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JE ÚLOHOU ¼AVICE ŠTEDRO DOTOVA BOHATÝCH ZAHRANIÈNÝCH INVESTOROV?
Premiér Robert Fico chce by#
prezidentom. Pod¾a prieskumov je jasné, že ak vo¾bu prezidenta nevyhrá už v prvom
kole, do druhého kola sa urèite
dostane. Treba si položi# otázku, èo vedie v súèasnosti najmocnejšieho muža na slovenskej politickej scéne, aby sa
vzdal funkcie premiéra?
Premiér má ove¾a väèšie kompetencie, než prezident. Premiér rozhoduje o zložení vlády, riadi všetkých ministrov a v
podstate cez nich aj všetky ministerstvá a štátne inštitúcie, má
"pod palcom" štátny rozpoèet
(pre rok 2014 s objemom 13,6
miliárd eur), zvoláva a vedie
zasadnutia vlády, má výrazný
vplyv na navrhovanie a prijímanie zákonov v parlamente, na
personálne obsadenie dôležitých postov v štátnej správe...
Preèo sa niekto chce vzda# takých privilégií?
Oproti kompetenciám premiéra je funkcia prezidenta v
podstate len symbolická. Slovenskú republiku zastupuje
navonok, podpisuje medzinárodné zmluvy, je vrchným velite¾om ozbrojených síl SR, vymenúva a odvoláva vládu a
sudcov, podpisuje zákony.., ale

sú to v podstate len kozmetické
kompetencie, lebo napríklad,
ak prezident nepodpíše zákon
schválený Národnou radou SR,
toto veto môžu poslanci NR SR
prelomi# opätovným hlasovaním a zákon vstúpi do platnosti
aj bez prezidentovho podpisu.
Preèo sa Robert Fico chce
vzda# fukcie predsedu vlády?
Skúsme h¾ada# odpoveï aj v
širších súvislostiach.

EÚ rastie, že máme euro... V
peòaženkách drvivej väèšiny
Slovákov však žiadnu pozitívnu
zmenu nevidno. Robert Fico so
svojou vládou namiesto toho,
aby transparentne podporoval
domácich podnikate¾ov, zvyšuje im odvody a dane a ve¾ké
peniaze rozdáva zahranièným
spoloènostiam. Tým spoloènostiam, ktoré svoje vysoké zisky
presúvajú do svojej materskej

BUDE PRAVICA VOLI FICA?
Premiér má nielen ve¾ké kompetencie, ale aj ve¾kú zodpovednos#. Zodpovednos# za to,
ako jeho vláda èelí dôsledkom
hospodárskej krízy. Ako rieši
vysokú nezamestnanos#? Ako
hospodárne nakladá s verejnými zdrojmi, teda s našimi peniazmi? Na akej úrovni je naše
školstvo èi zdravotníctvo? Èo robí proti korupcii a klientelizmu?
Na akej úrovni je súdnictvo?
Ako rieši rómsku problematiku..?
Nájs# pozitívnu odpoveï po
približne dvoch rokoch pôsobenia vlády Roberta Fica je #ažké.
¼uïom nestaèia otrepané frázy,
že na budúci rok bude lepšie,
že hrubý domáci produkt (HDP) nám ako jednej z mála krajín

krajiny a tam si ich aj užívajú.
Toto robí predstavite¾ ¾avicovej
strany? Je úlohou ¾avice finanène dotova# bohatých zahranièných podnikate¾ov? Ak je o tom
Robert Fico presvedèený, tak
potom prepisuje politické dejiny
¾avice a jej historickú úlohu!
Pod¾a niektorých analytikov,
Slovensko roène stratí vyše 10
miliárd eur, ktoré zahranièné
firmy presúvajú do svojej krajiny. Oficiálne sa hovorí o 3 miliardách eur. Ak by tieto peniaze zostali doma medzi našimi
¾uïmi a tí by ich roène nieko¾kokrát „otoèili“, štát by len na
dani z pridanej hodnoty (predstavuje 20 % ceny tovaru a služieb) svoj príjem zdvojnásobil...

Zásadnou otázkou je, èi premiér Fico je schopný tieto a
mnohé ïalšie vážne problémy
na Slovensku rieši#. A má vôbec
ochotu ich rieši#? Pod¾a môjho
názoru nemá, preto zo zodpovednej funkcie uteká.
Je #ažké si predstavi#, aby sa
niektorý z Ficových straníkov
podujal nahradi# ho a vyviez#
krajinu z marazmu. Ak Fico stratí vplyv nad svojou stranou a
tým aj nad vládou, vo vnútri
Smeru-SD môže zaèa# politický
kabaret. Ambicióznych politikov
na post premiéra je v tejto
strane dos#, ale okrem ambícií
im chýba to podstatné, èo robí
predsedu vlády lídrom.
O prezidentský post sa uchádza 14 kandidátov. Všetci 13
chcú Fica porazi#. Chcú, aby naïalej zostal premiérom, aby
Smer-SD mal stále vysoké preferencie a o dva roky opä# vyhral vo¾by so ziskom 40 % hlasov, èo bude staèi# na väèšinu
v parlamente a na zostavenie
vlády jednej strany. Ambíciu
porazi# Fica majú aj nominanti
opozièných strán, súèasnej pravice, ktorí do volieb idú s heslom „Hurá, proti Ficovi!“ Lenže ak
„zlepenec“ chce porazi# SmerSD, mal by voli# Fica. L. Krivda

