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„Tí, ktorí chcú moc, vedia, 
že kľúčom je dať ľuďom 

niekoho, koho môžu 
nenávidieť, alebo sa ho báť.“ 

Thomas Sowell

Kto je populista?

Je to človek, ktorému ide o popularitu v politike.  
A pre dosiahnutie tohto cieľa neváha rozširovať medzi 
ľuďmi nepravdy a hlúposti. 

Uveriť populistom 

je ľahké

Nevyžaduje to úsilie. Populisti radi sľubujú veci, ktoré 
znejú dobre. Nie všetky zdanlivo dobre znejúce veci 
však skutočne prinesú želané výsledky. To už populis-
tov ale nezaujíma. Ani to, kto zaplatí cenu za spôsobené 
škody. Cieľom ich sľubov nie je priniesť výsledky, 
ale voličské hlasy.

Odhaliť populistu 

nie je ľahké

Vyžaduje to úsilie. Chce to pozerať sa „za roh“, aj na veci, 
ktoré nie je na prvý pohľad vidieť. Musíš byť pripravený 
spochybniť to, čo znie dobre. Opúšťanie vžitých názorov 
môže bolieť. Ale môže to byť aj výzva. Odhaľovaním 
chýb v sľuboch populistov môžeš ukázať priateľom 
a rodine, ako ľahko sa nechali nachytať. Stačí trocha 
zvedavosti a nadhľadu a aj ty môžete byť tým hrdinom, 
ktorý zakričí, že kráľ je nahý.

Práve pre takýchto mladých odvážlivcov sme pripravili 
sedem príkladov populistických sľubov, ktoré prinesú 
presný opak toho, čo sľubujú.

Ak rád pozeráš videá, nezabudni navštíviť: 
www.slovensko2044.sk
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 Bol by váš život lepší, keby ste si museli dopestovať a dochovať   
 všetko, čo počas dňa zjete? Keby ste si museli utkať látku 
 na svoje tričko a ušiť topánky? 

Pravdepodobne nie. To isté platí aj pre Slovensko. Ak chceme byť prosperujú-
ca krajina, nemôžeme sa zatvárať pred obchodovaním so zahraničím. 
Vo svete neexistuje jediný príklad krajiny, ktorá by zbohatla takýmto spôso-
bom. Naopak existuje množstvo príkladov krajín, ktoré takmer s nikým 
neobchodujú a sú chudobné. Extrémnym príkladom je Severná Kórea. 

Medzinárodný obchod je výhodný pre všetky krajiny, ktoré sa doň zapájajú. 
Rovnako ako je výhodné pre oboch, keď susedovi za pomoc pri oprave auta 
ponúknete ovocie z vašej záhrady. To, že odrazu medzi týmito susedmi 
nakreslíme hranicu, nemení princíp vzájomnej výhodnosti obchodu.

Najlepšie by pre nás bolo, keby nám okolité krajiny posielali potraviny 
a tovary úplne zadarmo. Kto by nechcel žiť vo svete padajúcich pečených 
holubov? Dnes máme vďaka medzinárodnému obchodu potraviny a tovary 
“iba” lacnejšie, nie sú zadarmo. Nie je však „lacnejšie“ druhá najlepšia mož-
nosť, keď už nám nikto nechce poslať veci zadarmo? Prečo by sme si mali 
zvoliť tretiu, tú najhoršiu možnosť a zavrieť sa pred zahraničím?

Nejde však iba o ceny. Vďaka obchodovaniu máme väčší výber tovarov 
a dostávajú sa k nám nové technológie a inovácie. Cesta k sebestačnosti 
je cesta k chudobe a zastaraným technológiám. Sami by sme si nedokázali 
vypestovať dostatok ani len tých najzákladnejších potravín, keďže neťažíme 
dosť vlastnej ropy do traktorov, plynu na vykurovanie maštalí a nevyrábame 
všetky dnes používané osivá či hnojivá. 

Avšak už samotný cieľ sebestačnosti a snaha zamestnať viac ľudí na poliach 
a v poľnohospodárstve je hlúpy. 

Koľko mladých ľudí dnes túži po dokončení školy 
zobrať do ruky motyku a sadnúť do traktora? 

Naopak, Slovensku sa darí v priemyselnej výrobe a máme veľa šikovných 
IT firiem. Ľudom by malo byť umožnené robiť to, kde ich ťahajú ich sny 
a kde sa dokážu najlepšie uplatniť. Nie z politického kresla dumať nad tým, 
čo by ľudia mali robiť vo svojom živote.

