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UKRAJINA NÁM UKÁZALA, 
KOMU SLÚŽI VLÁDA SR...
Už rok môžeme sledovať 
absolútnu krátkozrakosť tejto 
vlády. Po vypuknutí krízy na 
Ukrajine sa vládnuca trieda 
rozhodla streliť sa do nohy 
a liečbu platíme my všetci. 
Namiesto „krvavého“ ruského 
plynu kupujeme drahší, tiež 
krvavý plyn. Ako všetci vieme, 
toto využili špekulanti na trhu 
a zdvihli ceny plynu, ropy a s nimi 
vzrástli ceny všetkého ostatného.

Namiesto toho, aby naše 
peňaženky naša vláda chránila 
zastropovaním cien, odpútaním 
sa od plynu a prevzatím energe-
tiky do verejného vlastníctva nás 
Heger a spol. hodili cez palubu. 
Namiesto takejto systémovej 
pomoci nás Matovič opíja rožkom 
a uráža nás svojimi žobračen-
kami.

Táto kríza, ako každá jedna, 
ktorú sme od 90. rokov zažili, 
dokazuje, že záujmy vládnucej 
triedy nie sú rovnaké ako naše 
záujmy a že lepšie Slovensko si 
vybojujeme len my sami, ľudia 
práce. 

(red)

PRACOVNÉ MIESTA ZACHRÁNENÉ!
Robotnícka bunka hnutia 
Socialisti.sk upozornila na 
podpisovú akciu v podniku BPC 
Beluša. Kmeňových zamest-
nancov schelo vedenie vymeniť 
za agentúrnych zamestnancov. 
Pod výzvu Nemeckému manaž-
mentu sa podpísala drvivá 
väčšina výrobných zamestnan-
cov, vrátane samotných 
agentúrnych pracovníkov. 

Našou zbraňou je solidarita
Možno si poviete, že je to len 
ďalší otvorený list, ktorý nič 
nevyrieši. Jeho sila však 
spočíva v tom, že zamestnanci 
deklarujú svoju solidaritu. 
Dávajú najavo svoje odhodlanie 
a silu, ktorá spočíva v ich 

jednote. Riešia problém už v 
jeho zárodku, nie až vtedy, keď 
ich kolegovia dostanú výpove-
de. A presne takto by sa to malo 
robiť. 

Meter k metru
Nateraz sa podarilo vďaka 
miestnej odborovej organizácii 
Odbory KOVO DS Beluša 
a tlaku zvonku zachrániť 
3 pracovné miesta z 9 a jednej 
zamestnankyne, ktorej vzniká 
v apríli nárok na starobný 
dôchodok vybojovať vyplatenie 
sedemnásobku priemerného 
mesačného zárobku ako 
odstupné plus odchodné. Jej 
pracovný pomer bol tak skon-
čený výhodnou dohodou pre ňu 

samotnú. Napätie vo fabrike 
však neklesá. Terčom nátlaku 
sa najnovšie stal predseda 
miestnych odborov Miloš 
Kapuš. Ten je však odhodlaný 
týmto tlakom odolávať a ďalej 
hájiť práva zamestnancov

Ťaháme za kratší koniec
Príklad zamestnancov podniku 
BPC Beluša perfektne dokazu-
je, že pracujúci môžu veľmi 
efektívne vzdorovať svojvôli 
zamestnávateľa, pokiaľ sú 
jednotní  a odhodlaní stáť jeden 
za druhým.

NAŠE RIEŠENIA NA BOJ SO ZDRAŽOVANÍM
1 VEREJNÁ ENERGETIKA
V 21. storočí je elektrina 
nevyhnutnosť, a preto by jej 
výroba a distribúcia mala byť 
verejnou službou, nie zdrojom 
zisku pre súkromníka na náš 
úkor. Chceme energetiku vo 
verejných rukách!

2 ZASTROPOVANIE CIEN
Keď rastú ceny no platy 
zaostávajú, je treba ceny 
zmraziť. Potraviny, nájomné, 
energie, pohonné hmoty, ale aj 
cestovné musia byť cenovo   
dostupné pre všetkých ľudí na 
Slovensku.

3 VYSOKÝ ZISK = VYSOKÁ DAŇ
Keď sa rozkríklo, že rastú ceny, 
špekulanti umelo dvihli ceny aby 
nahrabali viac zisku. Zabráňme 
špekulantstvu! Progresívna daň 
zo zisku neublíži domácim pod-
nikom, no veľkokapitál si 2-krát 
rozmyslí, či nás bude žmýkať.
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KTO SÚ SOCIALISTI.SK?
Lepšie Slovensko je možné - 
Slovensko mierové, sociálne, 
ekologické. Dosť bolo oligarchov, 
privatizérov, špekulantov, vlády 
(cudzieho) kapitálu! Chceme, 
aby sa na Slovensku žilo         
dôstojne a dobre. Všetkým.

