosť a hrdosť, ktoré sme prežívali vždy, keď 
sme sa dozvedeli, že „sme tehotní“. A hoci si svoju manželku veľmi vá-
žim, počas tehotenstva u mňa jej status ešte výrazne vzrástol. Preto-
že pod srdcom nosila naše dieťatko. Možno som staromódny, ale vždy 
keď stretnem ženu v požehnanom stave, cítim voči nej osobitnú úctu.
25. marca budeme oslavovať Deň počatého dieťaťa. Presne deväť 
mesiacov pred Vianocami. Na Vianoce oslavujeme narodenie, 25. 
marca to, čo narodeniu nevyhnutne predchádzalo – zrodenie života 
v lone matky.
Počatie, narodenie, život. Obrovský dar a bohatstvo pre človeka, pre 
rodinu i pre spoločnosť. Dieťa, počaté i narodené, bolo vždy považo-
vané za požehnanie.
Holandsko je o čosi menšie ako Slovensko (41 tisíc km2), svoje úze-
mie musí tvrdo brániť zoči-voči moru, ale má 16 miliónov obyvateľov. 
Švajčiarsko má zhruba rovnakú rozlohu ako Holandsko, veľkú časť 
z nej však zaberajú hory a vodstvo. Jeho populácia je ale o vyše dva 
milióny väčšia ako slovenská (7,7 milióna obyvateľov). Belgicko má 30 
tisíc km2 a raz toľko obyvateľov ako Slovensko (11 miliónov). Izrael je 
o polovicu menšie ako Slovensko (20 tisíc km2), veľkú časť tvorí púšť, 
ale žije tam 8 miliónov ľudí.

Slovensko má všetko. Pôdu, vodu, lesy, polia, skvelé podnebie. Ne-
máme však to najväčšie požehnanie – deti. Pôrodnosť slovenských 
žien patrí dlhodobo medzi tie najnižšie v celej Európskej úniii. Možno 
aj preto, že nám chýba úcta k životu. Aj k tomu počatému a ešte ne-
narodenému. Každoročne zabíjame tisíce detí pri umelých potratoch. 
Ich počet síce medziročne klesá, je však negatívne vyvážený nárastom 
spontánnych potratov, rastúcou neplodnosťou a masívnym používa-
ním antikoncepcie.
Často sa stretávam s námietkou, že mať dnes na Slovensku deti je 
prepych, ktorý si málokto môže dovoliť. Určite mnoho ľudí žije v nároč-
ných ekonomických a sociálnych pomeroch. Poznám to veľmi dobre. 
15 rokov som bol učiteľom s manželkou na materskej. 
Napriek tomu sme si „dovolili“ štyri deti.
Skúsenosť hovorí, že najväčšou prekážkou nie 
je chudoba, ale egoizmus. A ak sa egoizmus 
stane spoločenským trendom, krajina prichá-
dza o  požehnanie. Veľmi plasticky to vidieť 
napríklad na kolabujúcom dôchodkovom 
systéme.
25. marec je dobrá príležitosť prejaviť vďačnosť 
za požehnanie, ktorým je život už od jeho počatia.

Richard Vašečka (OĽaNO),
predseda poslaneckého
klubu


