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SMER - sociálna demokracia

Jediní, kto môže rozhodovať o podobe demokratickej Slovenskej republiky, sú jej občania 
vo voľbách. Nebudú to médiá, ani politici na uliciach - len a len ľudia rozhodnú, komu dajú 
dôveru pri riadení krajiny. Preto je kľúčové svoj hlas naozaj odovzdať.

Zamyslime sa však aj nad tým, komu 
túto dôveru dáme. SMER - SD je jedinou 
skutočne sociálnou, demokratickou 
stranou na Slovensku. Podpora 
občanov nám už viackrát dala silný 
mandát, aby sme svoju víziu sociálne-
ho štátu reálne napĺňali. Aj vďaka tomu 
sme mohli presadiť zásadné opatrenia 
na lepší život pre všetkých ľudí na  
Slovensku. 
Tých 
starších, 
ktorí sú 
koreňmi 
národa, jeho historickou pamäťou a 
držia ho pevne v hodnotách a 
tradíciách. Aj strednej generácii, ktorá 
je kmeňom nášho spoločného stromu, 
zásobuje ho energiou a dáva mu silu. A 
napokon aj pre tých najmladších, ktorí 
sú kvetmi i plodmi, prísľubom lepšej 
budúcnosti. Čaká nás však boj o to, či 
všetky tieto sociálne opatrenia budú 
pokračovať alebo ich nová vláda zmetie 
zo stola.

Napriek predvolebným búrlivým 
časom si veľmi želám, aby sme ako 
jeden národ viac hľadali cestu k sebe. 
Hviezdne historické chvíle Slovákov 
mali vždy punc jednoty. Spomeňme si 
na slávne chvíle štúrovcov, spoločný

boj v Slovenskom národnom povstaní 
či zápas za slobodu, demokraciu a lepší 
život v roku 1989! 

SMER - SD chce zmierené, ale aj 
sociálne spravodlivé Slovensko, ktoré 
posilňuje a upevňuje medzigeneračnú 
solidaritu, ktoré dokáže zabezpečiť 
dôstojnú jeseň života pre svojich 

seniorov, poctivé podmienky pre 
pracujúcich a nádej pre mladé generá-
cie. Chceme Slovensko, kde si nájde 
dobrú prácu za dobrý plat každý, kto 
chce pracovať. Silný, spoľahlivý a 
priateľský štát, v ktorom každý jeden 
človek bez ohľadu na to, v ktorom jeho 
kúte sa narodil, dostane kvalitné 
sociálne služby, dostupnú zdravotnú 
starostlivosť a dobré vzdelanie pre 
svoje deti. 

Čakajú nás náročné časy. Nastupujúca 
digitalizácia a robotizácia úplne mení 
ekonomiku. Bojujeme so závažnými 
klimatickými zmenami i starnutím celej 
populácie. Preto hovoríme o potrebe 
zodpovedných zmien a dlhodobej vízie, 
ktorú bude Slovensko mať 

nie do volieb, ale na desaťročia 
dopredu.

Môžeme sa vo voľbách rozhodnúť pre 
zmenu nezodpovednú a nebezpečnú,  
ktorá bude hazardovať so sociálnymi 
istotami ľudí, stabilitou a 
bezpečnosťou Slovenska. Za jej 
nositeľov sa totiž pasujú ľudia, ktorí  

“Vyberme si pozitívnu a zodpovednú zmenu, ktorá 
dá ľuďom lepší život a nádej na dobrú budúcnosť.”

19

nemajú nijakú
skúsenosť
s riadením 
štátu, zato

však podozrivú 
až kriminálnu minulosť. A do sloven-
skej politiky vnášajú nenávisť, 
neznášanlivosť a deštrukciu. 

Máme však aj druhú možnosť. 
Vyberme si pozitívnu a zodpovednú 
zmenu, ktorá dá ľuďom lepší život a 
nádej na dobrú budúcnosť. Dajme 
dôveru strane SMER - SD,  jej skúsenos-
tiam a nespochybniteľnému sociál-
nemu cíteniu. Ak každý z nás priloží 
ruku k dielu, môžeme spoločne zvlád-
nuť nové časy a dopracovať k lepšiemu 
životu pre nás všetkých.

