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Prečítajte si otvorený list predsedu strany #Sieť Ivana Zuzulu predsedovi
NR SR Andrejovi Dankovi
Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky,
po svojom zvolení za predsedu strany #Sieť som sa na Vás 12. septembra
2017 obrátil listom, v ktorom som Vás požiadal o stretnutie a o
prerokovanie súčasnej pozície strany #Sieť v Národnej rade Slovenskej
republiky. Tá totiž nezodpovedá vôli voličov, vyjadrenej v parlamentných
voľbách v roku 2016. Pracovné povinnosti Vám zrejme neumožnili
odpovedať na môj list, preto som sa na Vás písomne obrátil aj 20.
novembra 2017.
Voliči v demokratických voľbách vyjadrili svoj záujem o programové priority
strany #Sieť, vďaka čomu sa desať kandidátov našej strany stalo
poslancami NR SR. Strana však v dôsledku „zmeny názorov“ svojich
poslancov stratila možnosť na pôde parlamentu informovať občanov
o svojich názoroch, zámeroch a prioritách. Problém „poslaneckých
prebehlíkov“, ktorí kandidujú do NR SR za jednu stranu a neskôr, keď už
v NR SR sedia, zastupujú inú stranu, resp. zastupujú len svoje vlastné
„nezávislé“ záujmy, nie je nový a závažne poškodzuje samotný princíp
zastupiteľskej demokracie. Teoreticky je možné, že sa všetci zvolení
reprezentanti ľudu raz rozhodnú riadiť iba svojim svedomím a stanú sa
„nezávislými“. Potom bude asi oveľa spravodlivejšie a hospodárnejšie
nahradiť demokratické voľby notársky overeným losovaním a z osudia
náhodne vybraní „občania-poslanci“ sa sami rozhodnú, koho záujmy chcú
zastupovať a aké názory chcú reprezentovať.
Myslíme si, že právne predpisy upravujúce chod parlamentu poskytujú
viacero možností na hľadanie východísk z tejto situácie a umožňujú
podieľať sa strane #Sieť na práci NR SR aj v zmenených podmienkach.
Vážený pán predseda, obraciam sa na Vás takto – verejne, aby ste mne,
našim členom, voličom a sympatizantom dali odpoveď na otázku, či

rešpektujete výsledky demokratických volieb, v ktorých strana #Sieť
prekročila hranicu 5 % a žiadame Vás o bezodkladné vyjadrenie Vášho
stanoviska k postaveniu strany #Sieť na parlamentnej pôde a k jej
možnostiam rozvíjať tam svoje aktivity.
Prajem Vám a Vašim blízkym príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa
úspechov v novom roku.
S úctou
Ivan Zuzula,
predseda strany #Sieť