V tomto čísle sa okem iného dočítate:
Nevyužitý potenciál Spiša |  Vdýchnime späť život okoliu Starej Ľubovne | Kríza po kríze... Máme toho dosť!

Predstavitelia hnutia Socialisti.sk na štrajku zamestnanectva BPC Beluša v roku 2021
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PREČO NEUSPELO REFERENDUM?
Vráťme sa do roku 2003, keď 
prebehlo jediné úspešné 
referendum – o vstupe SR do 
EÚ. Bolo však platné len 
tak-tak. Pol národa ho ignorova-
lo. A ak sa pozrieme na výsled-
ky všetkých volieb za posledné 
roky, tak zistíme, že na Sloven-
sku žije približne 45% ľudí, ktorí 
sa na politickom živote dlhodo-
bo nezúčastňujú (s cca 35% 
tvrdým jadrom, ktoré k voľbám 
nejde za žiadnych okolností 
a cca 10% okruhom, ktorý 
v obdobiach masívnej mobilizá-
cie obyvateľstva (napr. voľby 
1998, alebo 2020) môže 
k volebným urnám prísť). Tento 
trend potvrdzuje aj výsledok 
včerajšieho referenda. 
Ja vidím príčinu dlhodobého 
bojkotu politického života 
takmer polovicou obyvateľstva 
v tom, že sa nevedia, alebo sa 
nechcú stotožniť so súčasným 
politickým systémom. Ak sa 
skúsite na politiku pozrieť očami 
nevoliča, tak z jeho pohľadu 

uvidíte dva – zhruba rovnako 
veľké – tábory ľudí, ktorí nekri-
ticky podporujú gaunerov na 
čele svojich strán bez ohľadu na 
to, aké prešľapy majú za sebou. 
V týchto táboroch neplatí žiadne 
racio, len slepá lojalita k svojmu 
gaunerovi. Ak sa na to pozerám 
optikou nevoliča, tak jeho zne-
chutenie chápem. 
Doteraz žiadna relevantná poli-
tická strana necielila svoje 
aktivity na nevoliča. Pre stranu 
je jednoduchšie snažiť sa uspieť  
vo svojom košiari ako viesť 
pravidelnú osvetovú činnosť 
medzi nevoličmi. 
Skúste si predstaviť, že vás štve 
množstvo odpadkov na sídlisku, 
na ktorom žijete. Štve vás to až 
do takej miery, že s tým chcete 
niečo robiť. Máte dve možnosti 
– vezmete vrece a pozbierate, 
čo vládzete. Alebo oslovíte 
známych, prípadne napíšete 
príspevok na sociálnu sieť. Ani 
v jednom, ani v druhom prípade 

nedosiahnete svetoborný výsle-
dok. Ale v tom druhom prípade 
máte pri pravidelnom opakovaní 
priestor na zlepšovanie. Ak to 
budete robiť sami, tak nie. Je 
jedno, v akej oblasti sa začnete 
angažovať. Dôležité je, aby 
ľudia opustili spoločenskú 
karanténu. Silné komunity 
a organizovaní aktívni ľudia sú 
pre systém vážnou hrozbou. Ak 
pracujete, vstúpte do odborov. 
Ak ste senior, tak sa pridajte 
k JDS. Alebo sa pridajte
k niektorému politickému hnutiu 

bez oligarchického a mediálneho 
krytia. Ani tieto subjekty, samo-
zrejme, nie sú bez chyby. Ak by 
odborové organizácie v uplynulých 
rokoch viac pracovali na akcie-
schopnosti svojej členskej 
základne, tak pokus o generálny 
štrajk v lete minulého roku by 
neskončil len pri pokuse. Čím viac 
nás bude, tým budeme vážnejšou 
komplikáciou. Ktorá sa napríklad 
dokáže zmobilizovať v nasledu-
júcom referende či pokuse 
o generálny štrajk. 
Artur Bekmatov
podpresdeda hnutia Socialisti.sk

VDÝCHNIME SPÄŤ ŽIVOT OKOLIU STAREJ ĽUBOVNE

Komentár koordinátora 
pre prešovský kraj
Prešovský kraj je na okraji 
záujmu. Nemusí to tak ostať!