Peter Pellegrini
predseda vlády SR



Peter Pellegrini: 
Slovensko je úspešné
Do funkcie predsedu vlády ste nastúpili za pohnutých 
udalostí na jar 2018. Vtedajší premiér Robert Fico spravil 
bezprecedentné rozhodnutie a rozhodol sa sám odstúpiť 
z funkcie, aby umožnil pokračovanie spoločnej vlády 
strán, ktoré získali v demokratických parlamentných 
voľbách roku 2016 väčšinu v parlamente. 

Ako predseda vlády som si vytýčil tri základné priority. Vytvoriť podmienky 
na vyšetrenie vraždy dvoch mladých ľudí, ale i všetkých ďalších skutkov, ktoré 
sa v súvislosti s ňou objavia. Upokojiť spoločenskú situáciu na Slovensku a 
zvládnuť vtedajšiu situáciu ústavnou, demokratickou a parlamentnou cestou. 
A napokon napraviť pošramotený obraz Slovenska v zahraničí, na ktorom sa 
nemalou mierou podieľali i médiá a opoziční politici na čele s vtedajším 
prezidentom.

Myslím si, že po dvoch rokoch sú 
výsledky zrejmé. Po mojej iniciatíve 
došlo k zásadným zmenám v Polica-
jnom zbore SR a vďaka statočnej práci 
policajtov i prokurátorov dnes sedia 
obžalovaní z vraždy za mrežami a 
čakajú na súd. Orgány činné v trestnom 
konaní sa riadia heslom „Padni komu 
padni“. Napätie v spoločnosti sa poda-
rilo zmierniť, hoci by som si veľmi želal, 
aby sme ako národ viac hľadali cestu 
k súdržnosti a jednote. 
V zahranično-politickej oblasti som 
uskutočnil množstvo dôležitých 
návštev, stretol som sa prezidentom 
USA Donaldom Trumpom, ruským 
prezidentom Vladimirom Putinom, 
svätým otcom Františkom i so 
všetkými lídrami štátov Európskej únie. 
Slovensko má dnes čistý štít a je 
vnímané ako dôveryhodný, bezpečný, 
ekonomicky úspešný a demokratický 
štát.

Nadviazali sme predovšetkým v sociál-
nej oblasti na rozsiahle opatrenia 
pre lepší život všetkých ľudí na Sloven-
sku. Zastropovali sme vek odchodu 
do dôchodku, zvýšili príplatky za prácu 
cez víkend, sviatky a nočnú prácu. 
Významne sme rozšírili dosah 
vianočného dôchodku, historicky sme 
zdvihli rodičovský príspevok a výrazne 
sme zvýšili platy v štátnej a verejnej 
správe. Ak sa pýtate na nové cesty, 
začali sme možno viac hovoriť 
o potrebe dlhodobej vízie pre Sloven-
sko, ktorá mu umožní pripraviť sa 
zodpovednými zmenami na nové 
celosvetové výzvy.

Začali sme masívnu obnovu slovens- 
kého zdravotníctva a sme pripravení 
v nej pokračovať. Teší ma, že Slovensko 
patrí medzi 40 najšťastnejších krajín 
sveta, medzi top 21 krajín z pohľadu 
sociálnej solidarity, máme 12. najnižší 
verejný dlh v Európskej únii, sme 
23. najbezpečnejšou krajinou sveta a aj 
napriek ochladzovaniu svetovej ekono-
miky máme stále dostatok voľných 
pracovných miest.

Ako sa Vám tieto priority podarilo 
naplniť?

V čom ste nadviazali na kroky 
predchádzajúcej vlády a kde ste hľada-
li nové cesty?

Ktoré z ďalších úspechov vlády sú pre 
Vás najdôležitejšie?

