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1. Úvod
Slovensko, resp. Slovenská republika, je relatívne malý štát v strednej Európe s otvorenou a na export
orientovanou a liberalizovanou ekonomikou. Dôležitým míľnikom nedávnych dejín sú udalosti tzv.
Nežnej revolúcie, ktorá sa začala v novembri 1989 v Česko-Slovensku a vyústila do odstránenia režimu
štátom organizovaného „reálneho socializmu“ a náročného prechodu k liberálnemu kapitalizmu
západného typu a liberálnej demokracii s parlamentnými voľbami.
Slovensko, ktoré vzniklo ako samostatný štát v roku 1993 rozdelením federatívneho štátu (ČeskoSlovensko), je od roku 2004 unitárny a suverénny štát plne integrovaný do európskych a
transatlantických politických, hospodárskych a bezpečnostných štruktúr (Európska únia a Organizácia
Severoatlantickej zmluvy a ďalšie1). Slovenská republika je, okrem toho, spolu s Českou republikou,
Poľskou republikou a Maďarskom, členom regionálneho združenia Vyšehradská skupina (V4). Toto
regionálne zoskupenie stredoeurópskych krajín slúži v súčasnosti primárne ako koordinačný orgán v
záležitostiach Európskej únie.
Slovenská republika je spomedzi štátov združených vo Vyšehradskej skupine najviac integrovanou
krajinou v rámci Európskej únie. Od 21. decembra 2007 je Slovensko členom Schengenského priestoru
a od 1. januára 2009 aj členom eurozóny a to ako jediná krajina z členských štátov V4. Oficiálnou
menou na Slovensku je teda euro. Slovensko má v súčasnosti vyše 5,4 miliónov obyvateľov.
Cieľom predkladanej štúdie je analýza súčasnej politickej, ekonomickej, sociálnej a epidemiologickej
situácie v Slovenskej republike v súvislosti so šírením globálnej pandémie nového koronavírusu a v
kontexte prijatých legislatívnych opatrení na národno-štátnej a európskej úrovni. Štúdia analyzuje
výsledky parlamentných volieb (február 2020), vplyv prebiehajúcej pandémie a súvisiacich opatrení na
slovenskú spoločnosť, jej hospodárstvo, kultúru, normy správania a sociálne štandardy obyvateľstva
Slovenskej republiky.

2. Dynamika politického a sociálno-ekonomického vývoja
Hoci je Slovenská republika z pohľadu politických vied, po formálnej stránke, pluralitná a demokratická
krajina parlamentného typu (parlamentná republika), v ktorej sa štátna moc delí na zákonodarnú moc
(legislatívu), výkonnú moc (exekutívu) a súdnu moc (justíciu), v skutočnosti majú významnú moc v
štáte oligarchické elity (oligarchovia a rôzne „finančné skupiny“), ktoré sa vyprofilovali v priebehu 90.
rokov predchádzajúceho 20. storočia, počas privatizácie štátneho a kolektívneho majetku a v
neskoršom období pokračovali v intenzívnej akumulácii kapitálu prostredníctvom obchodných vzťahov
so štátom, resp. štátnymi a verejnými organizáciami, prostredníctvom ktorých sa presúval kapitál zo
štátnych a verejných organizácií do súkromných rúk.
O Slovensku tak môžeme hovoriť výlučne ako o oligarchickej demokracii (s ekonomickým systémom
neoliberálneho kapitalizmu), v ktorej formálne fungujú ústavné pravidlá, právny štát a demokratické
mechanizmy (slobodné voľby atď.) a verejné a štátne inštitúcie, ale v skutočnosti majú politickú a
ekonomickú moc v štáte výlučne bohatí a vplyvní ľudia, najmä tí, ktorí zbohatli v priebehu 90. rokov
20. storočia počas privatizačného obdobia tzv. divokého kapitalizmu. (Pozície lídrov etablovaných
politických strán a hnutí v drvivej väčšine prípadov predstavujú ľudia s majetkom nad milión €.)
Ekonomická a politická moc sú v podmienkach Slovenskej republiky takmer totožné.

1

Za viac ako dvadsaťročnú existenciu získalo Slovensko členstvo v mnohých nadnárodných spoločenstvách ako
je Organizácia spojených národov (OSN), Svetová obchodná organizácia (WTO), Organizácia pre hospodársku
spoluprácu a rozvoj (OECD) a Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OSCE).
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O výraznom vplyve oligarchov a finančných skupín na slovenskú politiku je presvedčená aj verejnosť.
Podľa aktuálneho prieskumu think-tanku Globsec si až 85 % občanov myslí, že vláda je ovplyvňovaná
oligarchami a finančnými skupinami. A takmer polovica opýtaných sa zase domnieva, že oligarchovia
a finančné skupiny ovplyvňujú aj médiá. Za najlepšiu formu vlády považuje liberálnu demokraciu len
49 % občanov a 38 % by radšej preferovalo silného lídra, ktorého riadenie štátu by nevyžadovalo
funkciu parlamentu alebo volebného procesu2. Tieto čísla môžeme považovať, v porovnaní s okolitými
štátmi, za alarmujúce. Je nespochybniteľné, že odpovede respondentov odzrkadľujú enormnú
nespokojnosť slovenských občanov s tým, ako v súčasnosti v slovenských podmienkach funguje
demokracia v praxi.
V súčasnosti je pre Slovenskú republiku špecifická relatívne silná a hlboko zakorenená korupcia,
klientelizmus a nepotizmus („rodinkárstvo“). Politický vplyv na fungovanie štátu majú aktéri, pre
ktorých je špecifické korupčné správanie, častokrát spojené aj s využívaním tzv. mafiánskych praktík.
Hoci prejavy tzv. primitívneho mafiánstva (otvorené násilie, výpalníctvo, obchodovanie s tzv. „bielym
mäsom“, mafiánske vraždy atď.) boli v minulosti čiastočne potlačené, slovenská verejnosť je v
uplynulých mesiacoch konfrontovaná so zverejňovaním správ, ktoré dokazujú, že štát v posledných
rokoch fungoval, okrem iného, aj na základe mafiánskych spôsobov sofistikovanejšieho charakteru
zameraného na ilegálnu akumuláciu kapitálu, a to prostredníctvom korupčných sietí, vzťahov a
prepojenia aktérov z tzv. mafiánskeho prostredia na politické subjekty, štátne zložky (polícia,
prokuratúra atď.) a justíciu (súdnictvo).
Vzhľadom na tieto korupčné odhalenia sa na Slovensku radikálnym spôsobom prehĺbila u časti
verejnosti nedôvera v inštitúciu štátu, demokratickú politiku a verejné a štátne inštitúcie. Táto
nedôvera sa prejavuje enormne vysokou mierou frustrácie a sociálnej deprivácie slovenského
obyvateľstva.

2.1. Aktuálna politická situácia na Slovensku – smerom k politike radikálnej
inkompetencie
Pred vypuknutím a šírením globálnej pandémie nového koronavírusu na Slovensku sa dňa 29. februára
2020 uskutočnili, v poradí ôsme (od vzniku samostatnej Slovenskej republiky), voľby do Národnej rady
Slovenskej republiky. Do jednokomorového parlamentu kandidovalo 24 politických subjektov, resp.
politických strán a hnutí. Parlamentných volieb sa zúčastnilo 65,80 % oprávnených voličov 3.
Výsledkom volieb, ktoré sa uskutočnili prostredníctvom pomerného (proporčného) volebného
systému (kvórum pre politické strany je na Slovensku 5 %, pre volebné koalície 7 %), bola relatívna
zmena straníckej štruktúry straníckeho systému a v konečnom dôsledku aj pomerne radikálne
prerozdelenie moci v štáte. V tejto podkapitole štúdie sa zameriame na to, čo toto prerozdelenie moci
znamená pre slovenskú spoločnosť.
Slovenská republika má na základe proporčného volebného systému umiernený pluralitný stranícky
systém, v ktorom do týchto parlamentných volieb dominovala politická strana Smer-SD. Po voľbách sa
situácia zmenila. Prepísanie politickej mapy na Slovensku malo nezanedbateľné dôsledky na situáciu v
krajine.
Súčasnú slovenskú vládu, ktorá vzišla z februárových volieb do Národnej rady SR, tvoria od 21. marca
2020 (vymenovanie vlády prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou) štyri politické subjekty: (1.) OBYČAJNÍ
2

TASR. Prieskum Globsecu: Oligarchovia podľa Slovákov ovplyvňujú vládu aj médiá. Pravda.sk (Bratislava: Perex),
2020-06-03. Dostupné online [cit. 2020-07-14]. ISSN 1336-197X.
3
Výsledky parlamentných volieb 2020. SME.sk (Bratislava: Petit Press), 2020-02-30. Dostupné online [cit. 202007-18]. ISSN 1336-197X.

6

ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽaNO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA (ďalej len
„OĽaNO“); (2.) strana „SME RODINA“; (3.) „Sloboda a Solidarita“ a strana „ZA ĽUDÍ“. Všetky štyri
politické subjekty sa nachádzajú na pravej strane politického spektra.
Národná rada Slovenskej republiky tejto vláde vyslovila dôveru dňa 30. apríla 2020, pričom z
prítomných 114 poslancov ju podporilo 93. Prekvapivým víťazom parlamentných volieb sa stalo hnutie
OĽaNO Igora Matoviča, ktoré získalo 25,02 % volebných hlasov (53/150 mandátov) a porazilo stranu
Smer-SD s výsledkom 18,29 %.
OĽaNO je slovenské stredopravicové liberálne-konzervatívne hnutie, ktorého lídrom je kontroverzný,
vulgárny4 podnikateľ a politik so psychopatickými sklonmi vyvolávajúci konflikty Igor Matovič. Ten sa
stal po voľbách ako líder najsilnejšej politickej strany aj predsedom vlády SR. Igor Matovič je známy
tým, že disponuje miliónovým majetkom (najmä nehnuteľnosti a pozemky v okolí krajského mesta
Trnava), ktorý však formálne prepísal na svoju právoplatnú manželku.5
Igor Matovič je pravicovo-konzervatívnym populistom par excellence. (Autor tejto štúdie sa oprávnene
domnieva, že Igor Matovič trpí poruchou osobnosti, ktorú charakterizuje plytká a labilná afektivita,
sebadramatizácia, teatrálnosť, prehnané citové prejavy, sugestibilita, egocentrizmus, rozmaznanosť,
absencia ohľadu na druhých, ľahká zraniteľnosť citov a neprestajná snaha o uznanie, vzrušenie a
pozornosť.) Jeho hnutie OĽaNO sa do Národnej rady SR v roku 2010 dostalo na kandidátskej listine
strany Sloboda a Solidarita Richarda Sulíka (na posledných štyroch miestach). Po konflikte s Richardom
Sulíkom už od roku 2012 kandidovalo hnutie vo všetkých voľbách samostatne.
OĽaNO je hnutím, ktoré zoskupuje rôzne osoby s rôznou ideologickou profiláciou od liberálov cez
konzervatívcov a environmentalistov a ochrancov životného prostredia až po náboženských
(kresťanských) fundamentalistov a fanatikov. Vo všeobecnosti je však hnutie skôr kresťanskokonzervatívne než liberálne.
V Európskom parlamente hnutie OĽaNO patrí do skupiny Európskej ľudovej strany (EPP). OĽaNO
nepatrí medzi štandardné politické strany a hnutia vzhľadom na to, že nedisponuje jasnou a
prehľadnou straníckou štruktúrou, členskou základňou a ideologickou profiláciou. OĽaNO nemá jasný
politický program či politickú víziu. Je to protikorupčné hnutie, de facto biznis projekt jeho lídra a
kontroverzného podnikateľa Igora Matoviča.
Poslanecký klub OĽaNO sa v Národnej rade SR zatiaľ mediálne zviditeľnil len predkladaním
protiinterrupčnej legislatívy a otvoreným verejným spochybňovaním reprodukčných práv žien. 6 V
poslaneckom klube má silné zastúpenie slovenská katolícka a kultúrne-konzervatívna pravica.
Katolícka sociálna náuka sa však v slovenskom politickom prostredí vo všeobecnosti nijak nereflektuje,
takže konzervatívna pravica na Slovensku vykazuje identické špecifické znaky ako neokonzervatívna
pravica v zahraničí a teda v ekonomickej a sociálne sfére je výlučne neoliberálna. Členovia a členky
poslaneckého klubu OĽaNO (väčšina z nich bez akejkoľvek politickej skúsenosti), až na malé výnimky,
nevykazujú expertízu prakticky v žiadnej oblasti (v poslaneckom klube pôsobia napríklad 2 tenisti, 2
tanečníci, 1 tenistka, 1 profesionálny zabávač atď.).