TRAGÉDIA NAŠICH REGIÓNOV
Svetoznáme kúpele Vyšné 
Ružbachy a Ľubovnianske 
kúpele. Skrutky zo Skrutkárne 
Stará Ľubovňa držali pokope 
stroje po celom svete. V čase 

svojho najväčieho rozmachu 
zamestnávala približne tisíc 
pracovníkov a produkovala vyše 
20 tisíc ton výrobkov. Pobočka 
Vzorodevu, tehelňa, či mliekáreň 
a rozvinuté poľnohospodárstvo. 
To bol región Starej Ľubovne 
pred rokom 1989. Dnes je to 
všetko minulosťou a dnes celý 
región drží pri živote ako tak ces-
tovný ruch. 
V EKONOMICKOM VYHNANSTVE
Nebyť Ľubovnianskeho hradu, 
kúpeľov, či neďalekého národ-
ného parku Pieniny, nemala by 
Stará Ľubovňa a okolie z čoho 
žiť. Likvidáciou miestnej výroby, 
ku ktorej došlo privatizáciou
a zavedením voľného trhu bol 
región okyptený a pripravený
o množstvo dobrých pracovných 
miest. Ľudia sú tak nútení
z regiónu odísť za prácou inam. 
Mnoho ľudí pracuje v Čechách, 
Nemecku, či Rakúsku. Málokto 

si môže dovoliť vrátiť sa do 
rodného kraja, aj keby viacerí 
chceli. 
Rozvoj cestovného ruchu, ktorý 
ma v tejto časti severovýchod-
ného Slovenska veľký potenciál, 
je len prvý krok, ktorý Starej 
Ľubovni pomôže vdýchnuť život 
späť. Poľnohospodárstvo, ktoré 

má v takýchto regiónoch korene 

a bohaté tradície, je potrebné 
obnoviť spolu s miestnou
výrobou. Žiaľ, súčasný ekonom-
ický systém bude regióny iba 
ožobračovať v prospech pár 
montážnych hál zahraničných 
korporácií. Našťastie majú 
Socialisti plán, ako toto zvrátiť.
Henrich Knuth
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ZO SVETA

Svetová robotnícka trieda sa 
nestihla plne zotaviť z násled-
kov krízy v roku 2008        
(spôsobenej novým liberálnym 
smerovaním v americkom 
finančníckom sektore), keď ju 
zasiahli následky pandémie 
COVID-19. Vlády krajín EÚ, 
plne ovládnuté kapitalizmom, 
zlyhali vo svojej povinnosti    
podporiť ľudí práce počas krízy, 
čím sa iba znovu zvýraznila 
skutočnosť triednej dominancie 
a kapitalizmu. Odtiaľ sme          
sa dostali k následkom krízy 
spôsobenej konfliktom Ruska 
a Ukrajiny: dennodenne vidíme, 

aký zjavný nezáujem západné 
krajiny majú v ukončenie vojny 
(ktorá sa už vyostrila do čistého 
proxy konfliktu medzi NATO       
a Ruskom) prostredníctvom 
politických nástrojov, čo vedie 
nielen k masakru ľudí 
v zasiahnutých krajinách, ale aj                 
k   sťaženiu už katastrofálnych 
ekonomických podmienok ľudu 
v ostatných štátoch. Nehorázny 
rast v cenách energií a základ-
ných potravín a zhoršujúca sa 
inflácia (zvyčajne spôsobená 
cynickými špekuláciami zopár 
kapitalistov v snahe zvyšovať 
svoje zisky) sú iba očividnými 
následkami, ktoré prežívame. 
Snáď ešte nebezpečnejším 
následkom, ktorého sme 
svedkom je rozmach militariz-
mu. Každú chvíľu počúvame

agresívnu rétoriku našich lídrov 
a stále väčší zámer vlád na 
vojnový sektor – viaceré krajiny 
rozhodli o navýšení vojenského 
a zbrojárskeho financovania.  
Podobné rozhodnutia slúžia 
nielen agresívnym a nebez-
pečným zahraničným postojom 
- čo je presný opak toho, čo my 
ako svetová robotnícka trieda 
potrebujeme - ale taktiež ubližujú 
našej kvalite života decimovaním 

rozpočtov sociálnych programov, 
ktoré už predtým boli vo viacerých 
krajinách hlboko poddimen-
zované. Veríme, že pre reálnu 
zmenu smerovania sveta musíme 
organizovať robotnícku triedu vo 
všetkých krajinách a vytvoriť 
skutočný internacionalizmus. Iba 
vtedy budú naše hlasy vypočuté
a vznikne svetová komunita 
založená na spolupráci.

