
MATOVIČ BUDE DOČASNÝM VÍŤAZOM VLÁDNEJ KRÍZY. 

Názor podpredsedu hnutia Socialisti.sk Milana Benkovského. 

Predpovedať vývoj koaličnej krízy je ako veštiť z kryštálovej gule. Skôr totiž odhadnete presný 

termín diaľničného prepojenia Bratislavy a Pekingu, ako to, čo sa odohráva v hlave psychopata. 

Napriek tomu politická realita nepustí a je takmer isté, že Matovič si z koaličných partnerov 

urobí toaletný papier, krízu ustojí a dočasne oddiali pád koalície. Bude to však Pyrrhovo 

víťazstvo, ktoré sa mu skôr, či neskôr vráti v podobe predčasných volieb. 

Čo nás čaká a čo neminie v čase krízy koalície a po roku najhoršej vlády v histórii Slovenska. 

Kollár zase niečo vykšeftuje, veď podrží „tašku“ i chrbát Matovičovi, tak ako pred tým možno 

mafiánom. Jeho ministerstvá dostanú zopár stovák miliónov eur navyše a on sa bude tváriť, ako 

pomáha ľuďom. Je preňho typický populizmus a podvod vo všetkom, čoho sa chytí. Napriek 

predvolebným sľubom sa mu podarilo zrušiť všetky sociálne benefity, klame a zavádza 

o liekoch zadarmo, výstavbe nájomných bytov, odklade splátok úverov, daní a energií a ďalších 

nič neriešiacich opatreniach. Ak niekto na tejto vládnej kríze finančne získa, tak to bude on 

a jeho Sme (vlastná 21 členná) rodina. Kollár „obetoval“ svojho naj ministra Krajniaka, len nie 

je isté, či to bolo gesto ku koaličným partnerom, záchrana križiaka pred väzením, či jeho 

umiestnením na SIS, alebo vytvorenie teplého fleku pre jednu zo svojich konkubín.  

Sulík je ten, kto v tejto tragikomédii prehrá. Je však možné, že za cenu výhodnejšej pozície 

SaS pred budúcimi voľbami. Matovič je zákerný človek a dobrodruh, ktorý neodpúšťa. Sulík si 

svojím principiálnym postupom sám zabuchol v koalícii dvere a Matovič si vychutná jeho 

demisiu i odchod SaS z koalície už aj preto, že mu tam ako jediná relevantná a ešte k tomu 

liberálna strana veľmi prekážala. Richard sa však ako správny obchodník nestratí a bude robiť 

ďalej svoju kaviarenskú politiku v prospech podnikateľov, ktorí ho predpokladám štedro 

dotujú. 

Remišová a jej rozpadajúca sa strana Za ľudí, napriek tvrdým vyhláseniam pravdepodobne, 

ako vždy ustúpi a bude sa tváriť, že zachraňuje koalíciu. Matovič sa tejto mini strane povyhráža, 

prípadne si ju kúpi omrvinkami, možno i ministerstvom, cez ktoré ju definitívne utopí. Ak na 

to táto naivná bábkoherečka pristúpi, bude na čas koalícia zachránená a ona definitívne 

potupená skončí, skôr či neskôr, vo funkcii predsedníčky strany, ktorú definitívne pošle mimo 

parlament. Ak si budú chcieť zachovať tvár Šeliga s Kolíkovou, budú musieť opustiť svoje 

funkcie a možno i poslanecký klub spolu s dvomi tromi ďalšími a generál/ka zostane bez 

vojska. 

Do stredy sa nič neudeje. Matovič nechá Sulíka a jeho ministrov vytrucovať a odísť z vlády 

i koalície, no a potom spasí koalíciu jeho vlastným riešením. Kúpi si Kollára i Remišovú 

a zrazu budú všetci jednotní. Karavána hochštaplerov pôjde ďalej v domnienke, že vybabrala 

so Slovenskom. Aj v ich prípade však platí karma je zdarma a ich koniec, ktorý je neodvratný, 

sa len oddiali. 

Zrazu bude vláda robiť niečo málo i pre ľudí. Po vládnej kríze možno predpokladať 

uvoľňovanie napätia v spoločnosti. Heger, čo by možný premiér, už avizuje zmierňovanie 



opatrení, vyššiu podporu postihnutým ľuďom, uvoľňovanie zákazov a to na základe, ako vždy 

vymyslených, pandemických čísiel, ktoré „zázračne“ klesnú mierne dolu, ako ináč, vďaka 

múdremu postupu spasiteľa a jeho vlády. 

Pád vlády je neodvratný, je len otázne kedy to bude. V Slovenskom politickom systéme je 

nepravdepodobné, aby dlhodobejšie fungovala menšinová vláda. Ak by k tomu došlo, malo by 

to trvanie tri až päť mesiacov. Preto Matovič potrebuje okrem servilného Kollára, aj pyšnú 

princeznú Remišovú. Čo je dôležité, stratia ústavnú väčšinu a aj tá základná sa zníži na 80 

hlasov. Pri mizernej disciplíne a rozpadajúcom sa klube Za ľudí i možnom odchode neistých 

poslancov Sme rodina, to bude so 74 až 76 poslancami, viac ako problém. Pôjdu od zákona po 

zákon, od jednej schôdze k druhej, až do zablokovania parlamentu. Potom tak či tak príde 

k predčasným voľbám, len dovtedy napáchajú na Slovensku nedozerné a najmä mnohé 

nezvrátiteľné škody. 

Nielen Matovič, ale celá vláda musí skončiť. Ministri nemajú žiadne vzdelanostné predpoklady 

na riadenie rezortov, v ktorých pôsobia. Nepoviem nič nové ak uvediem, plagiátor a podvodník 

riadi vládu, bábkoherečka riadi investície a eurofondy, vojnový štváč a zbrojársky lobista 

obranu, obuvník a kaderník školstvo, kotolník životné prostredie, lesník a ochranár 

pôdohospodárstvo a takto by sa dalo pokračovať. 

Upozorňujem tiež na to, že traja najvyšší ústavní činitelia sú plagiátori a podvodníci 

s pochybnou morálkou. Slovensko i vláda je v područí USA a NATO. Miesto prezidentky 

a vlády rozhoduje u nás americká ambasáda a my sa stávame sluhami vo vlastnej krajine.  

Socialisti.sk dlhodobo upozorňujú na nekompetentnosť tejto vlády, na trvalý chaos 

v spoločnosti, na deštrukciu právneho a sociálneho štátu, na porušovanie práv a slobôd 

občanov, obmedzovanie demokracie, na mimoriadne vysoké a zbytočné výdavky na zbrojenie, 

na mizernú podporu občanov v koronakríze, na neúčinné protiepidemiologické opatrenia, ktoré 

nás dostali na prvé miesto v úmrtnosti ľudí vo svete. Vláda, ktorá narobila ľuďom toľko zla, 

je neschopná riešiť problémy Slovenska a preto treba, aby čo najskôr skončila.   

Podľa Socialistov.sk niet iného reálneho a legitímneho východiska z tohto chaosu 

a marazmu, len referendum a predčasné voľby. Zostáva len veriť, že psychopat a jeho 

hochštapleri vo vláde to ešte urýchlia. Pomôžme im k tomu svojimi podpismi za vyhlásenie 

referenda, priatelia. 

 


