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PSN V POLITIKE

Slovensko ovláda BuDaFi
Škandály sa u nás stali základným prostriedkom
riadenia spoločnosti
TEXT ROMAN STOPKA
KOLÁŽ EXTRA PLUS

Mocibažnosť, závisť a lakomstvo sa nedajú láskou
poraziť, preto poctivec žobre a nadúva sa pýchou
parazit.
Kam vlečie dnešná vládna koalícia BuDaFi Slo
venskú republiku a jej občana? Tvrdím, že čím
dlhšie bude trvať dnešné zloženie NR SR, tým
horšie pre Slovensko. Koalícia ani opozícia neplnia
štátotvornú funkciu. Koalícia BuDaFi je taká protis
merná, že ju drží pokope len ekonomický prospech
vedenia zúčastnených politických strán. Ale ani
opozícia nie je schopná prevziať riadenie štátu.
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Nahradiť ju musí konštruktívna myseľ slovenskej
inteligencie sústredená do proštátnych politic
kých strán. Myseľ, ktorá sa prestane ustráchane
obzerať, čo na jej politiku povie Brusel, Budapešť,
Praha či Washington, lebo sama najlepšie pozná,
čo je pre Slovensko užitočné.

Chaos a deštrukcia
Komu je potrebný chaos vyvolávaný masmédiami
a neraz aj štátnymi funkcionármi neschopnými ria
diť štát? Prečo ho vedú len od volieb do volieb?
Problémy neriešia, nepredchádzajú im, ale ich
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sami vytvárajú a kopia. Načo je občanovi taká
vláda, čo sa z problémov vykrúca namiesto toho,
aby ich riešila, čím ohrozuje istoty občana, ba aj
existenciu samotného štátu? Načo mu je taká NR
SR, ktorej zákony neslúžia regulácii vzájomných
vzťahov, ale plodia šikanovanie občana a neistoty,
ktoré sú proti základným atribútom existencie štátu
a do budúcnosti prinesú chaos a deštrukciu?
Ako môže štátnik dovoliť, aby bez reciprocity boli
prijímané zákony na ochranu záujmov cudzích
mocností, proti záujmom občana? Tu už prestáva
hra, už nejde len o nejaký škodoradostný experi
ment na testovanie hlúposti. To už je nebezpečná
cesta k nezvratnému zániku a vydanie sa napo
spas cudzím manipulátorom. Čo sa im doposiaľ
nepodarilo silou, spravia pomocou ziskuchtivých
kolaborantov zapredávajúcich svoje svedomie. S
ich pomocou nás ekonomicky zneschopnili, mo
censky nás rozložia a geneticky pohltia. Záľubami
nás demoralizujú, zbavia základných ľudských hod
nôt a morálky. Taký osud nechceme. Preto si treba
lepšie všímať cesty, ktorými sa hrnú. Ostražitejšie
si všímajme podmienky, ktoré si na svoje postupy
u nás vytvárajú, a bráňme sa, kým sa ešte dá. Veľa
sme už stratili a ak budeme ľahkoverní, bude horšie.
Škandály sa u nás stali základným prostriedkom
riadenia spoločnosti a ohrozujú autoritu štátu. Tie
však nevznikajú sami od seba. Vyrábajú ich. Stali sa
nástrojom politikov na znemožnenie súpera a vlast
né zviditeľnenie. Lenže ten, kto politikom nástroj
vymyslel, sa díva ďalej ako oni. Ten chce zničiť au
toritu štátu, ktorý majú riadiť a reprezentovať.

Korumpujúci chlebodarcovia
Takže páni politici, politika je tu kvôli národu,
občanom a štátu. Kvôli ich záujmom, nie na