Počas Krompašskej vzbury spustilo 
četníctvo 21. februára 1921 do 
protestujúcich pracujúcich paľbu. 
Jej výsledkom bolo zabitie štyroch 
robotníkov a 15 ďalších utrpelo 
ťažké zranenia. Mnoho ďalších ľudí 
utrpelo ľahké zranenia a väčšina 
ľudí bola trafená do chrbta... 
 
Štátne orgány potom zatkli 64 
robotníkov a mnohí z nich putovali 
na niekoľko rokov do väzenia. 
V roku 1923 bola fabrika demon-
tovaná a o prácu prišlo 2 200 ľudí, 
čo malo za následok obrovskú vlnu 
chudoby, úpadku, vysťahovalectva 
a drastického zníženia počtu 
obyvateľov v Krompachoch. To sa 
zmenilo za socializmu. Pôsobilo tu 
viacero významných podnikov, 
napr. Kovohuty Krompachy, či SEZ 
Krompachy. V roku 1950 malo 
mesto niečo nad 3 700 obyvateľov
a v roku 1989 to bolo už skoro 8 300 
obyvateľov. 
 
Po 1989 nastali v Krompachoch 
ťažké časy. Podniky krachovali,
z pýchy nášho hospodárstva ostali 

len ruiny, ľudia prišli o prácu
a mesto začalo upadať. 
Krompašská tragédia v kapitalizme 
naďalej pokračuje, túto hladovú 
dolinu opustil už aj Panasonic
a stovky ľudí tak prišlo o prácu. 
 
Dnes sa náš (kapitalistický) štát 
úplne vykašľal na vytváranie 
vlastných podnikov, privatizuje 
posledné majetky v rukách štátu. 
Predhadzujeme našich pracujúcich, 
ako lacnú pracovnú silu pre 
nadnárodné korporácie. Dosť bolo 
lacnej pracovnej sily! Pracujúci sa 
musia začať v oveľa väčšej miere 
angažovať v odboroch a tam kde 
nie sú, začať ich zakladať. Pracujúci 
na Slovensku si musia uvedomiť, že 
sa musia za seba postaviť, že sa 
nesmú nechať rozoštvať medzi 
sebou a vždy sa podporiť, keď 
niekde vypukne štrajk. 
 
Veľké množstvo našich pracujúcich 
pracuje v otrasných podmienkach
 a za otrasné mzdy. Celý tento kapi-
talistický systém je jedna fraška, na 
jednej strane máte vraj možnosť 

výberu, môžete dať výpoveď! To sa 
ale ťažko uskutočňuje v regiónoch 
ako sú Gelnica, Stropkov, Kežma-
rok, Krompachy, Stará Ľubovňa, 
Revúca, Rimavská Sobota, Vranov 
nad Topľou, Spišská Nová Ves...

Čo si nevybojujeme, 
to nemáme! 
V histórii to vždy fungovalo tak, že 
to čo si pracujúci nevydobyli sami, 
nikdy nedostali. História je plná 
príkladov bojov pracujúcej triedy, 
kedy sa štátna moc a kapitalisti 
neštítili použiť akékoľvek násilie 
a represiu a veľa pracujúcich bolo aj 
chladnokrvne pozabíjaných. 
 
Aj pred rokmi vítal vtedajší premiér 
Dzurinda nemeckú firmu Bodet 
& Horst, ktorá pôsobila vo Vrbovom. 
Prednedávnom išla fabrika do 
konkurzu. Zamestnanci nedostali 
výplaty 2 mesiace a o zamestnanie 
prišlo 360 ľudí. Navyše, v roku 2010 
vláda SR schválila spoločnosti 
Bodet & Horst pôsobiacej vo 
Vrbovom dotáciu na stroje vo výške 

5,5 milióna eur, ktorú vyčerpala 
v decembri 2017 a len pár mesiacov 
na to ukončla svoju činnosť u nás! 
Podobne sa zachovala fínska 
spoločnosť Ojala group, ktorá 
odniesla stroje a majetok fabriky 
v obci Kriváň a zo dňa na deň ju 
zavreli – to všetko bez vedomia 
zamestnancov, 
 
Naozaj máte stále pocit, že             
kapitalizmus je ten pravý             
spravodlivý systém, ktorý praje 
väčšine spoločnosti? Ako môžeme 
naďalej trpieť toto poddanstvo? Veď 
úzka svetová oligarchia disponuje 
takým množstvom prostriedkov, že 
im nekonkurujú ani zvolené vlády!
 