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MIKUŠOVIČ, Dušan. Matovič: Som „homo vulgaris“, ale proti mafii treba ísť tvrdo a občas za čiaru. Denník N
(Bratislava: N Press), 2019-10-24. Dostupné online [cit. 2020-07-12]. ISSN 1336-720X.
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ČERNICKÁ, Lívia. Poslanci hlasovali o novele potratového zákona, je v druhom čítaní. Pravda.sk (Bratislava:
Perex), 2020-07-14. Dostupné online [cit. 2020-07-22]. ISSN 1336-197X.
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Z dôvodu nepredvídateľnosti a nevyspytateľnosti politických krokov lídra hnutia OĽaNO a jeho
kontroverzných aktivít v Národnej rade SR tento politický subjekt od jeho vzniku a vstupu do
parlamentnej politiky opustilo viacero poslancov a poslankýň (v priebehu rokov 2018 a 2019
poslanecký klub OĽaNO opustilo 9 z 19 poslancov). Poslanecký klub tohto hnutia môžeme preto
považovať s výhľadom do budúcnosti za nestabilný. Predpokladáme teda, že odchody z politického
hnutia založené na nespokojnosti s politikou a rétorikou lídra hnutia Igora Matoviča budú pokračovať
aj v budúcnosti.
Víťazstvo vo februárových voľbách do Národnej rady SR priniesol hnutiu najmä antikorupčný naratív
zameraný najmä proti vtedajším stranám vládnej koalície, Smeru-SD a SNS. Igor Matovič dokázal
efektívne kritizovať najmä politické aktivity predsedu strany Smer-SD Roberta Fica a predsedu SNS
Andreja Danka, ktorý pred februárovými parlamentnými voľbami pôsobil ako predseda Národnej rady
SR. Tým sa hnutiu OĽaNO podarilo získať voličov kritických k vtedajšej vláde strán Smer-SD, SNS a
Most-Híd.
Vzhľadom na to, že OĽaNO nemalo jasný a konštruktívny politický program a ani jasné politické
ambície, všeobecná frustrácia a „únava“ z politiky, nespokojnosť s vtedajšou politickou reprezentáciou
a s ich korupčným správaním boli kľúčovými faktormi, ktoré prispeli k víťazstvu politického hnutia
OĽaNO v parlamentných voľbách.
Vo vláde Igora Matoviča pôsobí viacero politikov a političiek z hnutia OĽaNO, resp. nominantov
predsedu vlády. Podpredsedom vlády a ministrom financií SR ekonóm, podnikateľ, politik hnutia
OĽaNO a kresťanský aktivista Eduard Heger. Ministrom vnútra SR sa stal bezpečnostný manažér a
bývalý riaditeľ Vojenskej spravodajskej služby Roman Mikulec. Ministrom obrany SR sa stal
bezpečnostný a zahranično-politický analytik a zbrojársky lobista Jaroslav Naď dlhodobo pôsobiaci v
slovenskej bezpečnostnej komunite a v mimovládnom sektore (Globsec a Slovenský inštitút pre
bezpečnostnú politiku). Jaroslav Naď je považovaný prívrženca Spojených štátov amerických a kritika
Ruskej federácie.
Ministrom zdravotníctva SR sa stal politik z hnutia OĽaNO, detský kardiológ a kresťanský aktivista
(zakladateľ a predseda správnej rady platformy Kresťania v meste a autorom desiatok hymien a
chválospevov, troch albumov chvál a uctievaní) Marek Krajčí. Na post ministerky kultúry SR nastúpila
verejnosti neznáma učiteľka Natália Milanová. Slovenský lesník a protikorupčný aktivista Ján Mičovský
z hnutia OĽaNO sa stal ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Posledným politikom z hnutia Igora Matoviča, ktorý získal po parlamentných voľbách ministerský post
je Ján Budaj, dlhoročný politik, jeden z vedúcich predstaviteľov tzv. Nežnej revolúcie, spoluzakladateľ
a od roku 1990 predseda hnutia Verejnosť proti násiliu. Ján Budaj má výrazný podiel na porážke
prednovembrového režimu „reálne existujúceho socializmu“. Nie je však považovaný za odborníka na
životné prostredie.
Politické hnutie SME RODINA, ktorého lídrom je kontroverzný podnikateľ a usvedčený plagiátor
spájaný s bratislavským podsvetím Boris Kollár7, získalo v parlamentných voľbách 8,24 % hlasov a 17
mandátov a v rebríčku sa ocitlo na tretej priečke za stranou Smer-SD. Po vytvorení vládnej koalície sa
Boris Kollár stal predsedom Národnej rady SR a nahradil vo funkcii Andreja Danka (Slovenská národná
strana, SNS). Ten v súčasnosti čelí viacerým korupčným kauzám (Dobytkár a Tipos). 8 Rovnako ako
7

PACHEROVÁ, Soňa; VAVROVÁ, Vanda. Boris Kollár a mafia. Pravda.sk (Bratislava: Perex), 2016-10-09.
Dostupné online [cit. 2020-07-15]. ISSN 1336-197X.
8
KELLÖOVÁ, Laura; PETROVIČ, Ján. Andrej Danko vypovedal na NAKA v kauze Tipos. Aktuality.sk (Bratislava:
Ringier Axel Springer), 2020-07-23. Dostupné online [cit. 2020-07-21].
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OĽaNO alebo Smer-SD, aj SME RODINA je hnutie, ktoré je silne personalizované, jeho imidž sa spája
výlučne s predsedom, resp. lídrom politického subjektu Borisom Kollárom.
SME RODINA je konzervatívne, anti-imigračné a euroskeptické hnutie, podnikateľský projekt jeho
lídra, ktorý je známy, okrem toho, že disponuje miliónovým majetkom, aj tým, že má 11 detí s 10
ženami.9 Napriek sklonu predsedu hnutia Borisa Kollára k polygamii, je toto politické hnutie v
kultúrno-etických otázkach paradoxne enormne konzervatívne.
Neoficiálnou, resp. skrytou alebo latentnou ideológiou hnutia je sociálny konzervativizmus založený
na podpore a ochrane tradičných hodnôt ako rodina, vzdelanie, morálka, hierarchia alebo prirodzená
autorita. Hnutie je proti podpore práv LGBTI komunity a uzatváraniu manželstiev/partnerstiev osôb
rovnakého pohlavia. V prípade SME RODINA tiež nejde o tradičný politický subjekt s regionálnymi
štruktúrami a vnútrostraníckymi demokratickým pravidlami jeho fungovania a jasne vymedzenou
ideologickou profiláciou.
Napriek tomu, že líder tohto hnutia, ktorý o sebe hovorí, že „nie je politik“, je vnímaný ako „silne
sociálne cítiaci človek“ (sociálny populizmus), je hnutie možné zaradiť k radikálnej až extrémistickej
pravici vzhľadom na ich politické konexie s európskymi predstaviteľmi radikálnej a extrémistickej
pravice (Matteo Salvini, Marine Le Pen, rakúski slobodní, Tomio Okamura, Geert Wilders, Alternatíva
pre Nemecko či rôzne proti-imigračné a nacionalistické strany zo Škandinávie)10. Vo voľbách do
Európskeho parlamentu na Slovensku v roku 2019 však hnutie nezískalo ani jeden poslanecký mandát
(získalo 3,23 % a skončilo až na 11. mieste).
Podpredseda hnutia Milan Krajniak, konzervatívny kresťan, ktorý sám seba prezýva „posledným
križiakom“, sa stal vo vláde Igora Matoviča, ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny. Ministrom
dopravy a výstavby za toto hnutie sa stal verejnosti neznámy manažér v oblasti médií Andrej Doležal,
ktorý nie je členom hnutia. Podpredsedom vlády pre legislatívu a strategické plánovanie sa stal tiež
nestraník zo súkromnej sféry, podnikateľ a advokát Štefan Holý, ktorý má údajne blízko k oligarchovi
Vladimírovi Poórovi, ktorý bol popredným politikom Hnutia za demokratické Slovensko (HZDS)
Vladimíra Mečiara a neskôr mal blízko aj k strane Smer-SD Roberta Fica. 11
Treťou stranou, ktorá tvorí súčasnú slovenskú vládu je pravicovo-liberálna politická strana Sloboda a
Solidarita (SaS), ktorej predsedom je bývalý podnikateľ, bývalý poslanec Európskeho parlamentu,
bývalý predseda Národnej rady SR vo vláde Ivety Radičovej, neoliberálny ekonóm voľného trhu Richard
Sulík.
Strana, ktorá pôvodne vznikla v roku 2008 de facto na sociálnych sieťach, zložená z neoliberálnych
ekonómov, podnikateľov a manažérov, ako protiváha voči vtedajšej strane Smer-SD, sa síce profiluje
ako liberálna, to však platí len v hospodárskych a sociálnych otázkach. Predvolebným mottom strany
bolo libertariánske „menej štátu, nižšie dane“. Neoliberálne recepty sú však, najmä v súčasnej
sociálno-ekonomickej kríze vyvolanej globálnou pandémiu, neúčinné. V podmienkach
„demokratického kapitalizmu“ si súčasná situácia vyžaduje radikálne intervencie do hospodárstva,
najmä do slovenského trhu práce (udržanie zamestnanosti v dôsledku globálneho zníženia dopytu).
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Markiza.sk, dg. Dieťa číslo 11! Boris Kollár je znova otcom, podobu so synom nezaprie. Tvnoviny.sk (Bratislava:
MARKÍZA – SLOVAKIA), 2020-06-25. Dostupné online [cit. 2020-07-08].
10
Markiza.sk, dg. Kollár sa pridáva do nového hnutia: Prečítajte si, koho vlastne pozval na Slovensko.
Tnoviny.sk (Bratislava: MARKÍZA – SLOVAKIA), 2019-05-13. Dostupné online [cit. 2020-07-08].
11
KOVÁČ, Ján. Štefan Holý robil s firmou od Poóra na analýze pre ŽSR za 300-tisíc. Denník E (Bratislava: N
Press), 2020-03-09. Dostupné online [cit. 2020-07-21].
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V kultúrno-etických otázkach sa táto strana prejavuje častokrát konzervatívne. Na kandidátnej listine
tejto strany dokonca kandidujú členovia Občianskej konzervatívnej strany (OKS). Od volieb do
Európskeho parlamentu v roku 2019 strana disponuje dvomi mandátmi (z celkového počtu 14
alokovaného pre Slovenskú republiku). Liberálna politička Lucia Ďuriš Nicholsonová a politik a
neoliberálny ekonóm Eugen Jurzyca sú členmi parlamentnej frakcie Európskych konzervatívcov a
reformistov. Strana je typickou predstaviteľkou tzv. mäkkého euroskepticizmu. Vo parlamentných
voľbách získala 6,22 % hlasov.
V súčasnej vláde Igora Matoviča zastáva funkciu prvého podpredsedu vlády pre ekonomiku a ministra
hospodárstva SR líder strany Richard Sulík. Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR sa stal
člen strany, ktorý v minulosti pôsobil ako kaderník, Branislav Gröhling. Na post ministra zahraničných
vecí a európskych záležitostí SR strana Sloboda a Solidarita nominovala politicky nezávislého,
nestranného, rešpektovaného profesionálneho diplomata Ivana Korčoka, ktorý je považovaný za
proamerického a transatlantického prívrženca. Ivan Korčok sa nezúčastnil vymenovania vlády, po
návrate z USA, kde pôsobil ako veľvyslanec, musel absolvovať povinnú karanténu kvôli pandémii
koronavírusu SARS-CoV-2. 12
Štvrtou a poslednou politickou stranou, ktorá tvorí súčasnú vládu Igora Matoviča, je strana s názvom
ZA ĽUDÍ. Táto centristická politická liberálne-konzervatívna strana vznikla ako projekt bývalého
prezidenta SR (2014 – 2019), filantropa, rovnako kontroverzného podnikateľa a spoluzakladateľa
splátkových nebankových spoločností Tatracredit, Triangel a Quatro Andreja Kisku, ktorého popularita
a dôveryhodnosť na Slovensku v poslednom období rapídne klesala v dôsledku káuz (kauza Veľký
Slávkov, kontakty na regionálnu mafiu pôsobiacu v okolí mesta Poprad a viaceré daňové kauzy),
ktorým ako prezident SR čelil.13 Jeho strana ZA ĽUDÍ získala v parlamentných voľbách 5,77 % a 12
mandátov v Národnej rade SR.
Strana získala vo vláde Igora Matoviča dva posty. Podpredsedníčkou vlády pre investície a
informatizáciu sa stala podpredsedníčka strany, vyštudovaná bábkoherečka, Veronika Remišová (pred
voľbami opustila hnutie OĽaNO kvôli osobe Igora Matoviča) a ministerkou spravodlivosti právnička
Mária Kolíková. Predseda strany ZA ĽUDÍ Andrej Kiska 28. júna 2020 ohlásil svoj odchod z politického
života s tým, že už nebude kandidovať na predsedu strany. Súčasné preferencie v prieskumoch
verejnej mienky strany ZA ĽUDÍ oscilujú okolo hodnoty 3,5 %.