vašu bezduchú zábavu a zištnosť. Prestaňte
zneužívať štát a podvádzať občana. Prestaňte
slúžiť korumpujúcim chlebodarcom za kostičky
pohodené z ich stola, lebo tým kradnete chlieb
svojim voličom.
Väčšina masmédií v cudzích rukách vnucuje spo
ločnosti svoje protinárodné predstavy a zámerne
privyká ľudí na povrchné posudzovanie vecí. Zne
užívajú slobodu slova na destabilizovanie spo
ločnosti spochybňovaním autority zákona a sa
motného štátu. Zámienku im vždy „niekto“ ochotne
podhodí. Pričom však osvedčené metódy riadenia
a zaužívané postupy aj ich nositeľov zavrhujú,
spochybňujú, ohovárajú a škandalizujú. Zato vy
trvalo podsúvajú spôsoby, ktoré sa skôr či neskôr
dajú zneužiť, a ktoré smú slúžiť iba vyberaným,
lebo ak ich použijú s rovnakou intenzitou aj iní,
hneď sa nájde žalobca, kritik konfrontujúci ich s
pravdou a máme nový škandál.
Nabádajú nás, neverte v Krista, rozbite rodinu,
zbavte sa vlastencov. Podsúvajú, že každý náš
národovec je na smiech a aj ten najhlúpejší
cudzinec je geniálny nositeľ novej kultúry. Už sa
im podarilo privyknúť verejnosť, že riadiť štát sa dá
hlavne škandálmi, petíciami a protestnými akcia
mi. Súhlasím síce s názorom, že každá doba má
svoju neurózu, ale dobrý štátnik sa ju snaží liečiť,
nie vyvolávať a jatriť. Hanba tomu, čo vodu káže
nám a víno pije sám.

Historická príležitosť
My, politická strana Práca slovenského národa,
chceme obnoviť dôveru občana v autoritu záko
na a štátu. Vytesniť nedôstojné škriepky a primi
tivizmus z NR SR. Máme rozhodný úmysel vrátiť
ľudskú dôstojnosť do spoločnosti.

Dokončenie čítajte na: http://www.psn.sk/50-slovensko-ovlada-budafi
Autor je predseda politickej strany Práca slovenského národa
(Článok vyšiel v Extra plus č. 5/2017)
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Priemerná cena hodinovej práce v EÚ

Graf Eurostat
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PSN V MÉDIÁCH

Podhodnotené mzdy
Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily núti
firmy hľadať nových zamestnancov medzi cudz
incami. Ak by sa však malo zamestnávať viac
cudzincov, mali by mať rovnaké podmienky ako
domáci zamestnanci. Prieskum Republikovej únie
zamestnávateľov (RÚZ) ukázal, že len firmy z
ich členskej základne sú ochotné zamestnať do
jedného roka 30-tisíc ľudí. Voľné pracovné mies
ta však nevedia obsadiť. Z hľadiska sektorov je
podľa tajomníka RÚZ Martina Hoštáka problém

napríklad v IT sektore, kde chýba 10-tisíc zamest
nancov. V sektore služieb chýba zase 7-tisíc
zamestnancov. Žiaľ, sme v situácii, keď trh práce
nevie poskytnúť kvalifikovanú pracovnú silu. Od
borári sú však presvedčení, že na úradoch práce
je ľudí dostatok a takisto je potrebné zamestnan
cov aj dostatočne zaplatiť. Ak chcú firmy naberať
cudzincov, mali by mať v podnikoch rovnaké pod
mienky ako Slováci.

Podľa posledných štatistík patria Slováci medzi veľmi pracovitých a zručných zamestnancov, ale ich mzda za prácu je
značne podhodnotená. Navyše ich ohodnotenie stále ohrozuje
„dovoz“ lacnej pracovnej sily zo zahraničia. Aké riešenie navrhujete na zastavenie tohto negatívneho trendu?
Text Lenka Mayerová • Foto Jana Birošová

Roman Stopka		
predseda Práce slovenského národa (PSN)

Hlavný problém dneška už nie je výskum, vývoj, výroba, ale zobchodo
vanie vyrobeného. Dostali sme sa pod diktatúru obchodníkov, tí ovládli aj
politickú scénu a poriadne to zneužívajú. Obchodník všetko prispôsobu
je svojim záujmom a stáva sa brzdou rozvoja. Novodobá technologická
úroveň nabáda prestať koristiť. Tvorca a výrobca hodnôt má dostať
zaplatené úmerne hodnotám, ktoré vytvoril. Aby sa to dalo uskutočniť,
musí vo voľbách zvíťaziť štátny záujem. Moc má byť delegovaná ľuďom,
ktorí ju premenia na občiansky prospech. Štátnik má chrániť záujem
štátu na základe pravdy. Štát, ktorý neslúži záujmu svojich občanov, je
odsúdený na zánik. Otázka je len, kedy a či príde podnet zvonka alebo
zvnútra. Toto by si mal dôsledne uvedomiť každý volič v SR. Nič nie je
zadarmo, aj za pohodlie sa platí.
Čítajte viac na: www.romanstopka.sk
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PSN V BLOGOCH