Potravinová 
a energetická 
sebestačnosť

mýtus.1
?
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 Vyciciavajú zahraniční investori zisk 
 zo Slovenska do zahraničia?

Bohatstvo krajiny priamo závisí od toho, aké množstvo kapitálu, teda fa-
brík, strojov, vynálezov, či vzdelaných ľudí je v krajine. Budovanie kapitálu 
je však pomalé a trvá dekády až storočia. Na Slovensku bol 40 rokov kapitál 
v rukách socialistických politikov, ktorí jeho veľkú časť premrhali. Betón 
a oceľ sa liali tam, kde ich nebolo treba a výsledkom boli prázdne pulty 
v obchodoch. 

V takejto kapitálovo vyhladovanej krajine tak zahraniční investori pred-
stavujú akýsi stroj času. Vďaka tomu, že tu investujú miliardy eur, na ktoré 
museli dlho šetriť ľudia v zahraničí, nemusíme čakať desiatky rokov kým  
si našetríme sami. Krajinám ako sú Anglicko či Švédsko to trvalo storočie, 
kým sa vlastnými silami premenili zo zaostalých krajín na bohaté spoloč-
nosti. 

Zahraniční investori to samozrejme nerobia zadarmo alebo pre dobrý pocit. 
Chcú mať z toho zisk. Na tom však nie je nič zlé. Zisk je odmena za to, 
že investor si neužíva svoj majetok na jachte, ale ide sa trápiť s budovaním 
fabriky a zamestnávaním ľudí v inej krajine. Investor navyše nemá tento 
zisk garantovaný. Investori riskujú svoje peniaze a mnoho z nich sa popáli 
a skončí so stratou.

Ak už aj zahraničný investor dosiahol na Slovensku zisk, tak tento zisk 
nepochádza zo slovenských vreciek, ale zo zahraničných. Zahraniční 
investori u nás nevyrábajú len  pre slovenských spotrebiteľov, ale najmä 
na export. Odtekajúce zisky investorov tak nepochádzajú z peňaženiek 
či práce Slovákov, ale najmä z peňaženiek ich zahraničných zákazníkov.

Slováci tak o nič neprichádzajú. Naopak. Niečo tu po zahraničných investo-
roch ostáva. A to sú pracovné miesta, vyššie mzdy, kapitál, nové tech-
nológie a sociálny kapitál v podobe nových zručností ich zamestnancov. 
Nehovoriac o zaplatených daniach. 

Investovanie mimo hraníc nie je súboj, kde jeden vyhrá a druhý musí záko-
nite prehrať. To je pravda v prípade vojny, no nie v prípade investovania 
a obchodovania. Chcete vidieť, ako vyzerajú krajiny bez zahraničných 
investorov? Stačí sa ísť pozrieť do Albánska, či Moldavska. 

Zahraniční investori 
vyciciavajú zisk

mýtus.2 ?
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Podpory rodiny, dôchodcov, invalidov, vzdelávania, či zdravotníctva 
nie je nikdy dosť. Rovnako však na to nie je nikdy dosť peňazí. Máme 
obmedzené zdroje a keď niekde pridáme, automaticky to znamená, 
že niekde inde musíme ubrať. Mešec nemá dno iba v rozprávkach.

Spomínané dôchodky a podpora rodiny patria medzi najdrahšie položky 
verejného rozpočtu a stoja dokopy tisíce miliónov eur. Ak by sme napríklad 
chceli zvýšiť dôchodky o štvrtinu a predĺžiť materskú na 3 roky, stálo 
by to rozpočet každý rok približne 2 000 miliónov eur. Len pre porovnanie, 
ide o sumu, ktorú každý rok dávame na financovanie celého základného 
a stredného školstva pre skoro 700 000 žiakov. Otázkou tak je, či by ste boli 
ochotní pridať dôchodcom a mamičkám na materskej a zrušiť základné 
a stredné školstvo. Alebo radšej prepustiť všetkých policajtov, hasičov, 
vojakov, sudcov a vedcov? 

Ak sa vám nepáči ani jedno ani druhé, je tu ešte jedna možnosť. Zvýšiť 
dane. Problém je, že už dnes máme na Slovensku vysoké dane. Od roku 
2011 politici zaviedli alebo zvýšili 29 druhov daní. O koľko ešte môžeme 
zvyšovať dane?

