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Politický marketing. 
Riešenie ekonomiky SR vo väzbe na prezidentské voľby v roku 2014 
 

Sľúbili nám Švajčiarsko, ale bude mať Slovensko svojho generála Dufoa 

s reinkarnovanou dušou Jánošíka? 

 

Voľbou bohov si volíme svoj osud. 

                                                                 Vergílius 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

V Liptovskom Mikuláši   august 2013 (január 2014) 
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Prezidentské voľby sú spojené s vážnymi témami spoločnosti. Cielené vytvorenie atmosféry, často 
označovanej ako blbá so stratou dôvery v budúcnosť s veľkým rozčarovaním spoločnosti z vývoja za 
posledných 10 rokov vytvára psychologické podmienky na katarziu národa a vytvorenie novej vízie 
pre rozvoj spoločnosti. Súčasťou riešenia je pravdepodobne skopírovaná verzia hodnotovej krízy 
s procesmi, ktoré budú aktivovať spoločnosť a vytvoria podmienky na ukončenie spoločenskej 
letargie. Vytvorené zdroje v podobe prísľubu z EU predstavujú pre SR významný hospodársky impulz, 
pokiaľ budú realizované zmysluplne, t.j. s investičnou návratnosťou a multiplikačnými efektmi. 

 
1. Problém je, ako vytvoriť 15% zdrojov v štáte pre veľký objem eurofondov a nezadlžiť sa. 
2. Ako efektívne oddlžiť štát 
3. Ako naštartovať zmysluplný hospodársky rast a zabezpečiť, aby prijaté eurofondy sa 

dokázali reprodukovať a neskončili obrazne povedané „zabetónované“ alebo „prejedené“ 
Vyriešením vyššie uvedených problémov je možné zabezpečiť zvýšenie životnej úrovne spoločnosti.  

 
 

Voľby prezidenta je možné spojiť so skutočnosťou, že  sa očakáva v roku 2013 alebo 2014 
odovzdanie časti právomoci Bruselu ( Hollandov prejav v druhej polovici mája 2013) a to je 
argumentom, že je namieste posilnenie právomoci prezidenta o legislatívnu iniciatívu, t.j. prezident 
bude môcť predkladať zákony a zúčastňovať sa rokovania vlády. To už avizoval prezident Gašparovič 
začiatkom roka 2013. 

 
 

 
 

 
Plastika Jánošíka a jeho družiny  v pracovni premiéra 

 
Kópiu riešenia krízy v USA a jeho využitie pre voľby prezidenta je možné vidieť v štruktúre 

dostupných faktov a ich časového vývoja. V zásade ide o aktiváciu štruktúry hrdinu v nevedomí 
voliča, ktorý prinesie zázračné riešenie, pôsobiace tesne pred voľbami. Symbol hrdinu Jánošíka nie je 
možné použiť inde, len v SR. Len u nás má predpoklady emocionálne ovplyvniť rozhodovanie počas 
volieb vyvolaním jeho imaga ( komplexu), ktorý sa predtým vnesie do podvedomia a  stotožní sa 
premiér Fico s národným hrdinom. Marketingoví manažéri zvolili pre Fica symbol Jánošíka, zhruba 
pred 6timi rokmi. Základný obsah symbolu Jánošíka je, že bohatých zbíjal a chudobným rozdával. 
Jánošík po jeden a pol roku zbíjania skončil na šibenici. Dôvodom bolo, že tí, ktorých ozbíjal, boli síce 
bohatí, ale  slobodní.   

Hra so symbolom Jánošíka si vyžaduje, aby boli k dispozícii bohatí, ktorých je možné pokiaľ 
možno beztrestne ozbíjať a musia byť k dispozícii aj chudobní, ktorým je potom možné nazbíjané 
v súlade s legendou podarovať. 

 

 



3 
 

 
 

 
 

Negatívna kampaň vo voľbách v roku 2010 a 2012 

 
 

Ako je možné vytvoriť bohatých, ktorí nebudú slobodní? 
 