Časovaná invázia a propaganda
Štát má prvoradú povinnosť starať sa o svojich obyvateľov
a o zachovanie vlastnej existencie
TEXT ĽUBOŠ MASÁR • FOTO EXTRA PLUS, JANA BIROŠOVÁ

Slovenskú domácu politickú scénu zachvátila
problematika európskych imigrantov v spojitos
ti s prichádzajúcimi voľbami do NR SR v roku
2016. Denne sa stretávam s našimi potenciálny
mi stúpencami a často dostávam otázky na túto
problematiku. Rád by som sa s čitateľmi podelil o
svoje odpovede.

Hrozba násilia
K problému migrácie sa svojimi hodnoteniami,
názormi, ako aj možnými riešeniami vyjadrilo

5

najrozmanitejšie spektrum osobností domácej i
zahraničnej politickej scény a mnoho nadstraníck
ych intelektuálov a publicistov. Rozpráva sa už
hádam až priveľa. Už vieme, odkiaľ prichádzajú,
a vieme aj, že ich príval je organizovaný a sta
rostlivo načasovaný. Vieme, čo požadujú, o čo sa
usilujú, ako sa správajú, čo na svojej ceste spôso
bujú. Vieme, aké je ich skutočné zloženie. Vieme,
že sa domáhajú naplnenia svojich záujmov nát
lakom prostredníctvom médií, ktoré im slúžia, a
dokonca aj svojvoľným protizákonným, ale dobre
koordinovaným násilím. Vieme si predstaviť, čo z
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takéhoto postupu môže vzniknúť hneď, ale aj po
rokoch, keď dosiahne dospelosť nová generácia
potomkov dnešných prišelcov. Kto má problém s
pamäťou alebo dostupnosťou informácií, nepot
rebuje na pochopenie súvislostí poznať genézu is
lamu napríklad vo Francúzsku či Nemecku. Stačí
sa len spätne ohliadnuť po tohtoročných násil
ných udalostiach a ich hrozbách vo Francúzsku,
Nemecku, Rusku, Veľkej Británii... Ak vládam
takéto signály nestačia, ak si nevedia poradiť s
problémom dnes, keď imigrantov prišlo len pár
percent, čo budú robiť potom, až sa sem nava
lia všetci plánovaní? Aký zmysel má nečinnosťou
posilňovať islamský živel v Európe, keď to navyše
bude oslabovať vplyv pôvodnej kresťanskej
kultúry, ku ktorej sa mnohí politici hlásia, a to
vraj na cyrilo-metodských tradíciách? Kam až
nás takáto ľahostajnosť našich vodcov dovedie?
Každý štát má prvoradú povinnosť starať sa o
svojich obyvateľov a o zachovanie vlastnej exis
tencie. Ak túto povinnosť nie sú štátni predstavite
lia schopní dodržať, niekde sa stala chyba a vina
padá aj na politických predstaviteľov, ak primer
ane a včas nereagujú.
Položme si otázku: Aký môžeme mať prospech
z imigrantov? Pri nekontrolovateľnom prílive ni
jaký, okrem rozšírenia genetického fondu, ale aj
to s pochybnosťou. Reči o omladzovaní populácie
motivované romantickou snahou hľadať v každej
situácii niečo pozitívne sú nezmyslom na mätenie
praktickej ľudskej mysle a sťažujú orientáciu v kal
ných vodách propagandy. Pravda je najskôr taká,
že sa rozbehol program deštrukcie kresťanstva
a jeho vplyvu na svetovú populáciu a islam tomu
poslúži. Preto neutekajú z Afriky nositelia iných
náboženstiev.

Ľuboš Masár, podpredseda PSN

imigrantskej invázie. Nárast deštrukčnej svo
jvôle, ktorá sa valí celou Európou, a teroristic
ké činy mierené proti obyvateľstvu by mali byť
dostatočnou charakteristikou kultúry, ktorú sa
nám snažia implantovať. Ak spochybním tvrde
nie o vládnej neschopnosti, potom musím prijať
tvrdenie o ich zapojení do podpory tohto zla. Len
sa to boja priznať. Veď by aj bolo pre nich hlúpe
priznať zradu národných záujmov a zbabrať si
výsledky volieb. Radšej si zvolia taktiku požijeme,
potárame, dáme verejnosti príležitosť vyjadriť sa,
uvoľníme ventil a vypustíme paru z kotla, a keď
vyhráme voľby, opäť spravíme, čo budeme chcieť.

