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Voľte č.

19

BEZPEČNOSŤ
ROZVOJ
PROSPERITA

Európske listy SKS
Európska únia sa musí stať spoločenstvom bezpečnosti
a prosperity, nie laboratóriom na presadzovanie
neomarxistickej ideológie.
Máme pred sebou ďalší skúšobný
kameň toho, kam sa naša spoločnosť bude uberať. Vo voľbách do
Európskeho parlamentu môžeme
ovplyvniť osud nášho kontinentu.
Európsky parlament ako vrcholné
združenie volených zástupcov jednotlivých členských krajín totiž
rozhoduje o mnohých otázkach,
ktoré sa týkajú života každého z nás
a určujú jeho kvalitu.

Európska únia sa v ostatných
rokoch príliš odklonila od toho,
čo bolo pôvodne jedným z cieľov
európskej integrácie, od zvyšovania blahobytu Európanov. Treba si
priznať, že súčasné bruselské elity
sa viac venujú komfortu tých, ktorí
k európskej prosperite neprispeli
a ktorí, naopak, Európsku úniu považujú za dojnú kravu, než problémom, ktoré trápia Európanov.

Ivan Zuzula – predseda SKS
Slovenská konzervatívna strana
považuje za dôležité vrátiť sa k hodnotám, z ktorých myšlienka jednotnej Európy vzišla. Európska únia sa
musí stať spoločenstvom bezpeč-

nosti a prosperity, nie laboratóriom
na presadzovanie neomarxistickej
ideológie. Musíme opustiť nezmyselné ideologické úvahy o výbere
pohlavia, o tom, že neexistuje mama
a otec, ale rodič jeden a rodič dva –
to všetko sú hodvábne starosti, kvôli
ktorým tie naozaj dôležité problémy
prehliadame.
Na to, aby Európska únia dokázala poskytnúť občanom členských
krajín bezpečnosť a prosperitu,
musí ostať zväzkom suverénnych
národných štátov, v ktorom aj ten
najmenší člen bude mať rovnaké
šance ako tí ostatní. Nesmie sa v nej
prejaviť ani náznak snahy o diktát
zo strany silnejších.

pokračovanie na str. 4
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Milí priatelia. Dovoľte, aby som sa Vám
pred voľbami do európskeho parlamentu
predstavil. Volám sa Igor Adamec, mám
55 rokov. Počas kariéry som robil viacero
dôležitých a niekedy aj úspešných prác,
ktoré ma nesmierne bavili, pretože prinášali ľuďom potešenie a zábavu, ale to najdôležitejšie, čo sa mi v živote podarilo je
moja rodina. Manželka žiaľ podľahla ťažkej
chorobe, s deťmi však stále tvoríme veľmi
pevný a súdržný celok. Aj keď obe sa už
osamostatnili a žijú svoje vlastné životy,
tak rodinu považujem za to najcennejšie,
čo ma stretlo.

Ing. Daniel
Mikolaj, PhD.

2

Vo voľbách do EP sa uchádzam o Vašu dôveru na kandidátke Slovenskej konzervatívnej strany, v ktorej som členom predsedníctva. Dovoľte, aby som sa Vám predstavil.
Som Daniel Mikolaj, 42-ročný otec skvelej
rodiny, povolaním strojný inžinier. Vyštudoval som Materiálové inžinierstvo kovových a nekovových materiálov na Technickej univerzite v Košiciach a neskôr som
pokračoval na doktorandskom štúdiu.
Rok som študoval v USA na Westchester
Community College. Pracoval som na SAV,
v súkromnej sfére a donedávna som bol
starosta obce Šarišské Sokolovce.

Mgr. Kristína
Šabíková, PhD.

3

Uchádzam sa o Vašu dôveru vo voľbách do
EP, preto dovoľte, aby som sa Vám predstavila. Moje meno je Kristína Šabíková a narodila som sa v roku 1985 v Zlatých Moravciach. Vyštudovala som ﬁlozoﬁu na Filozoﬁckej fakulte UKF a neskôr som pokračovala
na doktorandskom štúdiu sa zameraním na
sociálnu a politickú ﬁlozoﬁu v Bratislave na
UK. V súčasnosti prednášam Teórie medzinárodných vzťahov a Medzinárodnú ochranu ľudských práv na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici a som riaditeľkou agentúry na prieskum trhu a verejnej mienky.
Zároveň som podpredsedníčkou SKS.
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Členstvom v Europskej únii
získalo Slovensko veľmi veľa
 V čom môže EP pomôcť Slovensku?