Podstatu riešenia je možné realizovať cez princípy hriechu a odpustenia, len sa symboly 
naplnia aktuálnym obsahom, ktorým sú verejné peniaze, resp. eurofondy. Pokiaľ nepripustíme 
k eurofondom alebo iným verejným peniazom nikoho, bez toho, aby nezaplatil úplatok, tak je jasné, 
že vieme ako bude spáchaný hriech. Tým že podnikateľ  zaplatí úplatok, tak je rovno prichytený pri 
čine, zároveň sa kajá a v tom istom momente si kupuje odpustenie, čím potvrdzuje autoritu toho, kto 
nad eurofondami vládne. V marci 2013 podnikatelia priznali cez anonymný prieskum, že platili cca 
13% priemerne z hodnoty zákazky ako úplatok pre administratívu (Kičina, 2013) a zároveň Ernst & 
Young zverejnil, že v EU patrí Slovensku tretie čestné miesto v rebríčku korupcie. Je nutné podotknúť, 
že psychológia obchodu napovedá, že to bolo dvojnásobok a podobne audit projektov (Tkáčik, 2013) 
hovorí o približne dvojnásobnej čiastke.  SIS zverejnila v októbri 2012 správu za rok 2011, určenú 
verejnosti, z ktorej je zrejmé, že každá transakcia je zdokumentovaná a hovorí o korupcii pri 
nakladaní s verejným majetkom, s euro fondami a majetkom miest a obcí (SIS SR, 2012).  
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 Symboly hrdinu Jánošíka na internete. 
 

Pokiaľ by nedošlo ku kajaniu, t.j. nezaplateniu úplatku, tak dotyčný je prichytený pri čine, 
obvinený a odsúdený na prvom stupni. Po príslušnej tortúre kajania je v odvolacom konaní zbavený 
viny. Aj také prípady sú zaznamenané, viď prípady Karlína, či Bieleka. 

Tým je k dispozícii celá plejáda bohatých ľudí, ktorých je možné mierne zdaniť (ozbíjať) 
a netreba sa báť, aby obesili Jánošíka, pretože je k dispozícii celý zdokumentovaný priebeh realizácie 
každej transakcie a priradené sú mená a osoby. 

V júli 2013 dobehol proces vymenovania generálneho prokurátora JUDr. Čižnára. Čas 
potrebný na riešenie tejto problematiky temer viac ako dva roky bol efektívne využitý na riešenie 
prokuratúry na nižších úrovniach. Aj preto voľba prokurátorov v podobe odporúčania bola aktom 
vyjadrenia lojality prokurátorov budúcemu generálnemu prokurátorovi. Je zrejmé, že pokiaľ by bol 
dosadený na čelo organizácie a potom by mal robiť personálne zmeny, tak by jednak utrpela jeho 
autorita a zároveň by prokuratúra nebola pripravená efektívne konať. Vyhlásenie GP po ustanovení 
do funkcie, že nebude realizovať žiadne personálne čistky zároveň vytvorila pozitívnu atmosféru 
vnímania GP v spoločnosti. Ustanovenie GP do funkcii začiatkom leta 2013 vytvorilo podmienky na 
doriešenie riadenia prokuratúry na najvyšších úrovniach.   
Roky 1995 až 2013 umožňovali vytvoriť skupinu bohatých ľudí v SR, ktorým je možné symbolicky cez 
dane  v roku 2013 siahnuť na majetok a verejnosti tvrdiť a poukazovať na to, že sú to bohatí, ktorí 
platia krízu a jej dôsledky bez rizika možnosti vytvárania efektívneho odporu voči vyššej úrovni 
zdanenia. 

 

 
 

 Negatívna marketingová kampaň v parlamentných  voľbách v roku 2010 a 2012 
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Ako je možné vytvoriť chudobných, ktorým bude možné nadeliť 
z nazbíjaného? 
 
Človek sa cíti chudobný, keď nemá aktuálne príjmy na pokrytie jeho potrieb a nemá zaistenie do 
budúcnosti. Kríza v EU predstavuje dokonalý nástroj, ktorý umožňuje správne nasmerovanie 
spoločenskej energie pre ciele s realizáciou na domácej scéne. Analýza krízy finančného sektora 
z roku 2008 preukázala, že sa jedná o cielené vyvolanie spoločenskej a ekonomickej krízy s použitím 
nástrojov, ako sú IT technológie a akcie s nimi spojené, úrokové sadzby FED, cena ropy 
a nehnuteľnosti v spojení s hypotekárnymi úvermi. Model sociálnej polarizácie vie vysvetliť všetky 
nerovnováhy na trhoch a ich časovú postupnosť. V EU sa ako mechanizmus zvolil zakrytie dlhov 
v Taliansku roku 1999, v Grécku v roku 2002 cez finančné nástroje vytvorené bankou Goldman Sachs 
s načasovaním na rok 2010 a rast cien energií o 40% vyššej ako je svetová cena energií cez dva 
mechanizmy.   
 

