
Môj poh ľad – čo má zabezpe čiť normálny „ŠTÁT“  
 
Nebudem sa veľmi rozpisovať, každému normálnemu človeku je to zrejme jasné. 
Zaujímavé je, že to asi nie je jasné našim voleným zástupcom po tom, keď sú už v 
parlamente. 
 
Podľa mňa je niekoľko základných oblastí, ktoré by mali byť pre zástupcov občanov pri 
spravovaní štátu v prospech občanov najdôležitejšie.  
 

- zabezpečiť bezpečnosť svojich občanov 
- zabezpečiť bezplatnú základnú a aj nutnú zdravotnú starostlivosť 
- zabezpečiť dodržiavanie zákonov  
- zabezpečiť spravodlivé súdníctvo 
- zabezpečiť slušný minimálny dôchodok 

 
Uvediem len niekoľko príkladov, z ktorých podľa mňa vyplýva, že nič z toho sa zatiaľ pre 
občanov nerobí. 
 

- ak sa toleruje grázlovstvo a grázly sú tzv. stíhaný na slobode..... 
- ak ošetrovanie bezvládnych a aj chorých občanov v domovoch nespadá pod 

„zdravotnú“ starostlivosť, pričom takého občana ste nútený z nemocnice zobrať, tak 
je to na zamyslenie, pričom zisky zdravotných poisťovní sú obrovské..... 

- ak sa tolerujú čierne stavby (dodatočne zlegalizovávajú), nevyplácajú sa mzdy a nič 
sa s tým nerobí, pričom je to trestný čin........ 

- ak sa prepúšťajú zločinci z tzv. „procesných chýb“ tak je to na zamyslenie.... 
- ak sa dôchodkový systém presúva do rúk súkromných investorov a zástupcovia 

občanov tolerujú ich znehodnocovanie 
 
Samozrejme dalo by sa uviesť nespočetné množstvo konkrétnych príkladov..... 
 
AKO ZAČAŤ teoreticky možnú premenu zmýšľania zástupcov občanov v zákonodarnom 
zbore je zmeniť volebný systém úspešným referendom na taký, aby konečne bola pravda 
to, čím sa viacerí poslanci vychvaľujú – že ich zvolili občania!  
Pri súčasnom systéme sa stali poslancami v vôle stranískeho aparátu pre ich........ Pri 
hlasovaní v parlamente nemôžu vyjadriť svoj postoj. Potom sú tam ale zbytočný, nie? 
Teoreticky by stačili toľkí, koľko politických strán sa do parlamentu dostane s príslušným 
počtom hlasov......Potvrdzujú to aj gestá „zodpovedajúceho straníka“ pri hlasovaniach 
o zákonoch palcom dole alebo hore.........smiešne, ako pre malé deti alebo nejakých 
mentálne obmedzených.     
 
Čo sa týka výpočtu odmien pre volených zástupcov by bolo vhodné zmeniť naviazanie 
odmien od výšky minimálnej mzdy , ktorú sú schopný nepriamo „riadením štátu“ pre 
svojich pracujúcich občanov zabezpečiť.  
   
 