 Aké idey, respektíve idey akej Európy chce-

Členstvom v Európskej únii získalo Slovensko
veľmi veľa. Za 15 rokov klesla nezamestnanosť,
prudko vzrástla HDP, životnou úrovňou dobiehame krajiny, o ktorých sme si mysleli, že sú galakticky vzdialené. No a v neposlednom rade dostávame pomoc v podobe eurofondov. Zásadné
rozhodnutia Únie schvaľuje Európsky parlament.
Náš hlas v Európskom parlamente je preto veľmi
dôležitý.
Prijímaním európskej legislatívy má Európsky
parlament významnú moc ovplyvňovať život na
Slovensku v rôznych oblastiach. Tak, ako môže
pomôcť, môže však aj škodiť, preto je dôležité,
aby v Európskom parlamente pracovali ľudia, ktorých cieľom je prosperita Slovenska v EÚ.

te spolu so Slovenskou konzervatívnou stranou presadzovať?
Slovenská konzervatívna strana chce presadzovať ideu Európy, v ktorej sú odbúrané ekonomické bariéry, v ktorej nariadenia bruselských
elít nesmerujú k regulácii trhu, obmedzeniu voľného pohybu a nejdú proti pôvodným zámerom
európskeho projektu. EÚ vnímame pragmaticky
- ako projekt mieru a prosperity pre ľudí. Som presvedčený, že cesta k prosperite nevedie cez nezmyselné vnútorné obmedzenia. Práve naopak,
potrebujeme menej regulácií.

 Akej agende by ste sa ako europoslanec
chceli venovať? Aké témy a kroky by ste chceli
z tohto postu iniciovať?
Myslím, že moje prípadné pôsobenie v európskych štruktúrach je predurčené tým, čomu som
sa venoval doteraz. Rád by som pôsobil v oblasti
kultúry, vzdelávania, dopravy a cestovného ruchu.
Ale nechcem túto tému rozoberať širšie, takže
o tom, čo bude, ak bude, by som nerád zatiaľ hovoril. Aby som neurazil osud.

 Väčšina politikov a analytikov sa zhoduje,
že EÚ je dobrý projekt. Ale objavili sa aj názory, ktoré naznačovali, že nemusí vydržať donekonečna. Ako to vidíte Vy?
Ja si myslím, že ak nevydrží, bude to škoda. Na
druhej strane treba priznať, že nárast nespokojnosti s fungovaním EÚ je jasným signálom, že pôvodné prínosy EÚ sa potláčajú do úzadia. Aj preto
dnes hovoríme o návrate k pôvodným ideám.

 Potrebuje teda EÚ reformu?
Určite. EÚ potrebuje významnú reformu.
Skúsim to povedať veľmi zjednodušene. V ostat-

Igor Adamec, líder kandidátky SKS
nom čase sa v povedomí ľudí zúžil význam únie
na možnosť cestovať, študovať a pracovať po celej ploche Európy. A to je málo. Nie všetci naši
ľudia totiž cestujú, študujú a pracujú v zahraničí
a potom sa stáva, že nevidia význam Európy.
Nehovorím o federalizovanej Európe, ale o Európe zloženej zo samostatných, hrdých a spolupracujúcich štátov.