 
 
Mechanizmus odtrhnutia cenotvorby elektrickej energie od produkčných trhov a ich prevedenie na 
finančné trhy 
 
 
Podobne ako u iných komodít, aj elektrická energia sa obchoduje na burze, pričom ani teoreticky nie 
je možné cez burzu realizovať fyzickú dodávku elektrickej energie. Na rozdiel od iných komodít, je 
elektrická energia samo regulovaná spotrebou a vyrovnávací mechanizmus si vyžaduje pomerne 
nízke náklady v porovnaní s bázovou záťažou. Ukázalo sa, že existuje rad techník, ako umelo zvýšiť 
cenu elektrickej energie.1 To umožňuje dosahovať zisky s vysokou rentabilitou a samozrejme so 

                                                           
1 Princíp je nasledovný: Na deň dopredu sa nahlási dodávka elektrickej energie za nízku cenu a malý objem. Jej prijatie 

v obchode znamená, že elektráreň má oprávnenie naštartovať.  To zároveň nesie so sebou povinnosť odberateľa zaplatiť 

všetky fixné náklady. Nadpriemerný zisk je potom v tom, že fixné náklady sú zaplatené celé, je zaplatená aj dodaná 

elektrická energia, ale ušetrené sú variabilné náklady nedodanej elektriny, ktorej objem vyrovnáva fixné náklady. V číslach 

model: Elektráreň má fixné náklady také, že pri cene 60€/MWh musí denne dodať  200 MW x 24 = 4 800 MWh.  Nech fixné 

náklady sú 50% z ceny, 5€/MWh je zisk a 25€ sú variabilné náklady. Kontrakt nech je 1000 MWh za 50 €/MWh. Fixné 

náklady sú 30x 4800 = 144 000 €. K tomu 1000x25 = 25 000 ( variabilná zložka a zisk z dodanej elektriny). Celkom je platba 

169 000 € za 1000 MWh. To znamená, že cena 1 MWh = 169 € a nie 50€, trikrát viac. Ušetrené peniaze sú za variabilné 

náklady v rozsahu  25 x 3800 = 95000 €.  To je čistý zisk. Zisk je teda 5€ x 1000 + 95000 = 100 000 €.  Platba pokrývajúca 

náklady je vo výške 164 000 € , potom rentabilita zisku je  100000/164000 = 60% čo je fantázia. Možné je to len preto, že 



6 
 

značne navýšenou jednotkou cenou aj trikrát väčšou ako je trhová cena. Vysoké pokuty dosahujúce 
stovky miliónov dolárov boli udelené bankám ako Barclay´s, Deutche bank a JP Morgan Chace. 
Práve oddelenie produkčného trhu od obchodného a vytvorenie virtuálnych obchodov umožňuje 
cielene finančnými nástrojmi manipulovať cenu. A je jedno či v USA, EU alebo na Slovensku. 
Argument distribučných spoločností, že kupujú elektrickú energiu na burze v Lipsku a tá určuje ceny 
predstavuje neuveriteľné skreslenie reality najmä v oblasti bázovej záťaže. Pre výkon 4800 MW bolo 
v roku 2011  potrebných v SR len 130 MW regulačnej energie sekundárnej a 30 MW primárnej, čo 
nemôže byť dôvod na rast cien elektrickej energie z 35 na 90 €/MWh.  
 
 

  
Čas produkcie slnečnej energie a čas spotreby. Vývoj štruktúry TPS. 