Budúcnosť tejto politickej strany je bez jej zakladateľa veľmi otázna. Nemožno vylúčiť možnosť, že
strana po odchode jej predsedu de facto zanikne podobne ako strana SIEŤ kedysi populárneho politika
a ústavného právnika Radoslava Procházku. Navyše, v súčasnosti je spoločnosť KTAG, ktorej je Andrej
Kiska spolumajiteľom, vyšetrovaná pre neoprávnené odpočty DPH počas prezidentskej kampane. 14 V
tejto predvolebnej kampani v roku 2014 Andrej Kiska porazil predsedu Smeru-SD Roberta Fica a stal
sa štvrtým prezidentom SR.
Súčasná vláda Igora Matoviča (OĽaNO) je názorovo veľmi heterogénna, je zložená z výlučne liberálnych
a konzervatívnych pravicových strán, ktoré zjednotila snaha poraziť formálne sociálno-demokratickú
stranu Smer-SD Roberta Fica, ktorý sa podieľal na vláde viac než desaťročie a udával tón slovenskej
politike. Na premiérskej stoličke ho však vystriedal Peter Pellegrini (marec 2018 až marec 2020). Igor
12

TASR. Ministrom zahraničia bude Korčok. Pred nástupom absolvuje karanténu. TREND.sk (Bratislava: News
and Media Holding), 2020-03-18. Dostupné online [cit. 2020-07-21]. ISSN 1335-0684.
13
TOMA, Branislav. Kisku dobiehajú praktiky jeho bývalých nebankoviek. Pravda.sk (Bratislava: Perex), 201706-17. Dostupné online [cit. 2020-07-18]. ISSN 1336-197X.
14
TOMA, Branislav. Kiska chcel uplatniť vratku DPH v sume 146-tisíc eur. Pravda.sk (Bratislava: Perex), 2017-0919. Dostupné online [cit. 2020-07-18]. ISSN 1336-197X.
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Matovič hrá, na rozdiel od Petra Pellegriniho (Hlas-SD), ktorý bol predsedom vlády SR dva roky z
pozície podpredsedu strany Smer-SD, v európskej politike „druhé husle“.
Kým Peter Pellegrini si takmer okamžite získal rešpekt európskych lídrov na zasadnutiach Európskej
rady, tak Igor Matovič je, vzhľadom na absenciu akejkoľvek odbornej expertízy, politickej naivity a
absencie znalosti anglického (alebo iného svetového) jazyka, v európskej (a medzinárodnej) politike
prakticky neviditeľný a bezvýznamný. Slovenská republika pod vedením Igora Matoviča de facto
stratila svoj hlas na pôde Európskej rady.
Úspech súčasného predsedu vlády SR Igora Matoviča bola založený na prísľube, že do slovenského
politického systému prinesie novú politiku. Frustrovaný slovenský elektorát vo februárových
parlamentných voľbách túžil svojim hlasom presadiť zmenu, ktorá by neznamenala iba novú vládu, ale
tiež kvalitatívne novú politiku – politiku bez korupcie, škandálov, arogancie, politického primitivizmu
a nespočetných káuz. Dnes však už môžeme povedať, že slovenskí voliči síce po voľbách získali novú
vládu, nie však novú politiku.
Nemožnosť uspokojiť túžbu po novej demokratickej politike sa v krajine permanentne premieňa na
frustráciu voličov a enormne vysokú nedôveru k politickému systému. Pre budúcnosť politického
systému na Slovensku platí, že ak sa už priepasť medzi prísľubom kvalitatívne novej politiky a jej
deformovaným napĺňaním v praxi nebude dať prekročiť, pocit frustrácie väčšinovej spoločnosti
dosiahne také rozmery, že už nebude cesty späť. Viera v demokratické zriadenie je na Slovensku veľmi
krehkou záležitosťou.
Nová vláda verbálne deklarovala, že bude vládou transparentnosti, boja proti systémovej korupcii a
novej politickej kultúry. Prvé týždne pôsobenia nového kabinetu pod taktovkou Igora Matoviča však v
tomto ohľade priniesli výlučne bezprecedentné sklamanie. Vláda Igora Matoviča čelila od prvých dní
kríze súvisiacej s vypuknutím a šírením globálnej pandémie nového koronavírusu, ktorá u slovenského
obyvateľstva spôsobila strach a pocity neistoty. Vláda túto krízovú situáciu nezvládla po organizačnej
stránke a ani na úrovni politickej komunikácie.
Igor Matovič a členovia jeho vlády neboli na krízovú situáciu pripravení a jednotlivé opatrenia
smerujúce k potlačeniu šírenia pandémie vírusu boli sledom neprofesionálne odkomunikovaných
zlyhaní. V úvodných dňoch a týždňoch pôsobenia Igora Matoviča ako predsedu vlády na seba pomerne
veľkú pozornosť strhávala premiérova komunikácia. Igor Matovič sa z nepochopiteľných dôvodov
rozhodol, že si ju celú bude riadiť sám a to prostredníctvom tlačových konferencií a statusoch na
sociálnej sieti Facebook. Predseda vlády SR až do súčasnosti nemá hovorcu a ani administrátora, ktorý
by mu spravoval účet na sociálnej sieti.
Predseda Národnej rady SR Boris Kollár (SME RODINA), v slovenskom politickom systéme druhý
najvyšší ústavný činiteľ, čelil kauze podozrenia z plagiátorstva v prípade jeho diplomovej práce za ktorú
mu bol na súkromnej vysokej škole v Skalici udelený titul „magister“. Boris Kollár, v minulosti otvorene
pôsobiaci v mafiánskom prostredí, odmietol post predsedu parlamentu opustiť a v prípade jeho
odvolania sa koaličným partnerom vyhrážal odchodom z vládnej koalície.
Boris Kollár hlasovanie o vyslovení (ne)dôvery dňa 7. júla 2020 v Národnej rade SR ustál. O niekoľko
dní neskôr sa ukázalo, že problematickú diplomovú prácu obhájil aj minister školstva SR Branislav
Gröhling zo strany Sloboda a Solidarita. Následne slovenský Denník N v polovici júla odhalil, že
plagiátom je aj diplomová práca predsedu vlády Igora Matoviča, ktorý ostentatívne kritizoval
plagiátorstvo v prípade rigoróznej práce bývalého predsedu SNS Andreja Danka.
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Igor Matovič bol z postu predsedu neúspešne odvolávaný v Národnej rade SR na podnet poslancov zo
strán Hlas-SD a Smer-SD dňa 23. júla 2020.15 Možnosti Slovenska vygenerovať silných a dôveryhodných
a poctivých politických lídrov schopných dôstojne zastávať najvyššie ústavné funkcie v štáte sú v
súčasnosti signifikantne obmedzené.
Plagiátorské kauzy popredných politikov súčasnej vlády odhalili problém neoliberalizácie školstva, v
rámci ktorej sú univerzitné tituly považované za komodity, ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie
určitého zamestnania, funkcie či sociálno-ekonomického statusu. 16 Okrem toho odhaľujú neschopnosť
politikov vyvodiť osobnú politickú zodpovednosť a zvýšiť politickú kultúru v krajine v súlade s ich
deklaratórnymi vyhláseniami.
V súčasnosti sú vzťahy medzi predstaviteľmi vládnych strán veľmi napäté a sporadicky dochádza ku
konfliktným situáciám. Vláda Igora Matoviča je politicky príliš heterogénna a konfliktným atribútom
vlády je samotný premiér Igor Matovič, ktorý nebol na túto funkciu politicky pripravený.17
Matovič sa počas svojej politickej kariéry dostal do sporov či otvorených politických konfliktov s
Richardom Sulíkom (predseda SaS), Martinom Poliačikom (SaS, v súčasnosti hnutie Progresívne
Slovensko), Danielom Lipšicom (v minulosti podpredseda KDH, dnes prominentný advokát), Robertom
Ficom (predseda Smeru-SD), Bélom Bugárom (bývalý predseda strany Most-Híd), Alojzom Hlinom
(KDH), Miroslavom Beblavým (bývalý predseda SPOLU-OD), Andrejom Dankom (predseda SNS),
Petrom Pčolinským (podpredseda hnutia SME RODINA), Radoslavom Procházkom (bývalý predseda
strany SIEŤ) atď.
V opozícii v súčasnosti pôsobia strany Smer-SD, vznikajúca strana Hlas-SD a neofašistická strana
Mariána Kotlebu Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS), ktorá v parlamentných voľbách získala 7,97 %
platných hlasov (229 660 hlasov). Líder, resp. „vodca“ tejto strany je označovaný za pravicového
extrémistu18, hoci za trestné činy extrémizmu (podľa § 140a Trestného zákona) nebol nikdy
právoplatne odsúdený.
Strana ĽSNS je extrémistická, jej členovia efektívne pracujú s ideológiami neonacizmu a neofašizmu.19
Napriek tomu, Najvyšší súd SR návrh generálneho prokurátora ohľadom zrušenia strany na svojom
zasadnutí v apríli 2019 zamietol s ohľadom na skutočnosť, že sa nepodarilo dokázať rozpor so
zákonom, ktorý by zakladal dôvody na jej rozpustenie.20
Kotlebove názory zahŕňajú oslavovanie klerofaštického prezidenta Jozefa Tisa, fungovanie
Slovenského štátu (1939 – 1945), negatívne sa vymedzil voči Rómom, Slovenskému národnému
povstaniu, NATO, politike Spojených štátov a Európskej únie. Diskutabilný je aj jeho postoj voči
holokaustu. Trestným stíhaniam, okrem Mariána Kotlebu, čelilo viacero popredných členov strany.
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Igor Matovič pokračuje vo svojom emotívnom prejave... Denník N (Bratislava: N Press), 2020-07-23.
Dostupné online [cit. 2020-07-23]. ISSN 1339-844X.
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MIHÁLY, Robert. Nepokazme si to? Za pár mesiacov Matovič a spol. pokazili úplne všetko. Deník Referendum
(Brno: Vydavatelství Referendum s.r.o.), 2020-06-10. Dostupné online [cit. 2020-07-10]. ISSN ISSN 2533-5987.
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HLUCHÁŇOVÁ, Mária. Vašečka: Premiér Matovič nie je pripravený na funkciu, krajina si to odskáče. Pravda.sk
(Bratislava: Perex), 2020-06-29. Dostupné online [cit. 2020-07-06]. ISSN 1336-197X.
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TÓDA, Mirek; VASILKO, Tomáš; BALLOVÁ, Denisa. Takto vyzerá extrémna pravica v Európe, Kotleba patrí
medzi najradikálnejších (mapa). Denník N (Bratislava: N Press), 2016-03-09. Dostupné online [cit. 2020-07-11].
ISSN 1339-844X.
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DRÁBIK, Juraj. ĽSNS je neonacistická strana, usvedčujú ju jej spojenci aj vlastné činy. Denník N (Bratislava: N
Press), 2019-10-31. Dostupné online [cit. 2020-07-13]. ISSN 1339-844X.
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KNAPKO, Pavel. Najvyšší súd rozhodol, ĽSNS nerozpustili. Nemali sme obavy, reagoval Kotleba. HNonline.sk
(Bratislava: MAFRA Slovakia), 2019-04-29. Dostupné online [cit. 2020-10-31]. ISSN 1336-1996.
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Strana má svojho zástupcu v Európskom parlamente. Je ním, na dezinformačnej scéne populárny,
podpredseda strany Milan Uhrík.
Podľa aktuálneho prieskumu verejnej mienky agentúry Polis z 28. júla 2020, by parlamentné voľby
vyhralo hnutie OĽaNO premiéra Igora Matoviča so ziskom takmer 22 % hlasov. Na druhom mieste by
sa umiestnila vznikajúca strana Hlas-SD Petra Pellegriniho so ziskom 15,5 %, tretie miesto obsadila
strana SaS Richarda Sulíka (9,2 %). Preferencie strany Smer-SD naďalej klesajú, volilo by ju takmer 9 %
respondentov. Do parlamentu by sa dostalo tiež hnutie SME RODINA (8,2 %), ĽSNS (8 %) a Progresívne
Slovensko (6,8 %). Do parlamentu by sa dostala aj etnicky maďarská strana, Maďarská komunitná
spolupatričnosť (5,5 %). Koaličná strana ZA ĽUDÍ by sa nedostala do parlamentu, volilo by ju 4,6 %
opýtaných. KDH by získalo 3,9 %, SNS 3,8 %, Dobrá voľba 1,3 %, Most-Híd 1,1 %, Vlasť 0,9 % a
Demokratická strana 0,5 %.21 KSS, Socialisti.sk a SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby, o ktorých
budeme hovoriť v nasledovnej podkapitole, sa v prieskume neobjavili. Ich preferencie sú v súčasnosti
na hodnotách štatistickej odchýlky.