Návrat k pôvodným hodnotám
Európska politika je kvôli presadzovaniu množstva
obmedzení z Bruselu vnímaná kriticky. To vedie
k súčasnej situácii, keď malá časť ľudí tlieska prevládajúcej ideológii, časť proti nej bojuje a väčšina
to celé ignoruje. Práve preto sme v SKS presvedčení, že EÚ by sa mala vrátiť k hodnotám, na ktorých vznikla a mala by vytvárať priestor na zvyšovanie blahobytu, nie na obmedzovanie slobody.
Slovenská konzervatívna strana chce prispieť
k tomu, aby mala Slovenská republika zaistené
v Európe rešpektované miesto. Euro-atlantickú
orientáciu považujeme za najsilnejšiu záruku našej bezpečnosti a prosperity. Ako konzervatívna
strana sa otvorene hlásime k hodnotám, ktoré
stáli pri zrode projektu európskej integrácie.
Rešpektujeme rovnosť v zmysle rovnosti pred
zákonom a v zmysle rovnosti príležitostí. Rovnosť
však nesmie byť zamieňaná za rovnakosť a nesmie
byť presadzovaná na úkor základných slobôd.
Slobodu považujeme za základný princíp fungo-

vania spoločnosti, za podmienku, bez ktorej si nevieme predstaviť záruku spravodlivých inštitúcií.
Ctíme hodnotu slobody ako kľúčový faktor.
Ostro sa vyhraňujeme voči postupnému okliešťovaniu základných slobôd jednotlivca na úkor
práv aplikovateľných len na skupiny. Ľudia musia mať vytvorené také podmienky, aby mali
možnosť slobodne realizovať svoje vlastné predstavy o dobrom živote. Úlohou štátu ani Európskej únie, nie je určovať ľuďom, čo si majú myslieť a ako musia žiť - to je cesta späť do totality.
Rozklad tradičných spoločenských hodnôt,
rodiny a národného štátu vnímame ako hrozbu,
ktorá uvádza európsku spoločnosť do nebezpečného chaosu. Európa starne a problémy s tým súvisiace nevyrieši rodová ideológia. Naopak, musíme podporovať opatrenia zlepšujúce kvalitu života rodín.
Daniel Mikolaj,
kandidát na europoslanca za SKS

Voľte číslo 19! Voľte
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Európania potrebujú
bezpečnosť a prosperitu
Slovenská konzervatívna strana podporuje myšlienku spolupracujúcej, ale nie násilne unifikovanej Európy.
V SKS sme presvedčení, že EÚ je tu pre
členské štáty a ich občanov, nie naopak. Preto
presadzujeme politiku ekonomickej spolupráce
a efektívnej kooperácie na úrovni bezpečnosti.
Sme presvedčení, že EÚ by mala čeliť najmä globálnym výzvam, ktoré sa týkajú nás všetkých. Za
zásadnú považujeme v tomto smere klimatickú
zmenu.
V SKS sme presvedčení, že členské štáty nie
vždy smerujú k jednému spoločnému cieľu a tejto
realite sa musíme prispôsobiť. Preto sme proti redukovaniu vplyvu členských štátov. Práve naopak, budeme presadzovať, aby európske inštitúcie konali len vtedy, ak je spoločná akcia efektívnejšia než samostatné riešenia štátov.

V SKS sme presvedčení, že nemá zmysel budovať ideologický projekt EÚ, stále viac regulovať,
centrálne riadiť podriaďovať reálny život a skutočné problémy ľudí žijúcich v Európe vzdušným
zámkom bruselských elít. Túto ideologickú politiku robí EÚ v súčasnosti a vidíme, že nefunguje.
Preto sme odhodlaní presadzovať pragmatickú európsku politiku. Jej prioritami by mali
byť bezpečnosť a spoločný trh. O miere ďalšej integrácie by mali členské štáty rozhodovať samostatne a bez akéhokoľvek nátlaku, či už zo strany
Bruselu, alebo iných členských štátov.
Ak má byť Európska únia spoločenstvom bezpečnosti a prosperity, musí pre svojich členov
fungovať, s ohľadom na rozdielnosť členských
štátov. Inak je projekt EÚ odsúdený na zánik.
Kristína Šabíková,
kandidátka na europoslankyňu za SKS