 
Poistenie mechanizmu dotovania obnoviteľných zdrojov energie bolo urobené cez spor Preussen 
Elektra na súde v Štrasburgu v roku 2001 (EU súdny dvor, 2001), ktorý odobril mechanizmus 
rozpočítania dotácií do nákladov pre spotrebiteľa. To vyhnalo aj v SR ceny energií hore tak, že mnohí 
investori začali strácať konkurencie schopnosť. Od roku 2009 do roku 2013 vzrástla tarifa TPS 
v distribučných poplatkoch  z 3€ na 30€/ MWh, kde sú zahrnuté nielen doplatky OZE, ale aj 
kogeneračnej výroby. V súčasnosti doplatky vzrástli ročne na objem 390 mil. €. Je to vyslovene 
asociálny systém, ktorý má významný dopad na sociálne vrstvy obyvateľstva a posúva ich do 
energetickej chudoby (Valentovič, 2011). Navyše je to elektrická energia, ktorá je vyrobená s 8 
hodinovým časovým predstihom pred potrebou za ceny 8 x vyššie , ktorú je potrebné uskladniť, to 
znamená, že vyrobená energia má 15% straty na vedení a 25% tné straty počas uskladnenia. 
  Ekonomická kríza je zodpovedná za cca 1/3 prepadu HDP  v SR a prepad domáceho dopytu za cca za 
2/3. Ten je utlmený hlavne kvôli vysokej cene energií, ktorá sťahuje značnú časť príjmov rodín 
a keďže pôsobí ako spotrebná daň, tak dopadá na vrstvy s najnižším príjmom a tie zbedačuje. Značná 
časť rodín sa dostala do energetickej chudoby. Nakoniec zdvojnásobnenie počtu exekúcií 
u dôchodcov je toho priamy dôsledok. Tým je vytvorený veľký počet chudobných, ktorí vnímajú 
chudobu cez okamžité príjmy.  
 
 

                                                                                                                                                                                     
obchodné toky na burze sú odklonené od fyzických tokov elektrickej energie.  Elektrická energia je komodita, ktorá sa 

reguluje so samej podstaty.  
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 Vzťah energie a HDP a vzťah infraštruktúry pre konverziu energie a dôchodkového systému 
 
 

Fondy II. piliera sú fondami , kde je uložených cca 5,5 až 6 mld. €. V rokoch 2004 až 2013 bol 
vytvorený polarizovaný dav cca 1,5 mil. účastníkov v II. pilieri.  Títo účastníci vedia, že II. pilier 
potrebujú. Aj preto bol II. pilier trikrát otvorený a aj preto bolo ľuďom vysvetľované spôsobom, ktorý 
nenarušil pevnosť siete , že II. pilier je zle spravovaný DDS, ktoré boli označené za nebankové 
subjekty.  Tým bola otestovaná robustnosť siete. V roku 2013 sa znížil pomer z logických 9 na 4% 
a navyše sa zvýšilo percento na poplatky pre DSS. To znamená, že sa značne prehĺbia straty oproti 
plánu. Tým sa vytvoril citlivý bod (fragile) cez ktorý bude možné pri správnom marketingu previesť 
správu účtov do okruhu verejných peňazí. 

V marci 2013 bola publikovaná správa (Pravda, 5.3.2013), podľa ktorej vyšetrovanie spisu 
Gorily umožnilo nájsť dokumenty, ktoré nie sú obsahom spisu, ale ktoré poukazujú na skutočnosti, 
ktoré viedli k vzneseniu obvinenia v súvislosti s privatizáciou Slovenských elektrárni. Podstata spočíva 
v spôsobe stanovenia ceny, kde vývoj bol definovaný tak, že štát má získať 33 mil. €, ale realita sa 
ukázala, že SE tvorili desaťnásobne vyšší zisk a teda aj podiel štátu mal byť desaťnásobne vyšší. To 
vedie k celkom inej, značnej privatizačnej cene. 

Podobne, predajná cena SPP od privatizérov v roku 2012 bola na úrovni 2,6 mld €, čo je 
hlboko pod cenou spočítanou cez vyplatené dividendy za roky 2002 až 2012. Spolu s dividendami to 
tvorí 2% nad infláciu z kúpnej ceny, ale samotné zhodnotenie predstavovalo 5,7% nad infláciu, 
približne dvojnásobok bežného zhodnotenia akcií takýchto spoločností. To indikuje, že predajná cena 
mohla byť v roku 2002 značne podhodnotená. Odporučenie ministrovi práce v roku 2001, podľa 
ktorého bolo výhodnejšie do fondov II. piliera umiestniť akcie energetických podnikov, ako ich predať 
a do fondov poskytovať peniaze na investovanie sa ukázal správny aj po desiatich rokoch. 