2.2. Substantívne pohyby na ľavej strane politického spektra
V posledných dvoch desaťročiach na ľavej strane politického spektra dominovala formálne sociálnodemokratická strana Smer-SD na čele s predsedom Robertom Ficom. V súčasnosti sa situácia mení a
dochádza k nepredvídateľným prekresleniam slovenskej politickej mapy. Politická strana Smer-SD sa
formálne označuje ako stredoľavá a sociálno-demokratická strana (je súčasťou Strany európskych
socialistov).
V kultúrnych, resp. kultúrno-etických témach je však strana Smer-SD konzervatívna. Predstavitelia
tejto strany nezriedka vyjadrujú konzervatívno-kresťanské, nacionalistické, populistické, autoritárske,
homofóbne (strana je proti presadzovaniu a podpore práv LGBTI komunity), anti-imigrantské či
otvorene rasistické (protirómske) názory a postoje. Strana sa výrazne podieľala na tom, že počas vlády
Smer-SD, SNS a Most-Híd Národná rada SR schválila v marci 2019 uznesenie, ktorým požiadala vládu,
aby nepokračovala v procese smerujúcom k ratifikácii Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu
na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (tzv. Istanbulský dohovor).22
Strana Smer-SD (podobne ako ostatné parlamentné strany v krajine) je silne personalizovaná.
Dlhoročným predsedom strany je autoritársky, pragmatický a technokratický politik, „technológ moci“
Robert Fico, ktorý trikrát pôsobil vo funkcii predsedu vlády SR.23 Osoba politického vodcu, lídra či
predsedu hrá v slovenskom politickom prostredí silnú úlohu, väčšiu než samotný program či
ideologická profilácia politického subjektu.
Robert Fico o strane hovorí dlhodobo ako o „rustikálnej“ (dedinskej, vidieckej) sociálnej demokracii.24
Týmto spôsobom signalizuje verejnosti, že strana je síce formálne sociálno-demokratická, ale zároveň
reflektuje či zohľadňuje špecifické slovenské podmienky sociálno-ekonomického a politického vývoja
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Prieskum Polisu: OĽaNO na čele, SaS preskočila Smer. Pravda.sk (Bratislava: Perex), 2020-07-28. Dostupné
online [cit. 2020-07-22]. ISSN 1336-197X.
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dohovoru. Pravda.sk (Bratislava: Perex), 2020-02-10. Dostupné online [cit. 2020-07-20]. ISSN 1336-197X.
23
SLIZ, Martin; DAUBNER, Peter. Politológ: Pellegriniho ľavičiarstvo nie je kalkul. Pojmu ľavičiar sa však cielene
vyhýba (rozhovor). Aktuality.sk (Bratislava: Ringier Axel Springer), 2020-06-23. Dostupné online [cit. 2020-0716].
24
MIKUŠOVIČ, Dušan. Fico zostáva predsedom, Smer chce mať rustikálny. Sekundovať mu bude mladý Kaliňák,
Blaha či rapujúci poslanec Takáč. Denník N (Bratislava: N Press), 2020-07-18. Dostupné online [cit. 2020-0718]. ISSN 1339-844X.
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a slovenskú kultúru či prevládajúce katolícke náboženstvo a jeho hlboko zakorenené dogmy, ktoré
determinujú volebné preferencie.
S výnimkou niekoľkomesačnej prestávky (pravicová vláda Ivety Radičovej), kedy pôsobila napriek
volebnému víťazstvu v opozícii, vládla strana Smer-SD v rôznych koaličných kombináciách (v rokoch
2012 až 2016 samostatne, „jednofarebná vláda“ strany Smer-SD po volebnom zisku 44,41 %) od roku
2006.
Napriek tomu, že strana Smer-SD nie je a nikdy nebola tradičnou sociálno-demokratickou stranou
európskeho typu, rešpektujúc viaceré nespochybniteľné úspechy, v tomto období na základe svojho
pôsobenia zdiskreditovala politickú a ekonomickú autentickú ľavicu a poškodila a znemožnila jej
možné perspektívy na veľmi dlhé obdobie.
V dôsledku korupčných káuz, vnútrostraníckych rozporov a konfliktov a ďalších dôvodov odišlo z
politickej strany Smer-SD alebo z politického života v posledných mesiacoch viacero jej popredných a
dlhoročných predstaviteľov (bývalý minister kultúry Marek Maďarič, bývalý minister vnútra Robert
Kaliňák, bývalý minister financií Peter Kažimír, poslanec Európskeho parlamentu Boris Zala,
konzervatívny poslanec Národnej rady SR Ján Podmanický, poslanec Európskeho parlamentu Vladimír
Maňka, štátna tajomníčka Monika Jankovská atď.).
S tým súvisela aj klesajúca voličská podpora strany. Stranu Smer-SD poškodila politická/koaličná kríza,
ktorá začala dvojnásobnou úkladnou vraždou investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky
Martiny Kušnírovej, ktorá sa odohrala 21. februára 2018 vo Veľkej Mači v okrese Galanta. Ján Kuciak
pôsobil ako investigatívny reportér spravodajského portálu Aktuality.sk a venoval najmä podozreniam
z daňových podvodov. Zameriaval sa na korupčné kauzy (najmä na ekonomickú trestnú činnosť) s
politickými implikáciami.
V čase vraždy Ján Kuciak pripravoval investigatívny článok, ktorý bol publikovaný slovenskými médiami
až po jeho smrti, o podvodoch talianskych podnikateľov pôsobiacich na východnom Slovensku, ktorí
mali napojenie na taliansku mafiánsku skupinu ’Ndrangheta a o väzbách jedného z nich na
predstaviteľov strany Smer-SD, jeho lídra Roberta Fica a Úrad vlády SR pod jeho vedením.25
Smrť mladého páru z údajných politických dôvodov obyvateľstvom Slovenska otriasla. Vláda Roberta
Fica (s účasťou dvoch menších koaličných strán - SNS a Most) musela čeliť spoločenskému, politickému
a mediálnemu tlaku. Protesty sa konali v najmenej 40 mestách Slovenska. Išlo o najväčšie protestné
zhromaždenia od udalostí z novembra 1989. 26
Vtedajší prezident SR Andrej Kiska po týchto udalostiach začiatkom marca 2018 navrhol buď rozsiahlu
a zásadnú rekonštrukciu vlády alebo predčasné voľby.27 V reakcii na tieto vyjadrenia obvinil vtedajší
predseda vlády Robert Fico prezidenta z toho, že sa pridal k opozícii a z kontaktov s americkým
finančníkom a filantropom George Sorosom, čím sa snažil napodobniť „úspešnú“ stratégiu Viktora
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14

Orbána v Maďarsku, čo v slovenských podmienkach silnej a aktívnej občianskej spoločnosti a
nezávislých médií očividne nefungovalo a Robert Fico sa stal terčom výsmechu. 28
Rastúce napätie v celej spoločnosti a masívne demonštrácie viedli najprv k rezignácii ministrov kultúry
a vnútra Mareka Maďariča a Roberta Kaliňáka, neskôr až k vládnej kríze, ktorej vyvrcholením bolo
podanie demisie tretej vlády Roberta Fica dňa 15. marca 2018 do rúk prezidenta SR Andreja Kisku.
Následne došlo k viacerým personálnym zmenám. Novú vládu opäť zostavil Smer-SD a na jej čele
Roberta Fica nahradil populárny a konsenzuálny podpredseda Smeru-SD, sociálno-demokratický
politik manažérskeho typu Peter Pellegrini, ktorý pôsobil ako podpredseda vlády. Robert Fico zostal
predsedom strany Smer-SD a je ním až do súčasnosti.
Z dvojnásobnej vraždy bol neskôr obvinený ako hlavný objednávateľ slovenský mafiánsky podnikateľ
Marian Kočner a jeho „skupina“ (Alena Zsuzsová, Zoltán Andruskó, Miroslav Marček a Tomáš Szabó).
V súčasnosti je spolu s ďalšími obvinenými v dôsledku vyšetrovania viacerých káuz vo väzbe. Za
dvojnásobnú úkladnú vraždu im hrozí trest odňatia slobody na 25 rokov alebo doživotie. 29 (V čase
písanie tejto štúdia pokračoval proces v prípade týchto vrážd 22. dňom, na ktorom obhajcovia
obžalovaných prednášali svoje záverečné reči.30)
Od parlamentných volieb v roku 2016 si strana Smer-SD stabilne udržiavala volebné preferencie okolo
25 až 28 %. Radikálny zlom pre stranu nastal po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a následnej
rekonštrukcii vlády. Smer-SD postupne klesol na približne 20 % a z tohto čísla sa mu preferencie
nepodarilo zvýšiť ani do súčasnosti.31 Smer-SD pod vedením Roberta Fica, ktorý neprejavil politickú
sebareflexiu a zodpovednosť, je dnes zdiskreditovanou stranou.
Vo voľbách do Európskeho parlamentu v máji 2019 utrpela strana Smer-SD prekvapivú porážku, keď
získala iba 15,72 % (pokles o vyše 8 %) hlasov a prvý raz od roku 2004 neskončila vo voľbách ako
najsilnejšia politická strana, keď Smer-SD predbehla koalícia strán Progresívne Slovensko a SPOLU-OD.
Smer-SD získal v Európskom parlamente iba 3 mandáty. Do poslaneckých lavíc sa posadila Monika
Beňová, Miroslav Číž a Robert Hajšel.
Bývalý poslanec Európskeho parlamentu za Smer-SD Boris Zala v roku 2019 kritizoval ideologický
vnútrostranícky rozkol v strane Smer-SD medzi dvoma krídlami: sociálno-demokratickým
(reprezentovaným ním, vtedajším predsedom vlády Petrom Pellegrinim či Monikou Smolkovou,
Monikou Beňovou a Branislavom Ondrušom) a nacionalistickým, reakčným a konzervatívnym krídlom
(do ktorého Zala zaradil predsedu strany Roberta Fica, bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka či
kontroverzného poslanca Ľuboša Blahu, ktorý je od 18. júla 2020 podpredsedom strany).
Tieto dve vnútrostranícke línie Pellegriniho a predsedu Fica sa podľa neho v mnohých záležitostiach
názorovo odlišujú. Podľa Borisa Zalu dokonca Robert Fico stranu Smer-SD „fašizuje“ pre potenciálnu
spoluprácu v roku 2020 s neofašistickou Ľudovou stranou Naše Slovensko (ĽSNS).32
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Tieto obavy Borisa Zalu sa v súčasnosti čiastočne začali skutočne napĺňať. Napríklad v máji 2020 dvaja
poslanci za stranu Smer-SD, Ján Podmanický a Marián Kéry založili tzv. platformu hodnotovej politiky
s poslancami z extrémne konzervatívnej kresťansko-demokratickej strany KDŽP – Aliancia za
Slovensko, ktorí boli zvolení do parlamentu na kandidátke neofašistickej ĽSNS. 33
Vo voľbách do Národnej rady SR vo februári 2020 kandidovala strana Smer-SD s volebným lídrom
Petrom Pellegrinim a so sloganom „nový SMER – zodpovedná zmena“. Predseda strany Robert Fico
kandidoval z druhého miesta. Strane sa v parlamentných voľbách podarilo získať výsledok iba 18,29
%. V porovnaní z predchádzajúcimi voľbami išlo o pokles o 10 %. Strana v parlamente obsadila 38
kresiel a stala sa najsilnejšou opozičnou stranou. Peter Pellegrini získal v týchto voľbách 413 555
preferenčných hlasov a Robert Fico iba 243 463. 34 Po voľbách sa Peter Pellegrini stal podpredsedom
Národnej rady SR a Robert Fico predsedom poslaneckého klubu strany Smer-SD.
Napriek tomuto výsledku Robert Fico nevyvodil politickú zodpovednosť a nevzdal sa postu predsedu
strany. Latentné spory medzi Pellegrinim a Ficom ohľadom smerovania strany a politickej komunikácie
sme mohli pozorovať už pred voľbami. Už v apríli 2020 vtedajší podpredseda strany Peter Pellegrini
oznámil, že má ambíciu kandidovať na post predsedu strany ako najpopulárnejší politik strany, ktorý
získal vo voľbách o 170 000 viac hlasov než predseda.35 Robert Fico tieto Pellegriniho vyhlásenia rázne
odmietol s tým, že sa post predsedu nechystá opustiť.
Po voľbách začalo napätie v strane rapídne eskalovať. Počas júna 2020 Peter Pellegrini priznal, že si
nevie ďalej predstaviť politickú budúcnosť s Robertom Ficom. Napriek tomu, že Robert Fico v júni,
takpovediac na poslednú chvíľu, ponúkol Pellegrinimu funkciu predsedu strany, Pellegrini rýchlo
ohlásil, že založí vlastnú stranu postavenú na princípoch sociálnej demokracie. Môžeme povedať, že
vzhľadom rastúcu popularitu a dôveryhodnosť Petra Pellegriniho išlo o racionálne rozhodnutie. Robert
Fico je konfliktný, pre väčšinu spoločnosti veľmi nepopulárny a nedôveryhodný politik spájaný s
oligarchami fungujúcimi v pozadí strany a profitujúcimi zo štátnych zákaziek.