Ak si politici nevedia poradiť so situáciou, majú
odovzdať moc tým, ktorí túto schopnosť majú.
Veď všetci tvrdia o sebe, že sú vlastenci. Keď
Zrada národných záujmov
nemajú dosť morálnej sily, je na voličoch, aby ro
Nezdá sa vám, že samotné vlády štátov EÚ a zhodli vo svojom záujme sami a dali mandát spô
väčšina politických predstaviteľov parlamentných sobilým. To nie je nijaký radikalizmus, to je pravdi
strán takýto zámer podporuje? Ja tvrdím, že áno. A vé poznanie nevyhnutnosti, pretože odkladaním
tvrdím tiež, že týmto postupom nechránia záujem riešenia sa bude situácia len zhoršovať. Každé
domáceho obyvateľstva, ale záujem plánovačov štyri roky má náš volič príležitosť bilancovať prá
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cu svojich zákonodarných zástupcov.
Vyhýbať sa voľbám nie je najlepšie
rozhodnutie. Dôvodenie, že niet
komu dať svoj hlas, neobstojí,
pretože dôveru mohli sklamať len
parlamentné strany. Tie, ktoré zos
tanú pred bránami NR SR, v nejed
nom prípade predstavujú veľmi cenný
potenciál, ktorý môže rozhodnosť občana
aktivovať. Ak máme predstavu, že dôveryhodnosť
našich politických predstaviteľov je nestála a sami
politici sa o ňu usilujú len pred voľbami záplavou
plagátov s peknými tvárami a frázovitými heslami,
treba rozšíriť počet strán v NR SR, aby sa zvýšila
priama kontrola rovno v zdroji zákonov. Nie je
dôveru budiace, ak sa praktické postoje ministra
zahraničných vecí či ministra obrany rozchádzajú

s výrokmi predsedu vlády, hoci pa
tria do jednej strany. V takej situá
cii bude užitočnejšie usilovať sa o
vládu širšej koalície. Moc nebude
taká koncentrovaná a pokušenie
podľahnúť jej lákadlám sa zníži.
Rovnako sa vytratí odpudzujúca
arogancia praktizovaná mnohými
úradníkmi, schovávajúcimi sa za zákon.

Bezohľadní vydierači
Ale vrátim sa späť k postrehom o imigrantoch.
Prevláda medzi nimi islamské náboženstvo.
Prevažujú mladí muži, ktorí si zneužívaním zákon
ných noriem prisvojujú životné podmienky, na
ktoré nikdy neprispeli. Prichádzajú ako násilníci.

Dokončenie čítajte na:
http://www.lubosmasar.sk/43-casovana-invazia-a-propaganda
(Autor je podpredsedom politickej strany Práca slovenského národa, PSN)

www.lubosmasár.sk
(Článok vyšiel v Extra plus č. 12/2015)
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Práce je dosť, robiť nemá kto
Nesmieme dopustiť, aby prisťahovalectvo naveky
zmenilo tvár našej vlasti
Text Ján Ďuriník • Koláž Extra plus

Téma imigrácie sa na Slovensku – ako napokon
v celej Európe – dostáva čoraz viac do popredia.
Rozličné pohľady na ekonomické, demografické
i kultúrne aspekty tohto problému hýbu našou
spoločnosťou a najbližšie roky budú kľúčové pre
dlhodobú budúcnosť Slovenska. Preto si treba
podrobne premyslieť, aké opatrenia v súvislosti s
prisťahovalectvom prijať. Bývalý minister financií
Ivan Mikloš najnovšie označil nevôľu k masovej

8

imigrácii za iracionálnu hystériu a je presvedčený,
že Slovensko imigrantov životne potrebuje.