Veľmi sa teším, že sme takpovediac 
vygumovali jedného z najhorších 
strašiakov Slovenska v minulosti, 
ktorým bola vysoká nezamestnanosť. 
Dnes máme historicky najnižší počet 
ľudí bez práce, pričom mnohí z nich ani 
pracovať nechcú. Za našej vlády rástli 
platy vrátane rýchleho rastu minimál-
nej mzdy.

Čoraz častejšie hovoríte o zodpoved-
nej zmene. Čo si máme pod tým 
predstaviť?

Všetci cítime, že svet okolo nás sa 
radikálne mení. Prichádzajú fenomény, 
ktoré menia svetovú ekonomiku i 
medzinárodné vzťahy a my 
na ne musíme byť pripravení. Máme 
však na výber medzi nezodpovednou 
zmenou, ktorá tak ako v prípade pono-
vembrového vývoja či pravicových vlád 
nebude zohľadňovať sociálne istoty 
pre ľudí, ale bude prospešná len 
pre bohatých a pre rôznych podvodník-
ov. Alebo zodpovednú zmenu, ktorú 
ponúka SMER - SD a ktorá bude mať 
vždy prvom mieste lepší život všetkých 
Sloveniek a Slovákov. 
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S akými predsavzatiami ste do funkcie nastupovali?

“Zastropovali sme vek 
odchodu do dôchodku, 

zvýšili príplatky 
za prácu cez víkend, 

sviatky a nočnú prácu. 
Významne sme rozšírili 

dosah vianočného 
dôchodku, historicky 

sme zdvihli rodičovský 
príspevok a výrazne 
sme zvýšili platy v 
štátnej a verejnej 

správe.”
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Robert Fico: 
Slovensko si nemôže 

dovoliť nezodpovednú 
zmenu

Pred tým, ako hodíte na konci februára svoj hlasovací lístok do volebnej urny, 
zamyslite sa, aké dôležité rozhodnutie urobíte. Opozícia dnes neponúka riešenia ani 
vízie. Ich jediným programom je zničiť SMER - SD. Aby to dosiahli, sú ochotní klamať 
v priamom prenose, ohovárať Slovensko v zahraničí a spochybňovať všetky úspe-
chy, ktoré sme spoločne v posledných rokoch dosiahli. Či už ide o bezprecedentný 
pokles nezamestnanosti, rast miezd, starostlivosť o starších alebo opatrenia 
pre rozvoj regiónov. 

A už dnes verejne hovoria, že v prípade 
ak preberú moc, budú pokračovať 
rušením sociálnych opatrení ako sú 
napríklad vlaky a obedy zadarmo. 
Priznávajú, že sú ochotní na Slovensko 
pustiť zahraničných migrantov a 
chystajú rozsiahle škrty v štátnom 
rozpočte, ktoré pocítia v prvom rade 
bežní ľudia. V minulosti neslávne 
známe reformy zdravotníctva alebo 
sociálneho systému sa znova stanú 
realitou. 

Slováci si takúto budúcnosť nezaslúžia. 
Všetci vedia, že sa blíži ekonomická 
kríza a bude na novej vláde, aby pred jej 
dopadmi dokázala ochrániť bežných 
ľudí. Ale to nevysvetlíte milionárom 
v bratislavských kaviarňach. Nepokoje 
vo svete môžu zase uviesť do pohybu 
milióny utečencov.

A budúca vláda možno bude musieť 
znova nabrať odvahu a pre kvóty 
odporovať celej Európe tak, ako sme to 
urobili my. Toto nedokáže presadiť 
banda politických amatérov, ktorí 
navyše bezhlavo schvaľujú všetko, čo 
im príde na stôl z Bruselu alebo Ameri-
ky. A rodinná politika by vždy mala byť 
o podpore tradičných rodín a nie 
dúhových pochodov, ako sa v posled-
nom čase tiež stalo módou hovoriť.

Dvadsať rokov stojím na čele strany, 
ktorá sa hrdo hlási k sociálnej 
demokracii. Vždy sme robili všetko 
pre to, aby sa ľudia na Slovensku cítili 
bezpečne a aby rástla ich životná 
úroveň.