Dokonca aj medzi voličmi strany Smer-SD má Pellegrini jednoznačne väčšiu dôveru ako Robert Fico.
Pellegrinimu, podľa prieskumu, v apríli 2020 verilo až 96 % voličov strany a len 4 % mu nedôverovali,
Ficovi dôverovalo len 63,4 % priaznivcov strany Smer-SD, 34 % respondentov mu neverilo.36 V
dôsledku toho Peter Pellegrini na tlačovej konferencii v júni 2020 v Banskej Bystrici oznámil, že
rezignuje na post podpredsedu strany Smer-SD a v dohľadnej dobe stranu opustí.
Už podľa prvého prieskumu verejnej mienky by novú stranu Petra Pellegriniho volilo viac voličov než
získala strana Smer-SD vo februárových voľbách. Jeho ešte neexistujúci politický subjekt by volilo až
21,4 % respondentov, zatiaľ čo Smer-SD na čele s Robertom Ficom len 9,7 % voličov. 37 Na tlačovej
konferencii približne týždeň po oznámení Pellegriniho odchodu svoj odchod zo strany oznámilo ďalších
10 poslancov strany Smer-SD, medzi nimi podpredsedovia strany a bývalí ministri Peter Žiga a Richard
Raši, členka predsedníctva a bývalá ministerka Denisa Saková či ďalší dlhoroční poslanci a členovia
33
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strany Smer-SD. Zároveň na tlačovej konferencii spolu s Pellegrinim oznámili vznik novej
sociálnodemokratickej strany s názvom HLAS – sociálna demokracia (Hlas-SD), do ktorej vstupujú. 38 V
súčasnosti týchto 11 poslancov Národnej rady SR („Pelleho jedenástka“) pôsobia ako nezaradení,
pretože im vedenie parlamentu nepovolilo vytvorenie poslaneckého klubu.
Členmi prípravného výboru strany Hlas-SD sa stali poslanci Národnej rady SR Peter Pellegrini, Matúš
Šutaj Eštok a Peter Kmec. (Aby strana vznikla, musí, podľa platnej legislatívy, najneskôr do 25.
decembra 2020 získať 10 000 podpisov občanov Slovenska starších ako 15 rokov, ktorí súhlasia s jej
vznikom.) Zber podpisov začal dňa 13. júna 2020 symbolicky v rodnom meste Petra Pellegriniho, v
Banskej Bystrici.
Odchod časti významných politikov zo strany Smer-SD a vytváranie nového politického subjektu pod
vedením populárneho Petra Pellegriniho je najdôležitejšou politickou udalosťou na ľavej strane
politického spektra v roku 2020, ktoré spôsobilo radikálne prekreslenie politickej mapy na Slovensku.
Pellegrini vníma, podľa vlastných slov, rozchod so Smerom-SD ako rozchod s politickou minulosťou,
ktorá bola okrem mnohých úspechov poznačená chybami, ktoré bránili sociálno-demokratickej
politike sa do budúcnosti nadýchnuť a súperiť s vládnou pravicou.
Pellegrini verejne deklaroval, že Hlas-SD bude sociálno-demokratickým hlasom chudobných, slabých,
zamestnaných, ale aj sociálne odkázaných. 39 Prihlásil sa k tomu, čo by sme mohli nazvať „politickým
modernizmom“, akcentujúcim témy ako priemyselná revolúcia, digitalizácia, ekológia, moderné
manažovanie štátnej správy, demografické zmeny atď.
Okrem strany Smer-SD Roberta Fica a strany Hlas-SD Petra Pellegriniho, ktoré sa formálne hlásia k
sociálnej demokracii, pôsobia v Slovenskej republike aj ďalšie menšie ľavicovo orientované politické
strany. V nasledovných riadkoch ich predstavíme.
Komunistická strana Slovenska (KSS) je krajne ľavicová strana, ktorú od roku 2006 vedie insitný historik
Jozef Hrdlička. Strana je zároveň jeho „biznis projektom“. Strana je po formálnej anti-kapitalistická a
hlási sa k marxizmu-leninizmu. Aj táto politická strana je však tradicionalistická, resp. konzervatívna,
odmieta prisťahovalectvo a práva menšín. Strana nie je demokratická, nefungujú v nej demokratické
mechanizmy a jej členská základňa extrémne rýchlym tempom vymiera. V strane absentuje akákoľvek
sebareflexia či politická zodpovednosť za pretrvávajúce volebné neúspechy. Komunistická strana
sporadicky organizuje demonštrácie zamerané proti členstvu Slovenska v NATO či politike USA.
Strana sa februárových volieb do Národnej rady SR nezúčastnila, hoci v predvolebnej kampani použila
billboardy s veľkou fotografiou normalizačného prezidenta Gustáva Husáka a s novým logom s
červenou hviezdou. KSS nie je právnym, ale považuje sa za ideového nástupcu Komunistickej strany
Slovenska, ktorá vznikla v roku 1948. Za posledné desaťročie strana zaznamenávala výlučne volebné
neúspechy. V parlamentných voľbách v rokoch 2010, 2012 a 2016 získala strana len 0,83; 0,72 a neskôr
0,62 % voličských hlasov.
Strana sa februárových parlamentných volieb nezúčastnila z dôvodu, že nedisponovala volebnou
kauciou vo výške 17 000 €. V prieskumoch verejnej mienky sa KSS vzhľadom na nízke volebné
preferencie neobjavuje. Strana má v súčasnosti extrémne nízky, takmer nulový volebný potenciál.
Niektorí poprední členovia strany majú blízko k extrémistickej a populistickej pravici.
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Pod názvom „SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby“ vznikla ľavicová sociálno-demokratická
politická strana v októbri 2019, teda tesne pred voľbami do Národnej rady SR. Stranu pôvodne založil
bývalý poslanec Národnej rady SR a bývalý liberálny minister hospodárstva za stranu Sloboda a
Solidarita (2010 – 2012) Juraj Miškov v roku 2015. Až po jej premenovaní v roku 2019 sa jej predsedom
stal ľavicovo orientovaný historik, riaditeľ Múzea Slovenského národného povstania Stanislav Mičev,
ktorý sa vyhraňoval voči politike strany Smer-SD a snažil sa získať voličov sociálnej demokracie
frustrovaných z pôsobenia tejto strany.40
Hlavným cieľom strany bolo, podľa ich slov, zabezpečiť pre pracujúcich dôstojné pracovné prostredie,
vrátane zlepšenia pracovných podmienok zamestnancov, postavenia živnostníkov aj zdravotne ťažko
postihnutých občanov a marginalizovaných skupín. Sociálno-demokratický program však tejto
politickej strane úspech v parlamentných voľbách nepriniesol. Tie skončili pre stranu fiaskom. Strana
získala len 3 296 volebných hlasov, resp. 0,11 %. Strana bola, ako to na Slovensku býva častým
fenoménom, projektom jedného človeka, jej predsedu Stanislava Mičeva. Na túto skutočnosť aj
doplatila.
O vstup do Národnej rady SR a na politickú scénu ako takú sa vo februári 2020 pokúsilo aj radikálne
ľavicové hnutie s názvom Socialisti.sk, ktoré rovnako ako hnutie SOLIDARITA vzniklo len v októbri 2019.
Opäť išlo o projekt výlučne jedného egocentricky orientovaného človeka, ktorým bol slovenský
historik, politický a mediálny analytik, vysokoškolský učiteľ, publicista a angažovaný občiansky aktivista
Eduard Chmelár, ktorý projekt tento vytvoril ako hnutie radikálnej ľavice, kritizujúce etablovaného
politické projekty zľava.41 V prípade tohto politického projektu boli artikulované názory a postoje
blízke k ideológiám ako alterglobalizmus, antikapitalizmus, demokratický socializmus, ekosocializmus
a pro-europanizmus. Hnutie Socialisti.sk Eduarda Chmelára bolo teda radikálnejšie než umiernenejší
sociálno-demokratický projekt Stanislava Mičeva.
Analytik Eduard Chmelár je na verejnosti známy ako chronický neúspešný kandidát s dlhou históriou,
ktorý v roku 1998 kandidoval do Národnej rady SR za Stranu demokratickej ľavice (SDĽ), v roku 2009
kandidoval do Európskeho parlamentu za Stranu zelených, v roku 2012 za hnutie „99 percent“ do
Národnej rady SR, v roku 2015, pred parlamentnými voľbami v roku 2016, sa neúspešne pokúsil
zaregistrovať politické hnutie s názvom SEN, v roku 2019 neúspešne kandidoval za prezidenta SR a v
prvom kole získal 2,74 %. 42
Politická kariéra známeho slovenského ľavičiara Eduarda Chmelára je teda sledom volebných debaklov
a neúspechov. Jeho posledný projekt Socialisti.sk, založený na troch základných pilieroch – sociálnom,
environmentálnom a mierovom, bol rovnako fatálnym neúspechom. Hnutie vo voľbách získalo len
0,55 % hlasov. Eduard Chmelár vyvodil politickú zodpovednosť za volebný debakel a vzdal sa funkcie
predsedu v júni 2020. Snem tejto strany za nového predsedu zvolil Artura Bekmatova a Chmelár zostal
v štruktúre hnutia čestným predsedom.
Mladý komunista a novinár Artur Bekmatov, bývalý člen Ústredného výboru Komunistickej strany
Slovenska, je kontroverznou postavou slovenskej ľavicovej scény. V minulosti adoroval generálneho
tajomníka KSČ a normalizačného komunistického prezidenta ČSSR (1975 – 1989) Gustáva Husáka či
dokonca Vasila Biľaka, ktorý bol 60. rokoch jedným z vedúcich predstaviteľov konzervatívnych síl v
40
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KSČ, podporoval sovietsku intervenciu a podieľal sa na likvidácii obrodného procesu tzv. Pražskej jari.
Biľak bol jedným zo signatárov tzv. pozývacieho listu vojsk Varšavskej zmluvy a hlavným exponentom
brežnevovského vedenia v KSČ, reprezentantom neostalinského dogmatizmu. Bekmatov tiež pôsobil
ako externý redaktor konšpiračného a anti-semitského a pro-ruského časopisu Zem a Vek.43
Oba projekty, Socialisti.sk a SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby môžeme považovať za projekty
svojich lídrov-zakladateľov. Podpredsedovia týchto strán sú na verejnosti a aj na ľavej strane
politického spektra prakticky neznámi a politicky bezvýznamní. Oba projekty neboli schopné zaujať
slovenský elektorát a zlyhali. Ich budúcnosť je vzhľadom na extrémne nízky volebný potenciál otázna.
Je pravdepodobné, že ľavé spektrum na politickej scéne budú preto na Slovensku v budúcnosti
reprezentovať dva sociálno-demokratické projekty: Smer-SD Roberta Fica a Hlas-SD Petra Pellegriniho.
Špecifickým a pozoruhodným typom ľavicovej politickej strany na slovenskej politickej scéne je hnutie
s názvom Progresívne Slovensko (PS), ktoré vzniklo v novembri 2017. PS je mimoparlamentné politické
hnutie, ktoré politológovia zaraďujú buď do stredu politického spektra (ako liberálne a proeurópske
hnutie spájajúce umiernenú ľavicu a pravicu) alebo do jeho ľavej časti. Progresívne Slovensko je
ľavicovo liberálne a proeurópske so silnou zelenou agendou a agendou menšinových práv. Progresívne
Slovensko je na európskej úrovni v súčasnosti členom centristickej a liberálnej Aliancie liberálov a
demokratov za Európu (ALDE).
Progresívne Slovensko pôvodne (už v roku 2016 ako občianskej združenie) založil sociálnodemokraticky orientovaný podnikateľ, investor a bývalý predseda Mladej demokratickej ľavice
(mládežnícka organizácia zaniknutej Strany demokratickej ľavice) Ivan Štefunko. Neskôr sa do hnutia
pridal liberálny poslanec Národnej rady SR Martin Poliačik (počas štúdia na gymnáziu konzumoval
pervitín a heroín), ktorý odišiel zo strany Sloboda a Solidarita (SaS). Do hnutia sa tiež pridal mladý
úspešný podnikateľ a pôvodne libertariánsky zmýšľajúci milionár a aktivista Michal Truban.