Niekto môže povedať, že zvýšme dane podnikateľom. Ak by sme chceli 
získať tých 2000 miliónov eur napríklad od podnikateľov, museli by sme 
im zvýšiť dnešné dane o 2/3. Mali by sme tak najvyššie dane pre pod-
nikateľov široko ďaleko. 

Kto by tu potom chcel podnikať a vytvárať 
pracovné miesta? 

Ale hlavne: koľko by ich zaniklo?

 
Ak teda chce nejaký populistický politik navýšiť dôchodky a materskú, musí 
zároveň ukázať, kde tieto zdroje ušetrí. To je problém, ktorý pri sľubovaní 
skoro nikto nerieši. 

 Kto by mal niečo proti zvyšovaniu dôchodkov a predlžovaniu 
 materskej? Dôchodcovia pracovali pre túto krajinu dlhé roky 
 a neexistuje nič dôležitejšie ako podpora mladých rodín.

Vyššie dôchodky 
a predĺžená materská

mýtus.3

?
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 Sú strategické podniky príliš dôležité na to, aby ich vlastnili 
 súkromníci? Mali by sme ich preto zoštátniť? 

Výsledkom by boli len väčšie problémy. Je to práve verejné vlastníctvo 
„patriace nám všetkým“, ktoré priťahuje korupciu, plytvanie a straty. Mana-
žérov štátnych podnikov nezaujímajú spokojní zákazníci, ani výsledky 
firmy, ale spokojnosť politikov, ktorí ich do funkcie dosadili. Nemyslia 
na budúcnosť, lebo ich budúcnosť na manažérskej stoličke končí ďalšími 
voľbami. 

Stačí sa dnes pozrieť na fungovanie štátnej zdravotnej poisťovne. Tá dosiah-
la nedávno stámiliónové straty. Straty, ktoré následne zaplatíme my všetci 
cez vyššie dane. Naopak, ak sa pozrieme na fungovanie súkromných zdra-
votných poisťovní, tie dosiahli niekoľko miliónové zisky. A pritom poskytujú 
rovnaké služby.

Chceli by ste radšej zdravotníctvo, kde súkromné zdravotné poisťovne dosa-
hujú zisky, alebo také, kde jedná štátna poisťovňa dosahuje obrovské straty 
a skôr či neskôr bude musieť šetriť na pacientoch? 

Rozdiel v hospodárení súkromníka a štátu nie je náhoda. Stačí sa pozrieť 
ako vyzerajú verejné priestory, ktoré nepatria nikomu, teda patria všetkým, 
ako napr. železničné stanice. A porovnať to s tým, ako to vyzerá v nákup-
nom centre. Súkromný vlastník má motiváciu udržiavať na svojom majetku 
poriadok a vyhýbať sa stratám, ktoré zasiahnu priamo jeho peňaženku. 
Naopak verejný dočasný správca má motiváciu využiť štátny podnik 
pre svoje vlastné rýchle obohatenie sa a zanechať po sebe neporiadok 
vo forme strát, ktoré budú musieť zaplatiť všetci občania. 

Zoštátňovanie však nie je len zlý nápad. Je to aj nezaplatiteľný nápad. Štát 
dnes nemá zdroje na to, aby mohol odkúpiť všetky strategické podniky. 
Štát by musel na jeden rok zrušiť financovanie vzdelávania, polície, armády 
a súdov, aby vyzbieral dosť prostriedkov na zoštátňovanie. Rovnako 
by si štát nebol schopný požičať. Radikálny plán spätného zoštátnenia 
by totižto vyľakal väčšinu zahraničných veriteľov a náklady na požičiavanie 
by rapídne vzrástli.

Štátne podniky
mýtus.4 ?
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Predstavte si, že ste podnikateľ, ktorý potrebuje vykopať základy pre nový 
sklad. Nie ste medzinárodná korporácia, ale obyčajný drobný podnikateľ, 
akých je na Slovensku stále veľká väčšina. Prihlási sa vám niekoľko neza-
mestnaných. Vy o nich nič neviete – neviete, či prídu do práce aj na druhý 
a tretí deň, či ich nebudete musieť celý deň kontrolovať, či dokážu dodržať 
hĺbku jamy. 