Aktuálna téma
Vykresľovať obavy z masového prisťahovalectva
ako od faktov odtrhnutý pudový sentiment založený
na predsudkoch je však intelektuálne nepoctivé.
Častý ad hominem argument podporovateľov
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masovej imigrácie je povestné „veď ty si imigranta
ešte ani nevidel“. Dnes už takéto vyjadrenie nie
je namieste, keďže ku koncu roka 2016 praco
valo na Slovensku 35-tisíc cudzincov. Najväčšími
a zároveň najrýchlejšie rastúcimi skupinami boli
občania Srbska a Rumunska. Najviac cudzinc
ov pracuje v Bratislave a v okrese Trnava v au
tomobilovom a elektrotechnickom priemysle. V
porovnaní s rokom 2015 stúpol počet cudzincov
pracujúcich na Slovensku o 9 600 osôb, ide teda o
dynamický trend, ktorý nemožno ignorovať. Niek
torí analytici tvrdia, že sme na prílev zahraničnej
pracovnej sily do budúcna odkázaní, no momen
tálny vývoj naozaj nedáva zmysel. Naša krajina
zakončila rok 2016 s mierou nezamestnanosti
na úrovni 9,7 percenta. Nezamestnanosť klesá,
no prácu si stále nevie nájsť 250-tisíc Slovákov.
Obhajoba zamestnávania cudzincov je v takom
to stave neospravedlniteľná hneď z niekoľkých
príčin.

Negatívne dôsledky
Investori už dlhšie apelujú na vládu, aby najmä v
oblasti stredného školstva vytvorila podmienky,
z ktorých budú vychádzať absolventi s kvalifiká
ciami, aké trh požaduje. No ospravedlňovať prílev
cudzej pracovnej sily nedostatkom kvalifikovaných
Slovákov je tiež nezmysel. Práca za pásom si

veľkú kvalifikáciu nevyžaduje a ako vo svojej
reportáži tvrdí srbský novinár Dragan Krsnik, ktorý
pracoval v utajení v jednej zo slovenských fabrík,
práve na prácu za pásom tu využívajú väčšinu
jeho krajanov, prichádzajúcich sem prostredníct
vom rôznych pracovných agentúr. Zo strany firiem
tak ide o privatizáciu ziskov a socializáciu strát.
Radšej dovezú lacnú pracovnú silu z Balkánu
namiesto toho, aby v zamestnaní vytvorili lepšie
podmienky a privábili tak časť zo štvrť milióna
Slovákov bez práce. Vláda im je v tomto svojím
spôsobom komplicom. Firmy, z ktorých mnohé
dostali veľké daňové úľavy s tým, že občanom
Slovenska prinesú živobytie, si teraz užívajú
výhody lacnej imigrantskej práce. A štát zatiaľ stále
vypláca príspevky v nezamestnanosti Slovákom,
ktorí nepracujú, aj keď zjavne by sa tisícky z nich
zamestnať pokojne mohli, keďže dopyt po práci
existuje. Týmto spôsobom sa brzdí rast miezd,
lebo firmy nemajú motiváciu zaplatiť Slovákom
viac, keď ich môžu ľahko vymeniť za Srbov a Ru
munov. Dôsledok reťazovej reakcie je, že štát vy
berie z menších platov na daniach menej. K tomu
zo Slovenska odchádzajú peniaze, ktoré cudzinci
buď posielajú rodine, alebo si ich odnesú naspäť
do vlasti pri návrate z niekoľkomesačnej „fušky“.
Ide o peniaze, ktoré by Slováci inak minuli alebo
investovali doma a podporili tak ekonomický rast.

Dokončenie čítajte na:
http://www.psn.sk/11-aktuality/psn-o-socialnom-programe/57-prace-je-dost-robit-nema-kto
(Článok vyšiel v Extra plus č. 4/2017)
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Dampingová cena za prácu
Podľa ekonomických ukazovateľov majú reálne
mzdy Slovákov veľký priestor na rast
Text Ján Ďuriník • Foto Extra plus

Dostupné štatistiky vytvárajú obraz zamestnaného
Slováka ako človeka pracovitého, zručného,
no žalostne podhodnoteného. Preto pocit, že si
zaslúžime vyššie platy, nemožno považovať za
iracionálnu túžbu alebo prejav chamtivosti. Čísla
totiž hovoria v náš prospech.