Kľúčové pre Progresívne Slovensko boli prezidentské a európsky voľby v roku 2019. Hnutie sa v
prezidentských voľbách rozhodlo nepodporiť žiadneho nezávislého kandidáta a postaviť do súboja o
post prezidenta SR vlastnú kandidátku, vtedajšiu podpredsedníčku strany, právničku a občiansku
aktivistku Zuzanu Čaputovú. Zuzana Čaputová sa počas predvolebnej kampane stala populárnou,
dôveryhodnou a hodnotovou političkou. Prekvapivo v prvom kole volieb získala 40,57 % hlasov a
postúpila do druhého kola spolu s obľúbeným slovenským diplomatom a podpredsedom Európskej
komisie Marošom Šefčovičom, ktorého podporovala strana Smer-SD. Nad ním Zuzana Čaputová
následne v druhom kole, už podľa očakávaní, zvíťazila so ziskom 58,40 % a stala sa historicky prvou
prezidentkou v dejinách Slovenskej republiky.44
Zuzana Čaputová sa takmer okamžite stala hviezdou svetových médií. V máji 2019 získala v Bruseli
ocenenie Európska osobnosť roka.45 V súčasnosti patrí dlhodobo medzi najpopulárnejšie a
najdôveryhodnejšie osobnosti slovenskej politiky. Prezidentka Zuzana Čaputová je synonymom
politiky založenej na európskych hodnotách, konzistentnosti a vysokej politickej kultúre. Čaputová sa
primárne venuje environmentálnym témam a agende právneho štátu. Čaputová sa po inaugurácii
vzdala funkcie podpredsedníčky v hnutí PS a v súčasnosti pôsobí nadstranícky. Jej poradkyňou pre
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sociálnu oblasť je renomovaná ľavicová sociologička Zuzana Kusá, ostatní poradcovia sú predstavitelia
liberálnej pravice.46
Vo voľbách do Európskeho parlamentu v máji 2019 hnutie PS kandidovalo v koalícii s pravicovou
liberálno-konzervatívnou stranou SPOLU – občianska demokracia (Európska ľudová strana), na ktorej
čele stál vtedajší predseda strany Miroslav Beblavý, ktorý túto skutočnosť oznámil na spoločnej
tlačovej konferencii s lídrom PS Ivanom Štefunkom.
Za SPOLU sa lídrom kandidátky stal politológ a zahranično-politický expert Vladimír Bilčík a za hnutie
PS liberál a politický analytik Michal Šimečka, syn liberálneho intelektuála Martina M. Šimečku a vnuk
česko-slovenského filozofa, spisovateľa a disidenta Milana Šimečku. Víťazom májových „eurovolieb“
sa stala práve koalícia strán Progresívne Slovensko a SPOLU, ktorá získala 20,11 % hlasov. Tento
výsledok stačil na to, aby koalícia v týchto voľbách porazila dominantný Smer-SD (15,72 % hlasov).47
Za úspechom koalície je najmä jasný proeurópsky postoj a dôraz na environmentálne témy a v
neposlednom rade tiež neschopnosť strany Smer-SD mobilizovať voličov v týchto voľbách, keďže časť
voličského segmentu tejto strany je euroskeptická. Na treťom mieste s výsledkom 12,07 % hlasov sa
umiestnila neofašistická strana Mariána Kotlebu Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS). Koalícia
PS/SPOLU získala v týchto voľbách celkovo 4 mandáty. Okrem Šimečku a Bilčíka sa do Európskeho
parlamentu „prekrúžkovali“ environmentálni aktivisti a experti na životné prostredie Martin Hojsík
(PS) a Michal Wiezik (SPOLU-OD). Od mája 2019 bol predsedom PS Michal Truban, ktorý na pozícii
vystriedal Ivana Štefunka.48
Rok 2020 znamenal pre Progresívne Slovensko prekvapivé volebné fiasko. Po fenomenálnom úspechu
a víťazstve v európskych voľbách bolo logicky rozhodnuté o pokračovaní spolupráce Progresívneho
Slovenska so stranou SPOLU aj do volieb do Národnej rady SR v roku 2020. Vo februári 2020 v
parlamentných voľbách nebola koalícia PS/SPOLU schopná mobilizovať svojich voličov a
predvolebnými aktivitami na pôde parlamentu mnohých potenciálnych voličov odradila a prekvapivo
tak získala len 6,96 % hlasov, pričom bola považovaná za hlavného konkurenta strany Smer-SD, čo
naznačovali aj predvolebné prieskumy verejnej mienky. Koalícia PS/SPOLU teda neprekročila volebné
kvórum, ktoré je pre koalície strán v podmienkach Slovenskej republiky 7 %, takže obe strany dnes
pôsobia mimo parlamentu. Je pravdepodobné, že ľavicovo orientovaným voličom na Slovensku na
hnutí Progresívne Slovensko prekážala úzka spolupráca s pravicovou liberálno-konzervatívnou stranou
SPOLU.
V júni 2020 sa konal (kvôli pandémii koronavírusu elektronickou formou) snem hnutia Progresívne
Slovensko. O post lídra hnutia sa uchádzal opätovne Michal Truban, ktorý získal 100 hlasov a
podpredsedníčka strany Irena Biháriová, ktorá získala o 5 hlasov viac a stala líderkou hnutia.49 Irena
Biháriová je právnička rómskej národnosti, expertka na extrémizmus, ktorá od roku 2009 vedie
združenie Ľudia proti rasizmu. Irena Biháriová predstavuje v hnutí hodnotovo ľavicovo-liberálne krídlo
so silnou agendou ľudských práv.
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Môžeme predpokladať, že v najbližšom období sa strana posunie do ľavej strany politického spektra
smerom k sociálnemu liberalizmu s dôrazom na sociálne a zelené témy (najmä tie priniesli strane
úspech vo voľbách do Európskeho parlamentu v máji 2019). Progresívne Slovensko nie je, na rozdiel
od predchádzajúcich projektov, hnutím jednej osoby – zakladateľa, ale hnutím viacerých politicky
aktívnych osobností s vysokým politickým potenciálom.
V najbližšom období budú ľavicovému spektru na Slovensku dominovať strany Hlas-SD Petra
Pellegriniho, Smer-SD Roberta Fica a čiastočne hnutie Progresívne Slovensko, na ktorého čele v
súčasnosti stojí právnička a aktivistka Irena Biháriová. Predpokladáme, že dominantnú úlohu na
politickej scéne bude v nadchádzajúcom období zohrávať strana Hlas-SD. K tomuto faktu výrazne
prispeje postupná diskreditácia súčasných koaličných strán, ktoré tvoria vládu SR, t. j. OĽaNO, SME
RODINA, SaS a ZA ĽUDÍ. Tieto strany a hnutia otvorene podporujú na poste predsedu vlády plagiátora,
ktorým sám seba v tomto kontexte označila za „zlodeja“, čím dávajú slovenskej verejnosti jasný signál,
že predvolebný sľub týkajúci sa zmeny štýlu politiky a politickej kultúry zostane nenaplnený.
Neschopnosť súčasných vládnych strán dôstojne zvládať súčasnú sociálnu, ekonomickú a politickú
situáciu na Slovensku je z rôznych pohľadov očividná. Napriek tomu, v budúcnosti môžeme očakávať,
že na pravej strane politického spektra bude pravdepodobne dominovať pravicovo-populistické hnutie
OĽaNO Igora Matoviča, ktoré bude tvoriť protiváhu najmä stranám Hlas-SD a Smer-SD.
Tieto politické trendy v budúcnosti, pravdepodobne, nezastavia výraznú infantilizáciu, vulgarizáciu a
debilizáciu slovenskej politiky a ani ich politické a sociálno-ekonomické dôsledky na život slovenského
elektorátu. Občania na Slovensku pociťujú mix rôznych emócií, najmä sklamanie a hnev, v súvislosti so
spôsobom vládnutia na Slovensku, ktoré sa zakladá na nízkej politickej kultúre, mafiánskych
praktikách, autoritárstve, populizme a hlbokej a rozšírenej korupcii.
Podľa špeciálneho prieskumu Eurobarometra o korupcii, považuje korupciu za rozšírený jav v
spoločnosti až 87 % občanov. Väčšina obyvateľstva si zároveň myslí, že miera korupcie sa za posledné
3 roky zvýšila a takmer polovica, že sa úplatkárstvo dotýka ich každodenného života. Korupcia je
intenzívne vnímaná ako v národných verejných inštitúciách (80 %), tak aj v miestnych alebo
regionálnych inštitúciách (74 %).50 V justíciu neverí až 72 % občanov.51 Dôvera verejnosti v nezávislé
súdnictvo, spravodlivosť a právny je alarmujúco nízka.
Je očividné, že z výraznej socio-ekonomickej deprivácie a sociálnej i psychologickej frustrácie veľkej
časti slovenskej spoločnosti v súčasnosti profitujú najmä pravicové, populistické politické strany a
hnutia, keďže ľavicové alternatívy sú mimo rámec politickej imaginácie mladých ľudí vzhľadom na
hegemóniu politickej a ekonomickej pravice vo verejnom diskurze. Rastúca chudoba a neistota v
zaostalých, periférnych regiónoch vyvoláva pocit nedostatku, sociálnej nerovnosti a nespravodlivosti.
Pôdu pre tieto fenomény, z ktorých v súčasnosti profituje populistická pravica, pripravili najmä vlády
na čele Robertom Ficom a Mikulášom Dzurindom.

2.3. Sociálno-ekonomická situácia v krajine
Slovensko je stredoeurópskou krajinou na semiperiférii Európskej únie, ktorá je orientovaná na
priemyselnú produkciu. Formálne, podľa Ústavy Slovenskej republiky, je hospodárstvo Slovenska
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založené na princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky. 52 V skutočnosti sa však
na tieto sociálne a ekologické princípy takmer nijakým spôsobom nezohľadňujú.
Napriek viacerým vládam, v ktorých mala formálne sociálno-demokratická strana Smer-SD
dominantné postavenie, sa extenzívny sociálny štát na Slovensku vybudovať nepodarilo. Od divokých
90. rokov („mafiánsky kapitalizmus“), v ktorých dominovala privatizácia štátneho majetku, sa mnoho
ľudí (do istej miery oprávnene) zbavilo akejkoľvek nádeje v schopnosť štátu riadiť prakticky čokoľvek.
Okrem toho, na Slovensku sa ustálila neoliberálna dogma o tom, že hospodársky rast prichádza so
zlepšením (a teda najmä dôsledným deregulovaním a liberalizovaním) tzv. podnikateľského
prostredia. Tento princíp determinuje v posledných rokoch akúkoľvek štátnu politiku. Sociálnoekonomické dôsledky tejto a ďalších dogiem sa pokúsime opísať v nasledovaných riadkoch.
Slovenská republika je dnes neoliberalizovaným štátom závislým na priamych zahraničných
investíciách nadnárodných korporácií a exporte priemyselnej produkcie (najmä) do krajín jadra
Európskej únie, ktoré po ekonomickej stránke v tomto kontexte osciluje okolo Nemecka. Dominantné
sú dodávateľské siete orientované najmä na automobilový priemysel fungujúce na strednom (mestá
Žilina a Banská Bystrica) a západnom Slovensku (v trojuholníku krajských miest Bratislava – Nitra –
Trnava).
Na Slovensku sa dlhodobo produkuje najviac osobných automobilov na svete na jedného obyvateľa.
V roku 2019 dosiahol automobilový priemysel 49,5 % podiel na celkovom priemysle v krajine a 46,6 %
podiel na exporte. Automobilový priemysel na Slovensku je skutočnou jednotkou aj podľa počtu ľudí,
ktorí sú v automobilkách zamestnaní. Podľa aktuálnej analýzy, priamo v automobilovom priemysle
pracuje viac ako 177 000 ľudí, nepriamo však ponúka až 275 000 pracovných miest. 53
Nachádzajú sa tu závody spoločnosti Volkswagen v Bratislave, Stupave a Martine, PSA Peugeot-Citroën
v Trnave, Jaguar v Nitre a Kia v Žiline. Sieť subdodávateľských reťazcov pre automobilové koncerny,
vlastnené zahraničným kapitálom, je pre Slovensko dôležitá najmä z hľadiska udržania zamestnanosti
a tvorby HDP. Tento model, naviazaný na export automobilov, sa ukázal počas pandémie, kedy
globálny dopyt po týchto produktoch prudko klesol, ako veľmi krehký a v konečnom dôsledku ako z
dlhodobého hľadiska neudržateľný.
Ekonomický model rozvoja slovenskej ekonomiky je založený najmä na relatívne nízkych mzdách,
relatívne nízkej daňovo-odvodovej záťaži pre podniky a vysoko produktívnej pracovnej sile ochotnej
nechať sa vykorisťovať. Odborové hnutie na Slovensku dnes nemá výraznejší vplyv na legislatívne
prostredie a sociálnu a hospodársku politiku.