V lete 2013 má  štát na účte 4 mld € a zároveň sa vykazuje značne vyššie tempo zadlženia, cez 
50% HDP. Zadlženie štátu je skôr optické, t.j. na strane aktív pribudnú lacné peniaze a na strane pasív 
pribudnú dlhy. Tým sa vytvorí jeden z argumentov, prečo je rozumné previesť účty II. piliera do štátu. 
Štát vytvoril z akcií energetických podnikov, ktoré vlastní, samostatný energo holding a odčlenil ich 
od ostaných problémov FNM. Preto je možná operácia, ktorou bude vyriešený fond II. piliera so 
scenárom, ktorého podstata bude: 

1. Ľudia budú mať účty II. piliera spravované štátom, pravdepodobne organizačnou zložkou 
Sociálnej poisťovne 

2. Energo holding bude predstavovať základ aktív, na ktoré budú vydané podielové listy a tie 
budú umiestnené na účty v II. pilieri 
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3. Majiteľom účtov v II. pilieri bude vysvetlené, že štát vyrovná straty, ktoré spôsobili DSS 
a navyše vyrovná rozdiel medzi 9 a 4% tá. 

4. Štát poskytne tú istú garanciu na aktíva II. piliera ako v I. pilieri 
5. Štát vysvetlí, že aktíva budú spravované súkromnou sférou, v našom prípade je to 

Energetický a průmyslový holding 
6. DSS budú musieť vytvoriť peňažné prostriedky a tie posunúť  do fondu II. piliera 

spravovaného štátom 
7. Štát dostane k dispozícii peňažné prostriedky z aktív II. piliera , vo výške cca 5 až 6 mld € a tie 

vymení za akcie energetického holdingu FNM a vytvorí fond medzigeneračnej solidarity. 
8. Peniaze použije ako povinných 15% k eurofondom, čo dokopy dáva 30 až 40 mld € podľa 

dohôd s EU 
9. Takýto objem peňazí sa nedá minúť v korupčnom prostredí, bez významného poškodenia 

spoločnosti, preto odstránenie korupcie paralelne s procesmi v EU ( začalo sa s prezidentom 
Nemecka ako exemplárnym prípadom ukazujú Berlusconihiho, ako personifikovanú postavu 
korupcie a nemorálnosti a riešia sa procesy spojené s praním peňazí a ich priznaním v celej 
EU so zrušením bankového tajomstva ako aj sankciami voči daňovým rajom a firmám na ne 
naviazané. Preto je možné očakávať, že časť korupčne získaného majetku bude verejne 
zabavené a pre tých, ktorí sa zúčastnili týchto procesov bude jasné, že korupčné praktiky sú 
obmedzené, resp. netolerované. Zákon o preukazovaní majetku bol zrejme mnohokrát 
testovaný voči platnej legislatíve, nie nadarmo sa prezident Zeman vyslovil, že to bude jeho 
základný zákon, ktorý sa bude snažiť  presadiť v parlamente.  

10. Voľbám prezidenta bude predchádzať aj riešenie II. piliera. 
11.  Preto, aby bolo možné deklarovať riešenie energetickej chudoby, musí dôjsť v lete 2013 

k zníženiu ceny energie tak, aby vo voľbách to občania cítili, zvlášť chudobnejší.  
12. Nadelením značných prostriedkov zo štátu na účty II. piliera spolu s prevodom II. piliera do 

štátu znamená, že zadlženie štátu sa významne zníži o cca 6 mld € a zároveň sa zrejme 
zúčtujú požičané peniaze s pasívami a dôjde k mohutnej operácii, ktorá oddlží štát 
a staneme sa jednou z málo zdĺženej ekonomiky v rámci EU.  

13. Predpoklad posilnenia právomoci prezidenta o legislatívnu iniciatívu s právom účasti na 
vláde znamená prechod na centrálne riadenie a formu riadenia štátu z úrovne prezidenta. 

14. To zodpovedné do budúcnosti je, ako sa naloží s cca 30 až 40 mld. € . Rozhodujúce je, ako 
obnoviť vnútorný trh a ako zabezpečiť tvorbu pridanej hodnoty konkurenčným spôsobom 
pri využití danosti krajiny, či už je to potencia v nehmotných aktívach ktoré je potrebné 
vytvoriť, alebo prírodných daností , či geopolitického umiestnenia krajiny. 

15. Je zbytočné byť pesimistickým, pokiaľ dôjde k odstráneniu korupcie. Následne je možné 
všetko, hlavne zabezpečiť primeranú životnú úroveň, ktorá pri dobrej práci s médiami 
a psychológmi zabezpečí vysokú úroveň kvality v prežívaní človeka a spoločnosti.  