Prečo práve Slovenská
konzervatívna strana?
 Kampaň je v plnom prúde
a z bilboardov sa na nás už niekoľko týždňov usmievajú tváre,
ktoré sľubujú svetlé zajtrajšky, ak
ich zvolíme do europarlamentu.
Kandiduje cca 30 strán a ľudia
toho už zrejme majú dosť. Vravia
si, že aj tak sú všetci rovnakí...
Igor Adamec: Tak sa pre istotu
začalo kampaňovať, aby vôbec ľudia
prišli voliť ☺. Ale teraz vážne. Nemyslím si, že všetci sú rovnakí. My
ideme do volieb s jasným plánom
reformy EÚ. Naše ciele sú bezpečnosť a prosperita. Prostriedky, ktorými ich chceme dosiahnuť sú
ochrana vonkajších hraníc a odstraňovanie prekážok jednotného
trhu. A toto všetko opierame o konzervatívne hodnoty slobody, rovnosti šancí, úcty k tradíciám a podpory prirodzených spoločenstiev
(rodina, obec, štát). Nechceme len
kritizovať, na rozdiel od iných strán
ponúkame ľuďom jasný program.

 Ale veď aj iné strany majú program, to vás asi neodlišuje...
Daniel Mikolaj: Iné strany majú
najmä veľa nesplniteľných a často
aj protirečivých sloganov. Program
SKS je konzistentný a spája v sebe
dve kľúčové veci. Jednou z nich je
potreba presadiť zmeny v EÚ tak,
aby tu európske inštitúcie boli pre
členské štáty a ich občanov, nie naopak. EÚ musí preukázať svoje
opodstatnenie pre ľudí, pretože sa
príliš odtrhla od ich reálnych problémov, a to môže vyústiť do jej rozpadu. Práve preto - a tu sa dostávam
k tej druhej veci, sa musíme vrátiť
k pôvodným cieľom európskej integrácie a Európska únia sa pre Európanov musí opäť stať spoločenstvom bezpečnosti a prosperity.
 A teraz je podľa vás EÚ nebezpečná a neprosperujúca?
IA: Jedno aj druhé. Aj keď to tak
na prvý pohľad nemusí vyzerať.

Kým nemáme funkčnú ochranu
vonkajších hraníc, kým nemáme
prepojené bezpečnostné databázy,
kým si nevieme poradiť s ľuďmi,
ktorí tu nemajú čo robiť, pretože
ich žiadosti o azyl boli zamietnuté,
EÚ nie je bezpečná. Ak pochybujete, položte si otázku, prečo sa stále
rozpráva o možnosti znovuzavedenia vnútorných hraníc. Čo sa týka
prosperity – stále nie sme pripravení na klimatickú zmenu a nevyriešili sme dokonca ani ekonomickú krízu. Dnes to síce nebije do
očí, ale onedlho nás to bude mrzieť.
Súčasnú bezpečnosť a prosperita
v EÚ považujem skôr chiméry.

 Naozaj si myslíte, že EÚ by sa
mohla rozpadnúť?
Kristína Šabíková: Áno, myslím
si, že ak v týchto voľbách nezmení
kurz, je to pravdepodobné. Tvár Európy sa v dejinách mnohokrát menila
a je naivné myslieť si, že dnes sa už ne-

Voľte číslo 19! Voľte

môže nič stať, pretože projekt Európskej únie je konečnou podobou usporiadania Európy. Ale nechceme strašiť
ľudí. Práve naopak, v SKS si vážime
mier aj blahobyt, ktorý projekt európskej integrácie priniesol na európsky
kontinent. O to silnejšie vnímame potrebu reformy súčasnej podoby EÚ.

 Spomínali ste, že európske inštitúcie by tu mali byť pre členské
štáty a ich občanov, čo to znamená?
DM: Pre väčšinu z nás je stále
najväčším pozitívom voľný pohyb.
Možnosť pracovať v zahraničí je pre
mnohých Slovákov najlepším spôsobom ako sa postarať o seba
a svoje rodiny. Úvahy o uzatváraní
vnútorných hraníc môžu byť predzvesťou konca EÚ, do akej sme
chceli vstúpiť. Nárast nespokojnosti
ľudí s fungovaním EÚ je jasným
signálom, že pôvodné prínosy sa
potláčajú do úzadia a namiesto
zlepšovania spolupráce sa bruselskí
politici venujú nezmyselným úvahám o kvótach na imigrantov či
o výbere pohlavia.

