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Vážená podnikateľská obec,
obraciam sa na vás predovšetkým ako občan SR, ktorému záleží na budúcnosti krajiny našich
otcov, štátu v ktorom žijeme a vychovávame naše deti, ako aj na zachovaní národných tradícií
vlastných nám, všetkým občanom SR. Za posledných 25 rokov od vzniku Slovenskej republiky a slobodného trhového hospodárstva sme boli svedkami mnohých káuz týkajúcich sa netransparentného nakladania s verejnými prostriedkami. Po vstupe do Európskej únie v r. 2004
bol dôvod sa oprávnene nádejať, že prostriedky spoločenstiev budú vynakladané transparentnejšie. Avšak s poľutovaním je nutné skonštatovať, že opak sa stal pravdou. Odvážim sa tvrdiť, že väčšina občanov je nespokojná so súčasným stavom v štáte a to na všetkých úrovniach
jeho riadenia, od štátnej správy cez samosprávu a končiac nepriaznivým legislatívnym nastavením podnikateľského prostredia súkromného sektoru.
V tejto súvislosti, si dovoľujem osloviť vás, podnikateľov a živnostníkov, teda podnikateľskú
obec, aby ste podporili iniciatívu za vypísanie referenda. Inštitút referenda sa vo všeobecnosti
považuje za priamy nástroj demokracie a zároveň predstavuje spôsob ako dosiahnuť spoločné
ciele, všeobecne prospešné. Referendum je teda jedným z mála nástrojov, ktoré nám ústava
zverila, aby sme vo všeľudovom hlasovaní mohli vyjadriť svoj názor a tým ovplyvniť smerovanie našej krajiny. Je smutnou štatistikou, že v novodobej histórii Slovenskej republiky bolo
z ôsmich referend iba jediné úspešné a to o vstupe Slovenska do Európskej únie. Z uvedeného
dôvodu táto iniciatíva za vypísanie referenda nemá za cieľ iba zmobilizovať občanov za jej
vypísanie, ale predovšetkým to, aby prípadné jeho uskutočnenie (nášho) referenda bolo aj
úspešné.
V čom spočíva podstata navrhovaného referenda?
Týka sa troch otázok, ktoré v poslednom období rezonovali na politickej scéne, či už s väčším
alebo menším záujmom politikov, médií ale aj nás občanov, avšak bez väčšieho ohlasu.
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Z uvedeného dôvodu navrhovaná prvá referendová otázka sa týka zmeny voľby generálneho
prokurátora, ako najdôležitejšieho subjektu v boji proti korupcii tak, aby pozícia generálneho
prokurátora nebola politickou voľbou. Druhá navrhovaná otázka vyvstáva z dlhotrvajúceho
bezútešného stavu, kedy ani jedna vláda nebola ochotná prijať hmotnú (trestno-právnu) zodpovednosť riadiacich zamestnancov za rozhodnutia, ktorými bola preukázateľne spôsobená
škoda vo verejnej správe. No a posledná, tretia otázka navrhovaného referenda sa týka tzv.
ľudového veta, ktoré spočíva v tom, že ak do troch mesiacov od prijatia zákona alebo novely
podporí petíciu za zrušenie zákona najmenej 100 000 občanov SR, zákon alebo jeho časť (novela) prestane platiť.
Prečo a ako podporiť vypísanie zmieňovaného referenda? Dôvod prečo sa na vás podnikateľov a živnostníkov obraciam, je získanie akejkoľvek podpory navrhovaného referenda a to
výlučne v rámci vašich možností. Referendum možno podporiť zverejnením reklamy na jeho
podporu v svojom regióne prostredníctvom tlače v lokálnych novinách, bannerom na vašej
internetovej stránke, alebo informačnými letákmi, či veľkoplošnou reklamou. Návrhy na grafický podklad reklamy na podporu referenda, je možné stiahnuť na internetovej stránke:
https://www.radovanznasik.sk, v časti petícia. Považujem týmto za dôležité uviesť, že
v súčasnosti sa chcem ako občiansky kandidát uchádzať o post prezidenta SR v budúcoročných prezidentských voľbách a touto petíciou za vypísanie referenda mienim prispieť k posilneniu priamej demokracie na Slovensku.
Nielen z uvádzaných dôvodov by každému z nás nemalo byť ľahostajné v akom štáte žijeme.
Slovensko je náš domov, tu pracujeme a vychovávame naše deti a verím, že väčšina z nás
chce reálnu zmenu k lepšiemu. Počas 25 rokov samostatnosti sme boli svedkami mnohých
nesprávnych politických rozhodnutí. Namiesto budovania transparentného a právneho štátu,
takmer výhradne na princípe straníckeho kľúča sú obsadzované funkcie za účelom kumulácie
politickej moci a kontroly a to vo všetkých sférach fungovania štátu. Domnievam sa, že
úspešný príbeh Slovenska môžeme začať písať až vtedy, keď dokážeme spoločenským konsenzom dosahovať zmeny k lepšiemu a mali by sme začať práve zmenou ústavného zákona,
Ústavy SR, a to odpolitizovaním justície a prokuratúry a nastavením mechanizmov zodpovednosti za nesprávne rozhodnutia vo verejnej správe. Práve vy, podnikatelia a živnostníci,
ste veľmi dobrým príkladom zodpovednosti v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou.
Zvlášť v súčasnosti, keď väčšina z nás vníma hlboko polarizovanú spoločnosť, by malo byť
snahou nielen nás ale hlavne politických predstaviteľov zjednocovať občiansku spoločnosť na
základe spoločných hodnôt. Práve otázky navrhovaného referenda sú otázkami, ktoré by v
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nijakom prípade nemali rozdeľovať ale nás spájať pre spoločnú vec, spoločný cieľ. Úspešnosť
navrhovaného referenda závisí aj od vás a želám si, aby referendum bola naša spoločná iniciatíva za lepšiu budúcnosť Slovenska.
S prianím veľa úspechov pri podnikaní a nádejou na spoluprácu.

Radovan ZNÁŠIK
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