No predtým, ako im dáte krompáč do ruky, s nimi musíte podpísať zmluvu, 
zaregistrovať ich do Sociálnej poisťovne, zaregistrovať ich do zdravotnej 
poisťovne a vypísať desiatky strán dokumentov. Ak má nový zamestnanec 
na krku exekútora, ste povinný starať sa mu o túto exekúciu. Musíte  
ho poslať k lekárovi na vstupnú prehliadku, spraviť mu prednášku o bezpeč-
nosti pri práci, nakúpiť pracovné oblečenie a ochranné pomôcky. Ešte stále 
lopatu ani nechytil do ruky. Všetko je na vaše riziko – ak vám na druhý deň 
zamestnanec utečie, tento čas a náklady vám nikto nevráti. Ak niečo poruší-
te, čakajú vás tisícové pokuty.

Podnikateľ si toto všetko zráta. Zráta si aj, že každému zamestnancovi musí 
od prvého dňa platiť minimálnu mzdu, ktorá každý rok rastie. Nemôže mu 
dať na mesiac, ani na týždeň, ani na jediný deň na „skúšku“ nižšiu mzdu. 
Vo výsledku niektorým podnikateľom vyjde lacnejšie prenajať si bager. 
Alebo si povedia, že tento rok radšej ten sklad nepostavia. 

Práce je nekonečno. Rozdávanie krompáčov a lopát však k úžitku nepovedie. 
Na pomoc nezamestnaným treba odstrániť prekážky, ktoré bránia v tom, 
aby ich práca bola pre zamestnávateľov prínosná. 

 Na Slovensku máme problém s dlhodobo nezamestnanými. 
 Dá sa tento problém vyriešiť tak, že štát rozdá krompáče 
 a lopaty a naženie nezamestnaných do práce?

V skutočnosti je práce nekonečno. Môžete napríklad od rána do večera 
kopať a zasypávať jamu. Práca však dáva zmysel len vtedy, ak z nej 
má niekto úžitok. Politici to robiť nevedia, túto úlohu majú v ekonomike 
podnikatelia a ich zákazníci. Prečo teda existujú nezamestnaní? Pretože 
existujú prekážky, ktoré zamestnávaniu bránia. 

Všetci nezamestnaní 
dostanú prácu

mýtus.5

?
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 Stačí na riešenie problémov slovenských verejných financií 
 zobrať Rómom dávky? Dostávajú rómske rodiny štedré sociálne 
 dávky, ktoré im môžu závidieť aj pracujúce rodiny? 

Ani jedno, ani druhé. Rómovia majú nárok na rovnaké dávky ako každý iný 
Slovák. Alebo dokonca na ešte menej, keďže nemôžu poberať rôzne dávky 
ako napr. príspevok na bývanie. Tento totižto na chatrč v osade nedostanú. 
Ak potom spočítame všetky dávky, ktoré dostávajú rómske rodiny z osád 
dostaneme z pohľadu verejných financií len zanedbateľnú čiastku. 

Na všetky sociálne dávky pre Rómov tak ide dokopy 
maximálne 320 mil. eur, čo je menej ako jedno 
percento celkových výdavkov verejnej správy. 

Tie sú vo výške viac ako 34 000 mil. eur. Z pohľadu verejný financií 
tak výdavky na Rómov predstavujú kvapku v mori. 

A z tejto kvapky si ani konkrétne rómske rodiny v osadách nežijú vôbec 
ako králi. Ak neveríte, porovnajme si dve rodiny. Rodina, kde obidvaja 
rodičia pracujú za minimálnu mzdu a majú dve deti, má mesačný čistý 
príjem 837 eur. Rómska rodina z osady, ktorá má 5 detí a žiadny z ich rodi-
čov nepracuje, má čistý príjem 334 eur. Teda o viac ako 500 eur menej. 
V rómskej rodine tak majú na deň maximálne jedno-dve eurá na osobu. 
Nie je čo závidieť.

Populisti taktiež radi rozprávajú o vysokých dôchodkoch, ktoré údajne 
Rómovia poberajú. Rómovia z osád sa však často dôchodku ani nedožíva-
jú. Podľa štatistík sa rómski muži dožívali v priemere o 6 rokov menej ako 
priemerní Slováci a rómske ženy až takmer o 9 rokov menej ako priemerné 
Slovenky. Avšak aj keď sa Rómovia dožijú dôchodkového veku, ak nepraco-
vali počas života minimálne 15 rokov, dostanú znova iba dávku 
v hmotnej núdzi a žiadny dôchodok.

Preto keď populisti sľubujú vyššie dôchodky a dlhšiu materskú, ktoré 
stoja miliardy eur, určite nie je možné tieto peniaze získať ušetrením 
na dávkach pre Rómov. 