16. Blížime sa k bodu, keď vo Švajčiarsku generál Dofou v roku 1847 nastolil spoločnosť, kde 
obsah bol povýšený nad formu, inými slovami tak ako problém videl normálny človeka, tak 
ho videlo aj právo.  Je možné už len sa spýtať, či zohrá rolu generála Dofua budúci prezident 
a teda sľúbené Švajčiarsko sa naplní? 
 

Symbol Jánošíka bude naplnený voľbou prezidenta. V podvedomí ľudí je premiér Fico2 stotožnený 
s Jánošíkom cez bilboardy vo volebných kampaniach 2010 a 2012. Viac ako 20 rôznych bilboardov 

                                                           
2 SME 25. máj 2013  Fico vie, kto by po ňom mohol prevziať Smer Premiér tvrdí, že hranice horizontu politickej práce už 

dávno prekonal. Rozdelenie Smeru na tábory popiera.  BRATISLAVA. Strana Smer nepodceňuje personálne otázky a jej 

líder Robert Fico si už dnes vie do budúcna predstaviť niekoľko ľudí, ktorí ju bez problémov vedia prevziať. Vyhlásil to 

v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy s tým, že ak si niekto myslí, že politik tu je na večné veky, tak sa veľmi mýli. 

"Ja si uvedomujem, že horizont politickej práce má nejaké hranice. Ja si myslím, že už dávno som tieto hranice z hľadiska 

rokov prekonal," povedal. Premiér ale odmietol, že hovorí o blížiacich sa prezidentských voľbách a jeho kandidatúre. 

"Prezidentské voľby má stále ešte nezaujímajú," deklaroval. Fico tiež poprel špekulácie o rozdelení v Smere na viacero 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11790075&ids=5
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bolo umiestnených popri cestách v SR.  Zároveň je v jeho pracovni na Úrade vlády umiestnená 
plastika Jánošíka a jeho družiny. Kultúrny prenos v podobe symbolu je veľmi silným motívom 
a z príležitosti 300 tého výročia obesenia sa realizovali rôzne „oslavy“, čo nik nechápal ako morbídnu 
záležitosť. Nakoniec v Liptovskom Mikuláši, kde bol 17. Marca pred 300 rokmi obesený, došlo 
k verejnej procesii spolu s vešaním herca na šibenicu. Priamo na námestí s vyhrávaním muziky.  
 

 
 

 Negatívna marketingová kampaň vo voľbách v roku 2010 a 2012  
  
Keďže pravica je rozdelená a ľavica konsolidovaná a navyše, ľavica má viac občanov z princípu 
rozdelenia príjmov, je veľká šanca, že bude voľba prezidenta iba jedno kolo. Zvlášť, keď už 
kandidatúru ohlásilo rad politikov a občanov. Aj keď premiér Fico kandidatúru neohlásil, preferencie 
spojené s voľbou prezidenta mu vzrástli počas roka 2013 z 20% na  viac ako 40% v lete. Tento rast je 
dôsledkom hrdinských činov premiéra, ako je riešenie zamestnanosti US Steel cez priamy prenos 
z USA, riešenie zamestnanosti v Žiari nad Hronom cez cenu energie, riešenie zrušenia ohrozenia 
príjmu spojených s narodením dieťaťa a výškou materskej. Riešením zákona o dvojitom občianstve 
uverejnenom v Pravde v lete 2013 sa posilňuje pozícia, ktorú premiér získal pri zastavení maďarského 
prezidenta Solyoma v Komárne v roku 2009. Môžeme v druhej polovici roku 2013 očakávať ešte 
niekoľko rozsahom menších hrdinských činov. Na druhej strane prokuratúra bude pripravená od 
jesene efektívne jednať, takže proces riešenia veľkých kaúz bude možné spustiť.  
  