 Čo sa s tým dá robiť?
KŠ: Zmena možná je. Na začiatok treba ísť k voľbám a nenechať
iných, aby rozhodli za nás.

eurovolby2019-noviny_A4 5/17/19 8:37 AM Stránka 4

4

Volebný program SKS
Migrácia
Ochrana vonkajších hraníc musí byť
funkčná a zabrániť nekontrolovanej
masovej migrácii. Tým sa však problém neskončí. Európska únia si dnes
nevie poradiť s početnou skupinou
imigrantov, ktorí nemajú právo sa
v nej zdržiavať. Preto budeme presadzovať funkčné mechanizmy návratu
týchto ľudí do tretích krajín.
Naopak, ľuďom, ktorí prichádzajú legálne, ktorí sa oprávnene

Klimatická zmena je globálna výzva a žiada si globálne reakcie.
V problematike znižovania emisií
skleníkových plynov budeme podporovať iniciatívu predstaviteľov
Európskej únie, ktorí na globálnej
úrovni dosiahnu viac ako samostatne konajúci predstavitelia národných štátov.
SKS bude presadzovať prijímanie adaptačných opatrení na zmenu
klímy a posilnenie globálnych akti-

EÚ – spoločenstvo
bezpečnosti a prosperity
SKS bude preto presadzovať zredukovanie európskych noriem len
na tie, ktoré sú pre európsku bezpečnosť a prosperitu nevyhnutné.

Ochrana hraníc
Základným predpokladom pre
zaistenie bezpečnosti obyvateľov
Európskej únie je ochrana vonkajších hraníc. Bez nej totiž schengenský priestor v dnešnej podobe zanikne. Znovuobnovenie vnútorných
hraničných kontrol zničí kľúčový
pilier Európskej únie - voľný pohyb
osôb, tovarov a služieb.
Podľa analytikov ministerstva financií ušetrí Slovensko vďaka otvoreným hraniciam cca 90 miliónov eur ročne. Výhody „Schengenu“ vníma aj množstvo Slovákov,
ktorí môžu vďaka otvoreným hraniciam denne bez problémov cestovať za prácou do zahraničia.
Znovuzavedeniu vnútorných
kontrol treba zabrániť. SKS preto
podporí navyšovanie výdavkov na
zabezpečenie vonkajších hraníc EÚ
a efektívnejšiu ochranu týchto hraníc.

pokračovanie zo str. 1
Európske inštitúcie by mali konať tam, kde jednotlivé členské
štáty nemôžu, resp. kde je ich pozícia slabšia. Európska únia by
mala byť priestorom na hľadanie
východísk z problémov, s ktorými
si sami nevieme poradiť. Takým je
napríklad globálna zmena klímy.
Klimatické zmeny sú bezpečnostným rizikom, ktoré zasiahne
všetky sféry nášho života. Nejde

zdržiavajú v EÚ, by sme mali poskytnúť zodpovedajúcu ochranu.
Občania európskych krajín nemajú len práva, majú aj povinnosti
a svoje životymusia prispôsobiť rešpektovaniu platného práva. Rešpektovanie pravidiel nesmieme vyžadovať len od európskych občanov, preto budeme presadzovať
dôsledné dodržiavanie pravidiel od
všetkých, ktorí sa v krajinách EÚ
zdržiavajú.
Pre efektívnejšie riešenie protiprávneho konania bude SKS presadzovať lepšie prepojenie európskych bezpečnostných databáz.

Klimatická zmena
Klimatická zmena je bezpečnostným rizikom, ktoré zasiahne všetky
sféry nášho života. Nejde len o životné prostredie, ale o celkovú prosperitu Európy, zdravie a majetok
občanov. Vojny o zdroje a zásadné
zhoršenie podmienok pre život
budú dôvodom klimaticky podmieneného vysťahovalectva z Afriky
a Ázie, ktoré prehĺbi súčasné problémy Európskej únie s migráciou.

len o životné prostredie, ale o celkovú prosperitu Európy, zdravie
a majetok občanov. Európska únia
ako celok má dostatočný ekonomický aj politický potenciál na to,
aby bola lídrom v presadzovaní
účinných riešení. Takáto politika
bude mať pre nás všetkých pridanú hodnotu.
Slovenská konzervatívna strana
ponúka svojich kandidátov Igora
Adamca, Daniela Mikolaja a Kris-

vít vysokých predstaviteľov EÚ
v boji proti klimatickým zmenám.