Na čele rebríčka
V niektorých meraniach OECD sa Slovensko
umiestňuje na popredných priečkach. Z krajín
OECD máme napríklad najnižší podiel miezd na
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hrubom domácom produkte, konkrétne na úrovni
38 percent. Negatívne pôsobiaci údaj však doka
zuje, že v slovenskom hospodárstve existuje veľký
priestor na zvyšovanie miezd. Rozhodne pozitív
na je správa, že podľa merania OECD je Sloven
sko po Japonsku krajinou s najnižším percentom
pracujúcich s nízkymi zručnosťami. Máme druhú
najlepšiu čitateľskú a matematickú gramotnosť
spomedzi skúmaných krajín, slovenská pracovná
sila má teda z celého regiónu najlepší potenciál na
rekvalifikáciu. Zo stredoeurópskych krajín sa dve
priečky za nami umiestnili Česi, pričom Slovinci
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sa nachádzajú až v druhej polovici
tabuľky. Pre zaujímavosť, po Čile a
Turecku sa na treťom, respektíve
štvrtom mieste od konca umiestnili
Gréci a Taliani. Slovenský pracovný
trh by preto nemal fungovať na lac
nej pracovnej sile už len z toho dôvo
du, že jeho ľudské zdroje atribúty lacnej
pracovnej sily nespĺňajú.

Obrovský nepomer
Ďalším dôležitým ukazovateľom je produktivita
práce. Podľa posledných meraní Eurostatu dosa
huje produktivita slovenských pracujúcich 83,2
percenta priemeru eurozóny, u Slovincov sa po

hybuje na úrovni 81,5 percenta,
u Čechov predstavuje 79,9 per
centa. Zaujímavé je tiež porov
nanie s Gréckom (82,6 percenta)
a Portugalskom (78,2 percenta).
Ak sa na zmienené údaje pozrieme
v kontexte priemernej mzdy, vidíme
kontrast medzi priemerným platom
Slováka, pohybujúcim sa na úrovni 912 eur,
a priemernou mzdou v Česku, dosahujúcou v
prepočte 1 109 eur. Priemerný plat Slovinca zas
predstavuje 1 592 eur, Portugalci zarobia v prie
mere 1 130 eur mesačne. Ako teda dosiahnuť,
aby naše platy konečne vzrástli na úroveň ekviva
lentnú ostatným ekonomickým ukazovateľom?

Dokončenie čítajte na:
http://www.psn.sk/11-aktuality/psn-o-socialnom-programe/57-prace-je-dost-robit-nema-kto
(Článok vyšiel v Extra plus č. 6/2017)
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PSN V MÉDIÁCH

PRÁCA, PLÁCA, ŠTRAJK
Slováci dostávajú za prácu európskej kvality
bolestne postsocialistické mzdy
Že na Slovensku existuje priestor na rast platov,
je nespochybniteľné, ako vyplýva z viacerých
ekonomických ukazovateľov, či už hovoríme o
produktivite práce, alebo si spomenieme nelichoti
vo pôsobiacu štatistiku mzdových nákladov
zamestnávateľov. Na Slovensku tvoria mzdové
náklady len 38 percent HDP, čo je najnižší podi
el zo všetkých krajín OECD. Zamestnávateľov k
zvyšovaniu miezd pritom motivuje aj fakt, že majú
najmä na západnom Slovensku často problém
na ponúkané pracovné miesta vo výrobe privábiť
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uchádzačov, ktorí by spĺňali ich požadované pod
mienky kvalifikácie. Slovenská pracovná sila si
je vedomá, že odvádza robotu európskej kvality
pre investorov svetových mien, no, bohužiaľ, za
stále bolestne postsocialistické mzdy. Rast pla
tov sa na Slovensku v odvetví priemyslu vskutku
zrýchľuje, no podľa odborov tento nárast stále nie
je dostatočný. Je možné, že sa Slováci pokúsia
vyštrajkovať si aj v iných podnikoch vyššie mzdy
tak, ako sa to rozhodli urobiť vo Volkswagene.
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Pracovníci spoločnosti Volkswagen Slovakia po prvý raz v
histórii závodu vstúpili do ostrého štrajku, pričom hlavnou
požiadavkou bolo zvýšenie tarifných miezd o 16 percent.
Považujete štrajk za adekvátny?