Museli sme prijímať aj ťažké rozhodnu-
tia, ale vždy sme bojovali za Slovensko 
a za lepší život pre ľudí.

SMER - SD je najúspešnejšou aj najsta-
bilnejšou politickou stranou na Sloven-
sku, ktorá ale prináša do politiky aj 
nové tváre. Dôležité však je, že títo 
ľudia majú za sebou pracovné skúseno-
sti a už dokázali, že vedia pracovať 
pre Slovensko a sú schopní ho dôstojne 
reprezentovať aj v zahraničí. Preto, keď 
prídete k volebným urnám a budete 
rozhodovať o tom, kto Vo vašom mene 
bude zastupovať Slovensko počas 
nasledujúcich štyroch rokov, urobte 
správne rozhodnutie.  Slovensko si 
nemôže dovoliť nezodpovednú zmenu.

Všetci, čo kandidujeme 
za SMER – sociálnu 

demokraciu máme aj teraz 
jeden spoločný cieľ. 

Ochrániť sociálny štát a 
ďalej pracovať na jeho 

rozvoji.

Robert Fico
predseda strany 

SMER - sociálna demokracia

19

“Tlačili sme na rast platov, 
sociálnych štandardov rodín 
a prišli sme s opatreniami, 

ktoré po nás kopíruje aj 
samotná Európska únia, ako 
napríklad vlaky pre študen-

tov zadarmo.”



Tento plán vychádza z reálnych skúse-
ností, ktorí naši členovia získali počas 
posledných rokov, ako aj rozhovor 
so starostami a predovšetkým s 
bežnými ľuďmi z regiónov. Nespísali 
sme stovky strán všeobecných 
vyhlásení aj nezmyselných štatis-
tických sľubov. Sústredili sme sa na to 
najpodstatnejšie.

Ak nám ľudia dajú vo voľbách dôveru, 
budeme aj naďalej pokračovať  
v zodpovednej politike voči Slovensku. 
Samozrejme budeme musieť 

reagovať na nové výzvy, ktoré pred 
nami stoja. 

 

Viac ako dvadsať rokov strana SMER- SD dokazuje, že je schopná ponúkať a aj priviesť do praxe 
riešenia, ktoré pomáhajú ľudom aj celému Slovensku.  Nikto na Slovensku ani v zahraničí si 
dnes nedovolí kritizovať súčasný stav nezamestnanosti, tempo rastu platov alebo tempo 
prijímania sociálnych opatrení. Počas celej doby, kedy sme niesli zodpovednosť za Slovensko, 
sme veľmi intenzívne pracovali na zlepšení stavu, v akom sa naša krajina nachádza a máme 
plán, ako v tom budeme pokračovať. 

ZODPOVEDNÝ PROGRAM

ZAVEDIEME 13. DÔCHODOK

Nástup robotov do výroby môže mať 
veľmi nepriaznivý dopad na Slovensko, 
ak sa bude brať ohľad predovšetkým 
na podnikateľov a až potom na zamest-
nancov, tak ako si to predstavujú 
niektoré opozičné strany. My vieme čo 
treba urobiť a máme plán, ako Sloven-
sku posunúť vpred.

Zároveň dávame verejnosti štyri veľmi 
konkrétne body pre rok 2020, ktoré sa 
zaväzujeme splniť, ak bude SMER - SD 
vo vláde:
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Tak isto bude nutné pripraviť Slovensko 
na nové trendy v informatizácii a 
predovšetkým v robotizácii. 

“Je potrebné hovoriť 
o význame vody, potrebe jej 

zachytávania v krajine a 
opätovnom využívaní, 

pretože klíma sa mení.”

460 EUR

Aj vďaka politike SMER - SD rastú mzdy najrýchlejšie 
za posledné obdobie, ale na tento rast nestíhajú reagovať 
dôchodky. Strana SMER - SD preto chce po nasledujúcich 
voľbách transformovať vianočný dôchodok na 13.  dôchodok.