Európsky trh
Regulácie nepovažujeme za cestu
k prosperite, práve naopak európsky trh je potrebné ďalej liberalizovať. Musíme reagovať na aktuálne
výzvy a vytvoriť podmienky pre
rozvoj digitalizácie a inovácii.
SKS je proti tomu, aby boli občania a firmy zaťažované neodôvodnenou reguláciou, naopak budeme presadzovať odstránenie existujúcich prekážok voľného pohybu
osôb, tovaru, služieb a kapitálu.
Sme presvedčení, že EÚ musí aktívne pracovať na dojednaní zmlúv
o voľnom obchode s rastúcimi ekonomikami. Nové príležitosti pre
slovenských exportérov vidíme
najmä v ázijských krajinách.

Výskum a inovácie
Nevyhnutnou podmienkou európskej prosperity je aj podpora výskumu. Základným predpokladom
úspešného vedeckého výskumu je
spolupráca na medzinárodnej

tínu Šabíkovú s programom EÚ:
spoločenstvo bezpečnosti a prosperity. Chceme sa pričiniť o to,
aby sa Európska únia vrátila ku
svojím pôvodným hodnotám, aby
jej inštitúcie slúžili ľuďom, aby jej
predstavitelia konali len vo veciach, kde majú európske riešenia
pre ľudí pridanú hodnotu. Ostatné
si vyriešia členské štáty sami.
Voľby do EP sú príležitosť povedať, akú Európu chceme, tak ne-

úrovni, ktorej musíme vytvoriť
vhodné podmienky.
Za mimoriadne dôležitú považujeme aj motiváciu firiem, aby investovali do vedy a výskumu.
SKS sa preto bude usilovať o zapojenie inovačných subjektov do
medzinárodných vedeckých sietí,
zjednodušenie a zatraktívnenie mobility vedeckých pracovníkov,
a bude podporovať navýšenie rozpočtu programu Erasmus +.

Regionálny rozvoj
Cieľom podpory EÚ by mali byť
najmä obce a mestá. Prostriedky
z dotácií majú smerovať do oblastí
s nespochybniteľným verejným záujmom, ako je budovanie dopravnej
infraštruktúry, k zmenšovaniu rozdielov, k rozvoju a prosperite, nie na
podporu nezmyselných a dlhodobo
neudržateľných aktivít.
Sme presvedčení, že podpora
menej rozvinutých regiónov je záujmom celej Únie.
SKS bude presadzovať objektívny
a jednotný systém výberu projektov, aby sa európske zdroje dostávali skutočne k tým, ktorým sú určené. Systém čerpania dotácií musí
byť transparentný a predvídateľný
pre potenciálnych žiadateľov.

Jadro Európy
Slovensko je dnes v jadre európskej
integrácie. Spoločná mena nás spája
s ostatnými ekonomikami menovej únie natoľko, že je našou povinnosťou správať sa zodpovedne
a nezvyšovať dlhy.
SKS bude preto podporovať prísnejšie presadzovanie pravidiel rozpočtovej zodpovednosti členských
štátov.

ostaňte 25. mája doma. Prajem
Vám pri voľbe šťastnú ruku.

Voľte č. 19

Objednávateľ: SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA, Röntgenova 3751/28, 85101 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika; IČO 42362644; Dodávateľ: Color&print, Pri vinohradoch 269/B, 831 06 Bratislava

Úlohou európskych inštitúcií a ich
predstaviteľov je slúžiť občanom
členských krajín, uľahčiť vzájomnú
spoluprácu, prispieť k riešeniu spoločných európskych problémov
a smerom navonok presadzovať
globálne dohody pri riešení celosvetových problémov.
EÚ by toho mala robiť menej, no
efektívnejšie. Nepotrebujeme spleť
byrokratických obmedzení, ktoré
ľuďom komplikujú život.