Roman Stopka
predseda Práce slovenského národa (PSN)

Z princípu tento štrajk podporujem a predpokladám, že tak urobí aj
premiér Fico, aspoň v záujme sľubovaného vyrovnávania platov v rámci
únie. Veď aj títo ľudia ho volili. Možno by ich mali podporiť aj odboroví
kolegovia z V4 či tvrdého jadra EÚ, alebo aspoň pracovníci materského
nemeckého automobilového priemyslu, keď sa už podľa našej vlád
nej koalície usilujeme o také prajné spojenectvo v EÚ s novou tvárou.
Keďže sa mnohí propagandisti tak usilovne snažia pripraviť v roku 2018
aj na Slovensku veľkolepé oslavy stého výročia vzniku ČSR, hádam by
nezaškodila podpora aj z bratskej automobilky v Mladej Boleslavi. Dú
fam, že našinci budú milo prekvapení solidárnosťou zmienených. Vyjed
návania budú asi tvrdé a vydieračským argumentom zamestnávateľa
čoskoro bude aj možnosť zavretia fabriky.

www.psn.sk
(Článok vyšiel v Extra plus č. 7/2017, www.extraplus.sk)
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PSN V MÉDIÁCH

NATO nemá právo existovať
Emil Vestenický: Vojnu treba chystať tak,
aby bola vyhratá skôr, ako sa začne.
Text Lenka Eremiášová • Foto Jana Birošová

� Slovenská

vláda podporila zavedenie
dobrovoľnej vojenskej služby. Aký to má
význam pre Slovensko? Myslíte si, že
postupne nastane potreba povinnej vojenskej služby tak, ako to bolo pred rokom 1989?
Bol som pri riešení otázky vojenskej základnej
služby, v tom období ako veliteľ pozemného vo
jska, a zaujímal som pre mnohých neprijateľné
stanovisko, na ktorom trvám dodnes. Vypočítal
som, prečo je plná profesionalizácia profesion
álna vojenská služba v slovenskej armáde
neprospešná pre slovenskú spoločnosť, a
prečo je užitočná vojenská základná služba.
Tí, ktorí mali vtedy iný názor ako ja, mali pri
meranú politickú moc, presadili svoj názor. To
rozhodnutie však nebolo najšťastnejšie a treba
ho revidovať.

� Prečo je najvhodnejšia povinná základná
vojenská služba?

Štát má byť efektívny a šetrný. Zrušiť vojen
skú základnú službu je pre nás ekonomicky i
spoločensky nevýhodné. Stráca na tom štát,
ale aj rodina a spoločnosť. Zrušili sme inštitúciu,
ktorá nám vychovávala zodpovedného,
zrelšieho človeka. Neraz som videl, ako vyzer
al devätnásťročný chlapec, keď prichádzal do
armády - bolo to veľké dieťa. Z armády však
odchádzal muž schopný postarať sa o seba,
svoje okolie aj rodinu. Okrem vlastného ega
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Emil Vestenický, podpredseda PSN

spoznal aj niečo iné, dôležitejšie, videl veci v
širších súvislostiach. Toto dnes mladým ľuďom
chýba, bujnejú drogy, laxnosť k spoločenským
hodnotám a médiá tomu pomáhajú.

� Povinnú vojenskú službu sme tu už mali
a bola zrušená v januári 2006...

Toto určite nie je definitívne riešenie. Profesion
álna vojenská služby sa ukázala byť neefektív
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ensko má bojovníkov na jednu veľkú okresnú
poľovačku v Galante, nie viac.“ Možno obrá
tim kritiku aj do vlastných radov, ale pozrite
sa, kam sme sa dostali aj s pomocou vojen
ských intelektuálov. Nemáme ťažké zbrane
ani dostatok munície, všetok zbraňový systém
je zastaraný, nemodernizujeme. Posielame
ľudí do zahraničia, jeden študuje v Nemecku,
druhý v USA, tretí vo Veľkej Británii, štvrtý vo
Francúzsku. Každý zo spomenutých štátov má
vlastnú vojenskú kultúru a vedu. My zoberieme
koleso z Mercedesu, podvozok z Rolls Royceu,
motor z Peugeota, karosériu z Forda. Dajte to
dohromady, spravte z toho auto, sadnite doň a
choďte v ňom do neznáma. A v takej pozícii je
naša armáda.

� Takže zrušenie armády bol jednoznačne
zlý krok?

na a stratila sa možnosť tvorby záloh. Armáda
pozostávajúca z 12,5 tisíca ľudí v uniformách,
to nie sú vojaci, len za vojakov oblečení ľudia.
V našej armáde napočítate možno 2,5 tisíca
bojovníkov, teda ľudí cvičených na ozajstné
bojové činnosti.