V súčasnosti viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov SR Monika Uhlerová kritizuje to, akú
vážnosť vláda Igora Matoviča prikladá tripartite a sociálnemu dialógu. Postoje odborových zväzov sa
pri tvorbe politík nezohľadňujú. Uhlerová preto hovorí o „iluzórnej participácii“.54 Neschopnosť viesť
efektívny sociálny dialóg na najvyššej úrovni (a tým zabezpečiť sociálny zmier v spoločnosti) možno
pripísať radikálnej neschopnosti, resp. inkompetencie súčasnej pravicovej vlády riadiť, organizovať a
kontrolovať rozhodovacie procesy v štáte a to pri zohľadňovaní záujmov sociálnych aktérov.
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Súčasná sociálno-ekonomická situácia na Slovensku je determinovaná najmä historickým vývojom. Na
Slovensku v zásade nie sú adekvátne zakorenené inštitucionálne formy organizovanie práce, ktoré boli
schopné klásť organizovaný a účinný odpor politickými a ekonomickými elitami naordinovaným
neoliberálnym procesom (najmä privatizácia, deregulácia, liberalizácia) v posledných desaťročiach do
štátneho, inštitucionálneho a legislatívneho poriadku.
Dôsledná neoliberalizácia celého spoločenského poriadku na Slovensku bola možná v relatívne
krátkom čase v dôsledku postkomunistickej situácie na prelome 20. a 21. storočia, ktorá zahŕňa
atomizáciu spoločnosti, privatizovaný verejný a štátny sektor, oslabovanie vyjednávacej pozície práce
na úkor nadnárodného kapitálu, prekarizáciu práce a prehlbovanie sociálno-ekonomických nerovností
v triednom a rovnako geografickom ohľade.
Tieto procesy neoliberalizácie nezastavili ani vlády Roberta Fica. Sociálno-ekonomické nerovnosti
medzi triedami v slovenskej spoločnosti rastú rovnako rýchlo ako regionálne rozdiely (bohatý, vyspelý
západ krajiny verzus chudobnejší východ predstavujú extrémny príklad nerovnosti z geografického
pohľadu). Tieto procesy prinášajú do spoločnosti frustráciu a u mnohých ľudí rezignáciu. Na Slovensku
je chudobou alebo sociálnym vylúčením ohrozených viac ako 16 percent obyvateľov. 55
Chudoba je rizikovým faktorom najmä pre deti z rodín s nízkymi príjmami. Kolektívna rezignácia a
frustrácia zo spoločenského vývoja vyústili do situácie, kedy, podľa Európskeho štatistického úradu
Eurostat, až jedna pätina mladých ľudí na Slovensku vo veku 20 až 34 rokov bola počas minulého roku
neaktívna, nevzdelávala sa a ani nepracovala. Navyše, na Slovensku až 11 % mladých ľudí nechce vôbec
pracovať alebo sa vzdelávať.56
Chudoba prináša väčšiu pravdepodobnosť, že dieťa, ktoré v nej vyrastá, sa stretne s nedostatočnou
výživou, slabou zdravotnou starostlivosťou, kriminalitou, násilím v rámci rodiny, nižšou citlivosťou
rodičov alebo inými patologickými javmi. Fenomén „pracujúcej chudoby“ sa stáva postupne v
slovenských podmienkach v chudobnejších regiónoch krajiny žitou praxou nižších spoločenských tried.
Súčasná pandémia nového koronavírusu nepriaznivú sociálnu situáciu pre väčšinu spoločnosti ešte
vyostrila. Keďže v tomto období sociálny dialóg zlyhal a zástupcovia zamestnávateľov sa so zástupcami
zamestnancov na výške minimálnej mzdy nedohodli, minister práce Milan Krajniak (SME RODINA)
navrhol zvýšiť minimálnu mzdu v budúcom roku len o 40 € oproti minimálnej mzde v tomto roku, a to
na 620 €. To znamená v čistom o cca 30 €.
Poberanie minimálnej mzdy sa v podmienkach Slovenskej republiky týka približne 120 tisíc ľudí.
Minister Krajniak zároveň ohlásil zavedenie tzv. štartovacej mzdy, ktorá by mala byť vo výške 75 %
minimálnej mzdy. Pre rok 2021 to tak predstavuje 465 €, v čistom 404 €. Štartovacia mzda sa môže,
podľa prepočtov, týkať asi 62 tisíc ľudí.57 Tempo rastu minimálnej mzdy, ktoré bolo v minulosti
relatívne vysoké, sa tak počas vlády Igora Matoviča radikálne zníži. Pandémia k tomuto kroku slúži
vláde ako legitimizačná zámienka.
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Návrh na zriadenie inštitútu štartovacej (minimálnej) mzdy bol podrobený radikálnej kritike
predstaviteľmi konfederácie odborových zväzov, ktorý ho považujú za absurdný a populistický.58
Domnievame sa, že tento inštitút prehĺbi chudobu, sociálne vylúčenie, regionálne a triedne rozdiely v
slovenskej spoločnosti. Návrh je diskriminačný a pravdepodobne aj protiústavný. Nemožno vylúčiť ani
fakt, že v prípade jeho zavedenia by sociálna situácia vyústila do nepokojov.
Regionálne a triedne rozdiely sú z hľadiska príjmu, majetku či statusu na Slovensku vysoké a neustále
sa zvyšujú. Redistribučné mechanizmy dlhodobo absentujú. Všetky vlády za posledné desaťročia
nedokázali tento problém riešiť a v podstate sa o to ani nepokúsili. Tieto skutočnosti, vzhľadom na
nízku možnosť sociálnej mobility (medzi sociálnymi triedami) – ako sme už naznačili – vedú k frustrácii
a rezignácii mladých ľudí ohľadom kariéry, vzdelávania atď.
Sociálne rozdiely sú dramatické. Podľa aktuálnej analýzy kariérneho portálu Profesia.sk, kým
priemerný zamestnanec s dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním v Bratislavskom kraji zarobí
mesačne v hrubom 1 797 € (cca 1 261 € netto), tak napríklad vysokoškolsky vzdelaný zamestnanec
vykonávajúci prácu v Prešovskom kraji len 1 125 € (čo predstavuje cca 789 € netto). Zamestnanci len
s maturitou, bez vysokoškolského vzdelania, zarábajú v priemere mesačne o cca 30 % menej.59 Navyše,
vo všetkých prípadoch ide o skresľujúce priemerné hodnoty, mediánové sú o niekoľko percentuálnych
bodov nižšie.
Nezamestnanosť obyvateľov na Slovensku, napriek pretrvávajúcej pandémii koronavírusu a
epidemiologickým opatreniam, rastie relatívne pomaly. Aktuálne správy hovoria, že miera evidovanej
nezamestnanosti na Slovensku v júni 2020 postupne stúpla o 0,2 percentuálneho bodu na 7,40 %.
Medziročne sa miera nezamestnanosti zvýšila o 2,43 percentuálneho bodu (porovnanie júna 2019 a
júna 2020). Existenciu regionálnych rozdielu z hľadiska zamestnanosti dokazuje skutočnosť, že najviac
voľných pracovných pozícií pribudlo v Bratislavskom kraji, a to 21 359, a – naopak – najmenej v
Prešovskom kraji, kde ich bolo iba 3 998.60 Horizonty pracovných príležitostí sa tak pre ľudí uzatvárajú
v zaostalejších regiónoch Slovenska.
Napriek relatívne dobrému zvládaniu pandémie po zdravotnej stránke, čomu sa budeme venovať v
druhej kapitole, sú na Slovensku makroekonomické ukazovatele alarmujúce. Hospodárenie súčasnej
vlády sa zhoršilo najmä pre koronakrízu a neschopnosť vlády manažovať štátne financie. Schodok
štátneho rozpočtu Slovenska v prvom polroku stúpol medziročne o 162 % na 3,9 miliardy €. A podľa
plánu má deficit za celý rok dosiahnuť približne 2,77 miliardy €. Príjmy rozpočtu za prvých šesť
mesiacov klesli medziročne o 12,7 %; výdavky, naopak, vzrástli o takmer 19 %. 61
Podľa aktuálnej prognózy sa ekonomika na Slovensku v roku 2020 pre koronakrízu prepadne o
historických 9,8 %. V dôsledku globálnej pandémie sa zníži domáci a najmä zahraničný dopyt a v čase
neistoty firmy odložia plánované investície. (Slovenská ekonomika je priamo závislá najmä od tej
nemeckej. Tá v druhom štvrťroku zaznamenala rekordný pokles v dôsledku koronavírusových
reštrikcií. V prvom štvrťroku HDP klesol medzikvartálne o 2,2 %, najviac od finančnej krízy z roku
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2009.62) Trh práce sa, podľa makroprognózy, výrazne oslabí, nezamestnanosť vzrastie a mzdové tlaky
ustúpia. Predpokladá sa, že v druhej polovici roka sa začne ekonomika postupne zotavovať, čo vytlačí
rast HDP v roku 2021 na 7,6 %. Očakáva sa, že ekonomika ostane na celom horizonte podchladená a
predkrízovú úroveň doženie až koncom roku 2022. 63
Podobnú makroekonomickú prognózu zverejnila Európska komisia počas mesiaca júl 2020. Slovenská
ekonomika sa, podľa „Bruselu“, tento rok prepadne o 9 % a v budúcom roku stúpne o 7,4 %. Tento
„letný“ odhad Komisie je výrazne pesimistickejší než „jarná“ predikcia, podľa ktorej sa HDP malo v
tomto roku znížiť o 6,7 %. Komisia predpovedá slovenskej ekonomike prudkú kontrakciu, po ktorej by
malo nasledovať oživenie.64
Už na konci júla 2020 sa však objavujú sporadické správy o „zlepšovaní nálady v slovenskej ekonomike
po koronakrízovom páde“. Trojmesačný kĺzavý priemer sezónne upraveného indexu ekonomickej
nálady, podľa Štatistického úradu, stúpol na hodnotu 74,5 bodu, čo je najlepší výsledok od apríla 2020.
Ukazovateľ ekonomického sentimentu sa začal prudko zhoršovať najmä po marcovom vypuknutí
pandémie.65 Ďalšie oživovanie ekonomiky bude, podľa nášho názoru, závisieť predovšetkým od toho,
kedy a ako sa po odznení epidémie rozbehne export výrobkov dlhodobej spotreby, na ktorom je
slovenská ekonomika priamo závislá.
Kľúčovým negatívnym rizikom je opätovné rozšírenie vírusu a s tým spojené prijatie epidemiologických
opatrení, ktoré by súčasnú sociálnu a ekonomickú recesiu prehĺbili. Každopádne, pandémia
koronavírusu mala za následok vonkajší šok na celé národné hospodárstvo na Slovensku. V záujme
záchrany ľudských životov začala vláda, rovnako ako v iných krajinách, veľmi skoro utlmovať takmer
všetky ekonomické aktivity, počnúc niektorými výrobnými linkami až po rôzne služby.66 Dôsledky boli
dramatické. S prepadom tržieb počas pandémie zápasilo až 88 % slovenských firiem, pričom 33,9 %
podnikov deklarovalo pokles tržieb do 25 % a viac ako polovica vyšší. Štvrtina podnikov uviedla pokles
o viac než 50 %.67
Vo všeobecnosti panuje na Slovensku názor, že globálna pandémia COVID-19 nás zasiahla len veľmi
mierne, napriek tomu sú sociálne a ekonomické dôsledky koronakrízy enormné. Súčasná pravicová
vláda však nemá žiadny plán (ani odbornú kapacitu) ako oživiť slovenské hospodárstvo a zvýšiť životnú
úroveň slovenských obyvateľov. Monika Uhlerová v tomto kontexte správne uvádza, že neexistuje
plán ako podporiť domácu spotrebu, zabrániť rapídnemu zvyšovaniu nezamestnanosti, ochrániť
sociálne marginalizované a ohrozené skupiny pred prepadom do pasce chudoby, ako čeliť meniacim
sa podmienkam na trhu práce, ako naložiť s európskymi financiami vo výške niekoľkých miliárd € (fond
obnovy EÚ), ktoré sa majú v nadchádzajúcom období „naliať“ do slovenskej ekonomiky vážne
zasiahnutej protipandemickými opatreniami.
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Namiesto nevyhnutných systémových nastavení hospodárskej politiky, ktoré by Slovensko
nasmerovali k prechodu na znalostnú, sociálne a environmentálne citlivú ekonomiku, čo je základným
predpokladom jej transformácie, udržateľnosti a prosperity do budúcnosti, len opäť „prešľapujeme na
jednom mieste“.68

3. Priebeh globálnej pandémie koronavírusu na Slovensku
Globálna pandémia koronavírusu SARS-CoV-2 je pokračujúcou pandémiou ochorenia COVID-19, ktoré
spôsobuje akútny respiračný syndróm zvaný SARS-CoV-2, ktorý si vyžiadal na planéte už viac než 650
000 ľudských obetí. Okrem týchto obetí si pretrvávajúca pandémia vyžiada aj množstvo priamych a
nepriamych dôsledkov v politickej a sociálno-ekonomickej sfére. V nasledujúcich riadkoch sa preto
pozrieme na epidemiologickú situáciu na Slovensku. Tá sa všeobecne označuje ako veľmi priaznivá a
po zdravotnej stránke Slovensko zvládlo boj s pandémiou dobre. Na konci júla 2020 (v čase písania
tejto štúdie) sa však epidemiologická situácia, po uvoľnení opatrení, zhoršuje (podobne ako v okolitých
krajinách).