Pôjde o štandardný dôchodok, ktorý sa bude vyplácať 
všetkým dôchodcom v rovnakej  výške na úrovni 
priemerného dôchodku. Ten je dnes približne na úrovni 
460 eur. Vieme ako to urobiť bez toho, aby to ohrozilo 
verejné financie a toto opatrenie výrazným spôsobom 
pomôže dôchodcom na Slovensku. 

Generácia dnešných dôchodcov pomáhala vytvoriť hodnoty, 
ktoré dnes využíva celé Slovensko a my všetci máme voči 
tejto generácií dlh. Teraz konečne prišiel ten čas, kedy si 
Slovensko musí nájsť spôsob, ako sa tejto generácií poďako-
vať za to, čo všetko pre nás všetkých urobila. 



PODPORÍME MLADÉ
RODINY
Podpora mladých rodín bola vždy jednou z priorít strany 
SMER - SD, či už išlo o zvyšovanie príplatkov počas materskej 
alebo rodičovskej dovolenky, alebo zavádzanie obedov 
pre deti v školách a škôlkach zadarmo. 

Aj v tejto oblasti chceme ísť ešte ďalej a navrhujeme, 
podobne ako pri dôchodcoch aj v prípade detí, zaviesť 
výrazne zvýšenú podporu pre rodičov. Vyplácala by sa 
pred začiatkom školského roka a jej výška by mala 
prekročiť 350 eur.

Aj pri tomto type podpory chce SMER - SD robiť rozdiely 
medzi tými, ktorí pracujú a tými, ktorí sa nepodieľajú svojou 
prácou na rozvoji Slovenska. Je to dlhodobá politika strany 
SMER - SD, že pracovať sa oplatí. 

VIAC LEKÁROV
NA SLOVENSKU
Zameriame sa nielen na kvalitu, ale aj na dostupnosť lekár-
skej starostlivosti. Predovšetkým v malých mestách a 
obciach je už dnes problém s dostupnosťou lekárskej 
starostlivosti. Chýbajú všeobecní lekári, ale aj niektorí 
špecialisti a tento problém sa bude v najbližšej dobe iba 
zhoršovať. Do roku 2024 nám bude chýbať približne 3 000 
lekárov. 

Preto chceme predstaviť súbor opatrení, ktoré pomôžu 
udržať medikov, ktorí vyštudujú za štátne peniaze, doma a 
zabrzdiť tak ich odchod do zahraničia. Kľúčovým 
opatrením bude, aby študenti, ktorí zadarmo vyštudujú 
medicínu na Slovensku a po škole odídu pracovať do 
zahraničia, bude musieť zaplatiť podstatnú časť 
z nákladov, ktoré štát prispel na jeho štúdium. 

OCHRÁNIME
SOCIÁLNY ŠTÁT
SMER - SD si nevie predstaviť, že by sa znižovala úroveň 
sociálneho štátu. Plne si uvedomujeme význam zdravých 
verejných financií, životného prostredia alebo rozvoj 
podnikateľského prostredia.

Kým bude mať strana SMER - SD vplyv na vývoj na Sloven-
sku, nikdy nedovolí meniť zákony, ktoré by ovplyvňovali 
sociálny štandard ľudí žijúcich na Slovensku. 

A to sa netýka iba vlakov alebo obedov zadarmo, ako si to 
veľa ľudí myslí.  SMER - SD je aj garantom Zákonníka práce, 
ktorý chráni pracujúcich, opatrení v zdravotníctve, ktoré 
pomáhajú chorým a starým ľudom, alebo podpori mladých 
rodín. 
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350 EUR

+3 000 LEKÁROV
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,,Za  stranu SMER - SD 
dnes hovoria konkrétne 
opatrenia, ktorými sme 

pomohli miliónom 
Slovákov. Garantujeme 

všetkým, že kým 
budeme mať možnosť 

spolupodielať sa 
na smerovaní Sloven-
ska, nikdy nedovolíme 

škrtanie sociálnych 
opatrení.”