 

 
 

 Bilboardy presviedčajúce, že aj mladý človek môže byť prezidentom 
 

                                                                                                                                                                                     
táborov. "To sú také taľafatky. Pre mňa je až nepochopiteľné, že za 14 rokov som ako predseda Smeru nebol nikdy súčasťou 

nejakého vnútorného konfliktu a keď pozerám na vnútornú stabilitu tejto strany, tak je to až neuveriteľné," dodal. 
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Zmysel kandidatúry Procházku je presvedčiť národ, že aj mladý človek môže byť prezidentom. 
Postupy plne vyhovuje teórii, že sa nebude jednať o slobodné rozhodovanie jednotlivca na základe 
vlastného uváženia, ale o hlasovanie ovplyvnené emóciami. Prieskum v júli 2013 ukázal, že 96%  
občanov neverí vo vyšetrenie káuz zo spisu Gorila3. Práve akcia, podobná ako v Čechách pri zatýkaní 
bývalých poslancov môže spôsobiť mediálnu bombu s reálne vyriešenou kauzou privatizácie 
energetických podnikov. Podobne , je možné očakávať aj riešenie problematík spojených s predajom 
emisií a nástenkovým tendrom. GP Čižnár sa vyjadril, že korupcia je ústredný problém. Pokiaľ sa 
značná časť aktív energetických podnikov vráti do majetku štátu ( cena za SPP 2,6 mld € to 
signalizuje), potom sa naplní poslanie hrdinu Jánošíka na Slovensku – bohatým vezme a vyrovnaním 
strát v dôchodkovom fonde II. piliera chudobným nadelí. Zároveň v hrdinskom boji dobra so zlom 
zjedná nápravu. 
 
 

Štruktúra rozhodovania ako emocionálne silné zafarbenie rozhodovanie 
polarizovaného davu aktivované symbolom Jánošíka.  
 

Podvedomie sníma a spracováva 20 mil. informácií za sekundu, vedomie iba 40. Podvedomie 
nevie rozoznať protiklady a v nich robiť súdy dobra a zla. Preto princíp je vytvoriť opakovaním 
pôsobením na nevedomie komplex  a vo vedomí občana  tento aktivovať  v čase volieb príslušným 
symbolom, schopným aktivovať emócie človeka. Preto aj negatívna reklama je vysoko účinná 
a navyše netvorí vo vedomí odpor voči subjektu. To je jeden z predpokladov, ktorý je pre voľby 
prezidenta v roku 2013 tvorený dlhodobo dopredu počas volieb 2010 a 2012  pred samotným aktom 
voľby v roku 2014.  

 

 
  

 Vývoj preferencií kandidátov na prezidenta v roku 2013. 

                                                           
3
 Väčšina Slovákov je presvedčených, že orgánom činným v trestnom konaní sa nepodarí vyšetriť kauzu Gorila a potrestať 

prípadných páchateľov. Ako vyplýva z reprezentatívneho prieskumu Agentúry MVK, je si tým istých vyše 40 percent 

opýtaných, ďalších 33,6 percenta si myslí, že sa to asi nepodarí. Naopak, v úspešné vyšetrovanie verí 4,4 percenta 

zúčastnených. Tomu, že sa to asi podarí, verí 9,1 percenta ľudí. Vyše 12 percent respondentov nevedelo na otázku o 

úspešnosti vyšetrovania odpovedať, alebo nemalo o kauze informácie.          Zber dát prebiehal od 2. do 8. júla na 

reprezentatívnej vzorke 1077 respondentov. TASR informoval Pavel Haulík z Agentúry MVK. 
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Už v 50tych rokoch došlo k pochybnostiam o realite racionálneho rozhodovania človeka 

(Simon, 1955) (Simon, 1955).  Psychológia to preukazuje na základe sebe vlastných argumentov (Šolc, 
2009) a podobne fyzika v podobe Heisenbergovho princípu neurčitosti.  

Modely sociálnych sietí dnes ukazujú, ako reálne sa človek rozhoduje (Ormerod, 2012). Voľby 
do parlamentu v roku 2012 ukázali, že v priebehu roku 2011 preferencie strany SMER postupne 
stúpali až presiahli 40% tnú hranicu, čo sa nakoniec prejavilo vo voľbách. Pomerne vysoké 
preferencie strany SMER sú udržiavané aj v roku 2013. 

Preferencie kandidátov na prezidenta podľa agentúry MVK sledujú zhruba trajektóriu 
preferencií strany SMER v parlamentných voľbách 2012. Výrazná asymetria, ktoré je posilňovaná 
v prospech Róberta Fica signalizuje, že roztrieštenosť u pravicovo orientovaných uchádzačov 
o funkciu prezidenta nemá zjednocujúcu osobu a tým ani voličskú základňu. To je zmysel účasti pána 
Hrušovského, Procházku a je možné že aj pána Osuského, t.j. nedovoliť zjednoteniu pravicového 
voliča prípadným vstupom pani Radičovej do kampane. 