Zrušenie dávok 
pre Rómov 

mýtus.6 ?
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 Prospelo by Slovensku, ak by sme si začali vyrábať vlastné 
 tanky a lietadlá na svoju obranu? Je v zbrojárskom priemysle 
 naša budúcnosť?

O čo viac sa vyrába tankov a nábojov, o to menej sa vyrába áut a televí-
zorov. V ekonomike sú všetky zdroje vzácne. Práca, pôda, stroje, inžinieri. 
Keď sú tieto zdroje venované na výrobu jednej veci, nemôžu byť venované 
na výrobu druhej veci. Zbrojársky priemysel a výroba pre armádu tak niečo 
stojí a tou cenou je zvyčajne pohodlný život obyčajných ľudí.

Avšak aj keby sme sa rozhodli uskromniť sa, tak budovanie vlastnej obrany 
pre tak malý štát akým je Slovensko je problematické. Tak ako by bolo krát-
kozraké, keby si každá domácnosť vybudovala vlastný vodovod, či vlastné 
elektrické pripojenie na elektráreň, tak by bolo krátkozraké, keby Slovensko 
obnovilo zbrojársky priemysel, s cieľom vybudovať vlastnú obranu. Ani ne-
hovoriac o tom, že niektoré veci sa v rámci hraníc malého štátu ani nedajú 
robiť, ako napr. trénovanie protileteckej a protiraketovej obrany. To vyžaduje 
väčšie územia než aké má Slovensko.

Navyše dnes už zbrojársky priemysel 
nie je o spracovávaní ton oceli a pušného prachu, 

ale o najnovších IT technológiách, IT odborníkoch 
a najmodernejších materiáloch. 

Nie je problém postaviť tank, je problém postaviť taký tank, ktorý by držal 
krok s najmodernejšou technikou ostatných veľmocí. 

Slovensko už raz v minulosti vsadilo svoje karty na budovanie vojenského 
priemyslu. Po rozpadnutí sovietskeho bloku nemal kto kupovať vojenskú 
techniku vyrobenú na Slovensku a zaplatili sme za to veľkým prepúšťaním  
a vysokou nezamestnanosťou. Na Slovensku tak v skutočnosti nemáme  
čo obnovovať. Už pred 25 rokmi bol slovenský vojenský priemysel  
zaostalý. Museli by sme začať úplne od začiatku a je možné očakávať,  
že by to tentokrát dopadlo rovnako ako po revolúcii. Najmä ak by výroba  
v tomto sektore bola výsledkom politického rozhodnutia.

Obnovíme slovenský 
zbrojársky priemysel

mýtus.7 ?
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Priestor na tvoje poznámky:

Nesúhlasíš s niečím v tejto brožúrke? 
Nepozdávajú sa ti argumenty alebo čísla? 
Daj nám o tom vedieť na: facebook.com/Slovensko2044

o projekte

Populizmus nie je nič nové. Je spätý 
s fungovaním demokracie od jej 
úplných začiatkov. Dnes je však jeho 
sila násobená pomocou sociálnych 
sietí a internetu. Populistickí politici 
tak môžu ľahko a vo veľkom zasievať 
svoje populistické sľuby 
a predstavy hlavne medzi mladých 
ľudí.

Cieľom tohto projektu je využiť tie 
isté technológie a postupy, 
ktoré populizmu pomáhajú rásť. Vy-
brali sme sedem konkrétnych mýtov, 
ktoré populisti šíria medzi mladými 
ľuďmi a pomocou troch nosičov uka-
zujeme ich nesprávnosť a škodlivosť.

Prvým je animované video, 
ktoré hyperbolizuje budúcnosť, 
kde sa populistické sľuby zmenili 
na skutočnosť. Toto video odkazuje 
na ďalších sedem videí, v ktorých sú 
jednotlivé sľuby rozobrané. Všetky 
tieto videá nájdete na sociálnych 
sieťach a tiež na stránke 
www.slovensko2044.sk. Druhým 
nosičom je  brožúrka, ktorú práve 
držíš v ruke. Tretím nosičom som 
ja. Ak chceš, aby som prišiel na túto 
tému diskutovať na tvoju školu, 
povedz to svojim učiteľom.

o autorovi

Ing. Róbert Chovanculiak, Ph.D. 
pracuje ako analytik v INESS - Inšti-
túte ekonomických a spoločenských 
analýz. Je absolventom Ekonomickej 
fakulty Univerzity Mateja Bela  
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