,,Sme jeden národ a 
najsilnejší sme vždy 
vtedy, keď ťaháme 
za jeden povraz. A 

preto znovu povedzme, 
že chceme jednotné a 
zmierené Slovensko.”

“Len bezpečná krajina 
je tým pravým 

domovom.”

„Boli sme pri všetkých kľúčových historických udalostiach, ktoré sa zapísali do dejín a ktoré nás všet-
kých obrovskými krokmi posúvali vpred: pri vstupe do Európskej únie a Severoatlantickej aliancie, 
zapojení sa do Schengenu či zavedení eura. Prežili sme so Slovenskou republikou vzácne a krásne 
chvíle, ale i ťažké okamihy, kedy Európa čelila hospodárskej kríze či bojovala s miliónmi nelegálnych 
migrantov,“ povedal na sneme volebný líder strany a predseda vlády SR Peter Pellegrini.

Peter Pellegrini

Robert Fico

Denisa Saková



SMER - sociálna demokracia je jednou 
z najpočetnejších slovenských 
politických strán, čo ju výrazne líši 
od všetkých jednorazových marketin-
gových produktov. Strany, ktoré tvorí 
niekoľko členov a vedome ignorujú 
budovanie početnej členskej základne, 
nemôžu rozumieť slovenským 
regiónom. Ich hlavným produktom 
totiž vždy bude lacný a agresívny 
marketing na sociálnych sieťach, silný 
bratislavocentrizmus a výrazné 
elitárstvo.

„Súdržnosť, početnosť a organizova-
nosť SMERu - SD je obrovská hodnota. 
My nie sme výťahová či autobusová 
strana, my nie sme partička, čo 
nepozná Slovensko za dopravnou 
tabuľou s nápisom Bratislava. My nie 
sme zopár nezdravo ambicióznych ľudí, 
ktorí o skutočnom živote na Slovensku 
nemajú ani potuchy. Nie sme deštruk-
tívna skupinka, ktorá pochováva jednu 
politickú stranu za druhou a mení 
kabáty podľa aktuálnych preferencií. A 
nie sme ani lacní zabávači, ktorým stačí 
mobil a sociálna sieť a zrazu poznajú 
recept na všetky bolesti Slovenska. 

Slováci nám dali dôveru – nesklamali 
sme ju.

To je naša vizitka, a tak to musí aj 
ostať!“, vyhlásil Peter Pellegirini. 
SMER - SD je najúspešnejšou politickou 
stranou v histórii Slovenska. Od svojich 
prvých volieb je parlamentnou stranou. 
Päť účastí v parlamentných voľbách 
premenila na štyri volebné víťazstvá. 
Trikrát sa jej, ako strane s najsilnejším 
mandátom od ľudí na silné sociálne 
programy, podarilo zostaviť vládu. Na 
rozdiel od troch pravicových vlád, ktoré 
dvakrát skončili predčasnými voľbami, 
vydržali vlády pod vedením strany 
SMER - SD vždy stabilné a riadili štát 
počas celých volebných období. 

“Sme jedna poctivá 
strana, ktorá vždy išla 
za svojím cieľom, a to, 

urobiť zo Slovenska 
sociálne spravodlivý 

štát.”
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„Zlepšujeme 
podnikateľské 

prostredie a 
znižujeme 
byrokraciu 
pre ľahšie 

vytvorenie nových 
pracovných miest.“

„Ochrana tradičnej 
rodiny je jedným 

zo základných 
pilierov, na ktorých 

strana SMER - SD 
stavia svoju politiku 

pre ľudí.“

,,Slovensko musí byť 
sociálne spravodlivý 
štát, ktorý každému 

obyvateľovi 
poskytne rovnako 

kvalitné služby, 
bez ohľadu na to, či 

žije vo veľkom meste 
alebo malej odľahlej 

obci.”

Strana, ktorá počas celej svojej existen-
cie nebojovala za niekoľko vyvolených, 
ale za “človeka – milión”, za všetkých 
dôchodcov, pracujúcich a za všetky 
slovenské rodiny, 

Richard Raši

Juraj Blanár
Peter Žiga
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