Ja tvrdím, že áno. Kedysi som spomínal, že
užitočnosť profesionalizácie našej armády
je 65-67 percent. Prečo? Niektoré zbraňové
systémy si vyžadujú profesionála. Kvalitný
moderný vrtuľník alebo obrnený transportér
stojí od 1 do 30 miliónov eur. Dať takú hod
notu do rúk človeku, ktorý z toho stroja nev
ie vyťažiť všetko, čo ponúka, len preto, že je
nevycvičený, je chyba. Ale tam, kde civilné
prostredie vycvičí špecialistu lepšie, napríklad
vodič auta, vojenského profesionála netreba.

� Od budúceho roka by mohlo vojenskú

povinnú základnú vojenskú službu?

prípravu absolvovať 150 občanov ročne
a výcvik by mal trvať 12 týždňov. Je to
dostatočný čas na prípravu?

Nemusí to byť v takejto podobe, ale spoločnosť
by mala dohliadnuť na to, aby sa s mladými
mužmi a ženami niečo robilo. Nemôžu byť vy
chovávaní len sami sebou, ulicou, zábavnými
podnikmi a študentským prostredím. Platón
vravel, že „výchova zmôže všetko“. Kedysi
som vyhlásil veľmi nepopulárny výrok: „Slov

Nie je. Podľa Zmluvy o konvenčných ozbrojen
ých silách v Európe sme mali stanovený limit
vyše 46-tisíc vojakov. Ten sa znížil na 42-tisíc,
potom sa to pozvoľna znižovalo a nakoniec sme
padali v rámci dohody V4 na 12,5 tisíca voja
kov. Koľko má prezident z ústavy právo povolať
ročníkov? Sedem? Za desať rokov vycvičíte

� Môže to dospieť k tomu, že budeme mať
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dvetisíc ľudí. Neoplatí sa ani založiť výcvikové
stredisko. Ak sa má táto situácia vyriešiť, ar
máda sa musí zvýšiť primerane počtom.

� Armáda je predurčená na obranu štátu

pred prípadným zahraničným agresorom.
Dokázalo by sa dnes Slovensko samostatne brániť?
Aby sme mohli utvoriť armádu 150-tisíc voja
kov, tak musí byť zabezpečená tvorba záloh
a musí byť čím sa brániť. Stará munícia je ro
zpredaná a novej niet. Potrebujeme letectvo.
Koľko máme bojaschopných vrtuľníkov? MiG24 a MiG-29 sú jediné bojové lietajúce stroje,
ktoré máme. Koľko máme na ne munície?
Na dva-tri vzlety? Tento štát má byť schopný
bojovať proti ktorémukoľvek z našich susedov
aspoň tak dlho, kým sa ten spolok, v ktorom
sa nachádzame, spamätá, zastaví bojovú
činnosť, nastanú diplomatické rokovania a
urovnanie vzťahov. Celá stratégia spočíva v
prenesení bojovej činnosti v prípade napadnu
tia na územie protivníka. Prečo ničiť svoj štát,
rozbíjať naše stavby a zamorovať muníciou
orné polia? Nech sa boj odohráva na území
toho, kto na nás zaútočil.

� Konár sme si podpílili aj tým, že sme
zničili náš zbrojársky priemysel...

A kto ho zničil? Bol to nepotrestaný zločin. Vo
jnu treba chystať tak, aby bola vyhratá skôr,
ako sa začne. A toto je ono – likvidácia ma
teriálnej spôsobilosti viesť vojnu.

� Niekto si ju pripravil...
Musíme uznať, že to robí šikovne, ale nie
až tak šikovne, aby to dokázal bez prispenia
našich politikov.

� V súčasnosti sme členmi vojenského paktu NATO. Potrebuje Slovensko napriek tomuto faktu vlastnú armádu?
Staré rímske príslovie vraví: „Kto nechce
platiť svoju armádu, bude platiť cudziu a
drahšiu.“ A čo za to dostane? Stratu suveren
ity, nemožnosť riešiť veci zvrchovane na svo
jom vlastnom území. Nemôžeme fungovať bez
vlastnej armády.

Dokončenie na: http://www.psn.sk/21-nato-nema-pravo-existovat

www.vestenicky.sk
(Rozhovor vyšiel v Extra plus č. 11/2016, www.extraplus.sk)
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PRIDAJTE SA K NÁM
Politická strana Práca slovenského národa medzi sebou
privíta každého slušného človeka, ktorý má úprimný
a nezištný záujem posunúť Slovensko dopredu
s akceptovaním programových cieľov PSN.
Viac na:
http://www.psn.sk/dokumenty-psn/pridajte-sa-k-nam
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