 

 
 
 Systém rozhodovania človeka v modeli Damasia (Damasio, 2004) pre voľby prezidenta v roku 2013. 

 
V zásade voľby v roku 2014 budú silne ovplyvnené dvomi sieťami. Prvá je štruktúra starostov 

a primátorov spojených so stranou SMER spolu s okresnými organizáciami a druhá s potenciou 
niekoľko státisícov osôb a viac bude jednorázovo vytvorená pri riešení problematiky II. piliera vo 
väzbe na riešenie privatizácie energetických podnikov. Emocionálnou informáciou bude riešenie spisu 
Gorily a súvisiacich skutočností a tiež strata výnosov v II. pilieri a vytvorenie pocitu ohrozenia 
sporiteľom. Aj preto nebolo možné riešiť problémy II. piliera v rokoch 2006 až 2009, ale len 
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testovanie ich robustnosti cestou otvárania s expresívnymi výrazmi pre správcov fondov II. piliera  
typu nebankové subjekty a pod.   

 
Do volieb na prezidenta sa prihlásilo 14 ďalších kandidátov. Všetci sa nejakým spôsobom svojim 
zaradením v politickom spektre od stredu doprava vymedzili voči ľavicovo orientovanému 
kandidátovi Róbertovi Ficovi. Tým dochádza k nasledovnému: 

1. Pravicové strany hovoria, že keďže sa nevedeli dohodnúť, použijú prvé kolo ako občiansky 
výber , akési primárne voľby zástupcu pravice do druhého kola 

2. Mediálny priestor je rozdelený medzi 15 kandidátov tak, že 14 kandidáti si musia celý priestor 
podeliť 

3. Premiér zo svojej pozície má samostatne vyčlenený mediálny priestor, ktorý bude obsahov 
medzi 33% až 66% z celého priestoru t.j. na ostaných kandidátov pripadne 1/14 zo zbytku, t.j. 
medzi 3 až 5%. 

4. Je známe, že schopnosť výberu u človeka sa pohybuje medzi 5 až 7 mimi možnosťami, 
následne s vyšším počtom táto schopnosť zaniká a dochádza už len k náhodnému výberu 

5.  Tým ale je vysoká pravdepodobnosť, že: 
a. Veľká časť voličov pravice do prvého kola nepríde 
b. Ostatní budú voliť tak, že výsledky budú viac alebo menej rovnomerne rozdelené 

medzi kandidátov 
6. Otázka ale potom je nasledovná: Bude vôbec druhé kolo, alebo zvolíme prezidenta hneď 

v prvom kole? 
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Záver 
 
Pán Mečiar sľúbil vo voľbách roku 1994 Švajčiarsko. Pán Dzurinda vo voľbách roku 1998 zas 
dvojnásobné platy. Ľudia uverili a volili. Podľa sľubov. Voľby sú rozhodovaním emocionálnym. Nemá 
zmysel hovoriť, že SR nezdvihlo významne tvorbu HDP. Otázkou ale je, či kvalita života občana sa 
dvíha úmerne s rastom HDP. Medzi obyvateľstvom je rozšírená pandémia depresie, ktorá má rôzne 
formy intenzity a zasahuje až 40% obyvateľstva. Jeden z hlavných dôvodov je neustála zmena 
a pôsobenie médií či divadlá politikov v mediálnych a informačných hrách v ktorých sa občan 
nevyzná. Typickým príkladom je nevyšetrený spis Gorila z roku 2006, použitý vo voľbách 2012, 
nedôstojný spôsob voľby generálneho prokurátora SR v rokoch 2011 až 2013 a ďalšie mediálne 
známe kauzy, znechucujúce občanov. Navyše ekonomická situácia vytvára u mnohých domácností 
reálny stav núdze. Situácia bude zrejme kulminovať zadlžovaním na hranicu 55 až 60% HDP 
a zázračným riešením hrdinu Jánošíka v prospech občanov. Pokiaľ k riešeniu bude pridaná aj otázka 
právneho štátu, nakoniec sa dožijeme všetkých sľubov, budeme tu mať obrazne Švajčiarsko, budeme 
mať dvojnásobné platy a navyše dôjde k situácii, kedy forma bude slúžiť obsahu.  

 
Zásadná otázka znie: Dosiahne kvalita prežívania života želanú úroveň? 

Zvolíme prezidenta vo voľbách na jar 2014 v prvom kole? 
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