Tento rok čakajú Slovensko voľby. 
Preto aj vy budete mať šancu 
rozhodnúť o tom, aby sa autentická 
antikapitalistická ľavica reprezen-
tovaná hnutím Socialisti.sk dostala 
do parlamentu a začala posúvať 
Slovensko z tejto kapitalistickej 
mizérie. 
 
Miroslav Pomajdík
podpresdeda hnutia Socialisti.sk
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V sekcii Zo sveta dávame priestor spriateleným ľavicovým                     
organizáciám z celého sveta, aby sme ukázali, že bežný človek čelí 
rovnakým problémom nech je odkiaľkoľvek.

foto: z protestnej akcie za účasti Federazione Giovanile Comunista Italiana (Facebook)

KEĎ V KROMPACHOCH TIEKLA ROBOTNÍCKA KRV

Kríza po kríze, po kríze...
Máme toho dosť!
Zahraničné oddelenie Talianskej
komunistickej federácie mládeže



Ľavicová krížovka
(tajnička) ... z nás vysáva život, požiera sociálny štát a berie nám naše podniky.

 1
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                 3
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Nápovedy
1 Náš predseda musel sadnúť do ...
   aby mohol jazdiť po našich cestách
2 Potok pri Trnave a hlavné mesto SR
3 V Česku je ... lacnejšie než voda.
4 Biblický socialista
5 Kollár sľúbil ale nepostavil ...
6 ... sa v kapitalizme opakuje
   približne každých 10 rokov.
7 Mesto na Dolnom Spiši.

Vtipy z domácej politiky
Krajniak v televíznej diskusii:
“Pán minister, je pravda, že chcete rozbiť sociálny štát?”.
Krajniak: “Určite nie! Ja ho chcem rozprášiť.”

Socialistický majetok, domáce firmy, verejné financie 
rozkradli Mečiar, Dzurinda, Fico i Matovič. Ak to takto 
pôjde ďalej, tak sa nám na Slovensku minú zlodeji...

Prečo extrémny katolík Heger nechal ľudí mrznúť? Lebo 
preňho je zmrznutý Slovák lepší než teplý Slovák.

Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied šokoval svet 
objavom cestovania v čase. Nanešťastie, cestovať sa dá 
iba do stredoveku a do fašistického Slovakštátu, a funguje 
to iba na pôde Národnej rady.

NÁJDETE NÁS AJ NA:

youtube.com/HnutieSocialisti
facebook.com/Socialisti.sk

instagram.com/hnutie_socialisti

www.socialisti.sk

Lepšie Slovensko je možné

SOCIALISTI NEZABÚDAJÚ NA HISTÓRIU
Z osloboditeľov sa stávajú oku-
panti a z kolaborantov obete. 
Toto strašidlo prepisovania 
histórie sa plíživo dostáva 
z postsovietskeho priestoru, 
najmä z Pobaltia a Ukrajiny 
čoraz intenzívnejšie cez Poľsko 
a Česko aj ku nám. A vojna na 
Ukrajine to všetko urýchlila. 
Myslím si, že nikto príčetný 
nesúhlasí s vojnou na Ukrajine a 
všetci si želáme čo najskorší 
pokoj zbraní. Lenže vojna 

súčasná sa prenáša do dezinter-
pretácie vojny minulej. Pamät-
níky partizánom a sovietskym 
vojakom sa pravidelne stávajú 
terčom vandalizmu. Prečo? 
Kvôli chorej myšlienkovej skrat-
ke, že tisíce padlých v rokoch 
1944 a 1945 - Rusov, Ukrajincov 
i Bielorusov bez rozdielu - môžu 
za to, čo sa deje v roku 2022.  
Preto som presvedčený, že čím 
viac sa budú stupňovať vandal-
ské útoky na pamätníky 

a cintoríny, tým hlasnejšie treba 
proti tomuto primitivizmu vystu-
povať. Som rád, že po generácii, 
ktorá túto tradíciu založila 
prevzala štafetu generácia 
ďalších mladých ľavičiarov. Pre-
tože práve účasť mládeže je 
dôležitá. Podujatia na Dukle, 
Dargove, v Telgárte atp. nemajú 
za úlohu len uchovávať 
spomienku na padlých, ale aj 
priniesť ďalším generáciám 
poučenie, že systém založený 

na nespravodlivosti a priepast-
ných majetkových rozdieloch 
generuje v spoločnosti pocit 
krivdy a nespravodlivosti, ktoré 
môže zmutovať do rôznych 
foriem netolerancie obludných 
rozmerov.

(FB: Artur Bekmatov)
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Karikatúra z domácej politiky
odbory sú slabé
nič nezmôžu...