Na Slovensku sa prvý potvrdený prípad („pacient nula“) objavil 6. marca 2020 v obci Kostolište v okrese
Malacky (neďaleko Bratislavy). Slovensko je špecifické tým, že na pandémiu na celoštátnej úrovni
reagovalo veľmi rýchlo a razantne. Na konci februára 2020 vláda Petra Pellegriniho zaviedla kvôli
šíreniu koronavírusu cestné kontroly na štátna hraniciach a zriadila krízový štáb. Ten bol zložený z
expertov (epidemiológov, virológov, odborníkov na verejné zdravie, vnútornú bezpečnosť atď.) a
manažérov.
Ten už 12. marca 2020 prijal viacero opatrení na spomalenie šírenia vírusu: zatvorenie všetkých typov
škôl na minimálne 14 dní, zavedenie hraničných kontrol na celom území, zákaz vstupu cudzincom bez
pobytu alebo práce na Slovensku, obmedzenie obchodných centier cez víkend, povinná domáca
karanténa pre ľudí prichádzajúcich zo zahraničia, zatvorenie medzinárodných letísk, medzinárodnej
prepravy, sociálnych a kultúrnych zariadení, barov, lyžiarskych stredísk, zábavných parkov a iných
podobných zariadení.69
Toto „zastavenie ekonomiky“ sa, pochopiteľne, nezaobišlo bez ekonomických dôsledkov pre mnohé
sektory hospodárstva. Jedným z najviac zasiahnutých oblastí hospodárstva bol slovenský cestovný
ruch. Podľa publikovanej analýzy, v máji 2020 bolo v hoteloch až o 93 % menej ľudí ako v roku 2019,
pričom prepad tržieb tvorí až 81,3 %. Cestovný ruch sa z pretrvávajúcej pandémie koronavírusu
spamätáva pomaly.70 Táto skutočnosť neprekvapí vzhľadom na to, že až viac než jedna tretina (37,3
%) slovenských občanov si z finančných dôvodov nemôže dovoliť stráviť dovolenku 7 dní mimo svojho
bydliska.71
Už 15. marca 2020 Slovensko oficiálne vyhlásilo výnimočný stav, ten na Slovensku skončil 13. júna
2020. S vyhlásením výnimočného stavu sa zatvorili všetkých obchody okrem výnimiek (potraviny,
lekárne atď.), čo možno hodnotiť ako veľmi radikálny krok vlády, ktorý však bol vnímaný vzhľadom
hrozbu šírenia vírusu na verejnosti pozitívne. Bez akýchkoľvek pochybností, za zvládnutie koronakrízy
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po zdravotnej stránke sú zodpovední aj občania, ktorí sa, až na niekoľko výnimiek, správali
zodpovedne, disciplinovane a rešpektovali prijaté odporúčania a opatrenia vlády a epidemiologických
autorít (dezinfekcia rúk, karanténa, povinnosť nosiť rúško v interiéroch, respiračná hygiena, pravidelný
monitoring zdravotného stavu prostredníctvom samokontroly klinických prejavov, dodržiavanie
sociálnej/fyzickej vzdialenosti atď.).
Počet infekcií preto na Slovensku rástol v porovnaní s inými krajinami len relatívne veľmi pomaly. Na
ochorenie COVID-19 na Slovensku zomrelo 28 pacientov, takmer vo všetkých prípadoch išlo o
pacientov vo vyššom veku s pridruženými ochoreniami. Posledný prípad úmrtia sme zaznamenali 16.
mája 2020. Na ochorenie COVID-19 teda na Slovensku nezomrel žiadny pacient už niekoľko týždňov.
Na začiatku krízy, najmä v priebehu mesiaca marec výrazne vzrástol záujem slovenských občanov
žijúcich alebo nachádzajúcich sa v zahraničných krajinách o návrat na Slovensko. Išlo najmä o dôsledok
postupného nárastu nakazených vírusom a rušenia cestovných (leteckých alebo cestných a
železničných) liniek. Slovenská vláda preto dňa 15. marca 2020 rozhodla o ich repatriácii do vlasti
zabezpečenej štátom, ktorú efektívne koordinovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR. Úspešne sa na Slovensko dostalo zo zahraničia niekoľko tisíc slovenských občanov, ktorí
kontaktovali veľvyslanectvá alebo zastupiteľské úrady SR v krajinách, v ktorých sa v období
nekontrolovateľného šírenia pandémie, z rôznych dôvodov, nachádzali.
Kľúčovým, avšak kontroverzným opatrením, ktorým sa zabránilo šíreniu koronavírusu na Slovensku
bola povinnosť slovenských občanov skupinovo vracajúcich sa zo zahraničia ísť povinne do štátnej
karantény v zariadeniach určených Ministerstvom vnútra SR a to na dobu 14 dní. O umiestnenie v
štátnom zariadení na dobu preventívnej karantény mohli požiadať aj individuálne sa vracajúci občania,
ktorí z rôznych dôvodov nemali záujem absolvovať túto karanténu vo svojich domovoch. Za
nedodržanie povinnej karantény občanom hrozila (na slovenské pomery relatívne vysoká) pokuta vo
výške 1 659 €.72 Značne problematickejšia bola štátnymi autoritami nariadená karanténa v tzv.
„rómskych osadách“ (Richnava, Žehra atď.), v ktorej sa nedobrovoľne ocitlo niekoľko tisíc slovenských
občanov z marginalizovaných skupín a to pod dozorom Ozbrojených síl SR.
Podľa aktuálnej analýzy venujúcej sa šíreniu koronavírusu, resp. ochorenia COVID-19 na Slovensku,
bolo v období od 29. júna do 21. júla 2020 u nás vykonaných 37 525 testov. Priemerná pozitivita mala
hodnotu 1,06 % (teda pozitívny nález bol zistený testovaním u cca 1 zo 100 testovaných). Priemerný
výskyt pozitívnych prípadov na deň má hodnotu 17 (táto hodnota sa na verejnosti ujala ako tzv. „kĺzavý
medián“). U pozitívnych prípadov sa v 29 % zistila respiračná forma ochorenia, u 6 % febrilná, 3 prípady
sa manifestovali pľúcnou formou. Až 63 % (249) prípadov pozitívne testovaných pacientov zostalo
bezpríznakových.
Zaujímavé je, že vo všetkých vekových skupinách muži chorobnosťou prevyšujú ženy. Z dlhodobého
horizontu sa na výskyte ochorení na COVID-19 v SR podieľa import zo zahraničia (44,8 %), a prípady
priamo súvisiace s importom (10,8 %). Z tzv. menej rizikových krajín bolo za analyzované obdobie
importovaných 37 prípadov z Česka a 21 prípadov z ďalších krajín. Z tzv. rizikových krajín bolo
importovaných 120 nákaz. 73
Za kľúčové opatrenie z hľadiska spomaľovania šírenia vírusu môžeme považovať prísne dodržiavanie
niekoľkodňovej karantény a – vzhľadom na vysoký počet tzv. „importovaných prípadov“ – dôsledné
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testovanie osôb vracajúcich sa zo zahraničia. Dňa 26. júla 2020 však bolo testovaných 216 osôb,
napriek tomu, že premiér Igor Matovič v marci 2020 sľuboval slovenskej verejnosti minimálne 3 tisíc
testov denne.74 Celkovo bolo k 27. júlu 2020 na Slovensku zrealizovaných 253 691 laboratórnych
vyšetrení na ochorenie COVID-19. Počet pozitívne testovaných k tomu dňu predstavuje 2 181
potvrdených prípadov. Z toho 1 616 pacientov sa z ochorenia úspešne vyliečilo. Počet
hospitalizovaných pacientov je v súčasnosti 21 a celkový počet potvrdených úmrtí je ustálený na čísle
28.75 Na jednotke intenzívnej starostlivosti sú v súčasnosti dvaja pacienti, na umelej pľúcnej ventilácii
žiaden.76 Za vysoko problematické môžeme považovať nízke počty testovaných a vysoké percentuálne
zastúpenie potvrdených asymptomatických prípadov.
Možnosť príchodu tzv. „druhej vlny“ pandémie na územie Slovenska, vzhľadom na uvoľnenie
protiepidemiologických opatrení (vrátane otvorenia hraníc a voľného cezhraničného pohybu občanov)
v júni 2020, môžeme považovať za vysoko pravdepodobnú. Systém verejného zdravotníctva je však na
druhú vlnu pripravený neporovnateľne lepšie než v marci 2020. 77
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4. Závěr
Predložená odborná štúdia sa je venovaná politickej, ekonomickej, sociálnej a epidemiologickej situácii
v Slovenskej republike v období mesiaca júl 2020. V prvej kapitole sa zaoberáme politickou a sociálnoekonomickou dynamikou na Slovensku. V prvej podkapitole analyzujeme súčasnú politickú situáciu po
voľbách do Národnej rady SR, ktoré sa uskutočnili vo februári 2020. Tieto voľby zmenili výrazným
spôsobom politickú situáciu na Slovensku. Na základe ich výsledkov vznikla nová vláda na čele s
premiérom Igorom Matovičom zložená zo strán OĽaNO, SME RODINA, SaS a ZA ĽUDÍ.
Súčasná pravicová vláda na Slovensku, v ktorej dominantné postavenie má hnutie OĽaNO, je zložená
z liberálnych a konzervatívnych strán. Pre najsilnejšie subjekty vládnej koalície (OĽaNO a SME RODINA)
je špecifické, že ide o subjekty bez jasnej ideologickej profilácie, na čele ktorých stoja „politickí
podnikatelia“. Tieto subjekty majú minimálny počet členov, nedisponujú regionálnymi a lokálnymi
štruktúrami a neexistujú v nich formalizované pravidlá vnútrostraníckeho života. Ich volebný úspech
bol založený na kritike predchádzajúcej vlády a ich korupčného správania, ktoré hraničilo s
mafiánskymi spôsobmi.
Tieto subjekty sa nekoncentrovali na politický program, ale na politický marketing zameraný najmä na
propagáciu lídra subjektu. Týmto politickým subjektom sekundujú vo vláde dve menšie liberálnejšie
strany (SaS a ZA ĽUDÍ). Súčasná vláda na Slovensku je zložená z nekompetentných a nepripravených
ľudí, ktorí častokrát majú len minimálne skúsenosti z politického života a riadenia ľudí a inštitúcií.
Pochybnosti vzbudzujú aj ich pochybne nadobudnuté vysokoškolské diplomy. Neschopnosť a
nekompetentnosť vlády vyúsťuje do „politiky radikálnej inkompetencie“.
Súčasná pravicová vláda nie je schopná riadiť krajinu a hospodárstvo v čase globálne šíriacej sa
pandémie a jej sociálnych a ekonomických dôsledkov na slovenskú spoločnosť. Vláda nemá schopnosť
posunúť krajinu smerom k trvalo udržateľnému, sociálne a environmentálne citlivému hospodárstvu
založenému na inováciách a vedeckých poznatkoch. Vláda v súčasnosti v podstate rezignovala na boj
s tzv. „koronakrízou“.
V druhej podkapitole prvej kapitoly analyzujeme straníckej pohyby na ľavej strane politického spektra
na Slovensku, najmä stranu Hlas-SD, ktorá vzniká v súčasnosti odštiepením od v minulosti dominantnej
strany Smer-SD Roberta Fica. Obe strany sú formálne sociálno-demokratické. Okrem nich sa venujeme
aj ďalším subjektom: krajne ľavicovej Komunistickej strane Slovenska, radikálnemu hnutiu Socialisti.sk,
sociálno-demokratickému subjektu SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby a (sociálne) liberálnemu
hnutiu Progresívne Slovensko.
V tretej podkapitole tejto kapitoly analyzujeme sociálno-ekonomickú situáciu na Slovensku v dôsledku
šírenia pandémie nového koronavírusu a prijatých opatrení. Sociálne a ekonomické dôsledky súčasnej
krízy sú na Slovensku dramatické a makroekonomické prognózy alarmujúce. Súčasná vláda však nemá
žiadny plán ako túto krízu prekonať.
Druhá kapitola sa venuje priebehu globálnej pandémie koronavírusu na Slovensku a prijatým
epidemiologickým opatreniam, ktoré zaviedla slovenská vláda na odporúčanie epidemiologických
autorít. Epidemiologickú situáciu na Slovensku môžeme vo všeobecnosti považovať za priaznivú.
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