Prezidentka Slovenskej republiky
Predseda Národnej rady SR
Predseda Vlády SR
Generálny prokurátor SR
Zastúpenie Európskej Komisie na Slovensku
Poslanci Európskeho Parlamentu
The European Pirate Party
Pirate Parties International

V Hamuliakove, dňa 12.04.2021

Vec: Výzva na odvolanie ministra financií SR z dôvodu poškodzovania záujmov Slovenskej
republiky a Európskych spoločenstiev a dôvodná obava o znenie Plánu obnovy SR
v súčasnom znení pod vedením rezortu financií Igora Matoviča

Vážená pani prezidentka Slovenskej republiky, Zuzana Čaputová,
Vážený pán predseda Národnej rady SR,
Vážený pán predseda Vlády SR,
Vážený pán generálny prokurátor,
Vážené dámy a páni zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho Parlamentu,
Vážení zástupcovia politických strán pirátov vo svete,

v prílohe k tomuto listu zasielame “Výzvu na odvolanie ministra financií Igora
Matoviča“, pretože opakovane preukazuje, že poškodzuje nie len záujmy Slovenskej republiky
ako zvrchovaného štátu v zmysle Ústavy SR a platnej legislatívy, ale súčasne poškodzuje aj
záujmy Európskych spoločenstiev. Tie majú v krátkej dobe rozhodovať o schválení balíku 6
mld. EUR z Plánu obnovy na riešenie korona-krízy, ktoré má minister financií SR Igor Matovič
predložiť na schválenie Európskej komisii do konca apríla 2021.
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Máme zato, že osoba Igora Matoviča, ako bojovníka proti korupcii, si zasluhuje veľa
vďaky a uznania od občanov SR, ale je na prekážku dôveryhodnosti Slovenskej republiky pre
účely schválenia Plánu obnovy SR v súčasnom znení.
Týmto si Vás dovoľujeme vyzvať na jeho odvolanie z funkcie ministra financií SR.
Ďakujeme.

S úctou,

.........................
Mgr. Michal Pírek, PhD.
predseda politickej strany “Pirátska strana – Slovensko“
Zuzana Krušinová, podpredsedníčka
Peter Janiga, podpredseda
Ing. Marcel Litvák Feliks, podpredseda

Príloha: Výzva
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Dňa 11.04.2021, v Hamuliakove

VEC: Výzva premiérovi SR Eduardovi Hegerovi na odvolanie Igora Matoviča z postu ministra
financií a člena vlády, ako reakcia na neustále poškodzovanie záujmov Slovenskej republiky
v dôsledku návštevy Igora Matoviča v Moskve a Budapešti týkajúcich sa očkovania
necertifikovanou vakcínou SPUTNIK V

Vážený pán predseda vlády SR, Eduard Heger,

dovoľujeme si Vás vyzvať k odvolaniu Igora Matoviča z postu ministra financií , čo, ako pevne
veríme, konečne ukončí politiku, založenú na vytváraní konfliktov. Igor Matovič je síce na
Slovensku symbolom bojovníka proti korupcií a mafie v politike, ale tam jeho úloha začína aj
končí.
Slovensko čakalo veľmi dlho na zmenu politickej scény. V parlamentných voľbách v roku 2020
sa toto očakávanie konečne stalo skutočnosťou. Ako si všetci dobre pamätáme, novú vládu už
od začiatku sprevádzali rôzne nezhody a konflikty spôsobované najmä bývalým premiérom
Igorom Matovičom. Jeho spôsob vykonávania politiky vyústil prednedávnom, do takmer
mesiac trvajúcej hlbokej vládnej krízy, z ktorej jediným možným východiskom bolo odstúpenie
Igora Matoviča z postu premiéra SR. Igor Matovič si uvedomil vážnosť situácie a následky
svojho konania, až keď podalo demisiu 6 ministrov jeho vlády /čo sa zatiaľ nestalo v celej
histórií samostatnej SR/ a svojím konaním tak takmer spôsobil pád vlády. To by znamenalo
predčasné voľby a návrat skorumpovaných politikov prepojených na organizovaný zločin.
Odstúpenie Igora Matoviča z postu premiéra /na základe tlaku jeho koaličných partnerov/
a jeho vymenovanie za ministra financií, malo byť z jeho strany jednoznačne vnímané, ako
memento, že všetko má svoje hranice.
Napriek všetkému sa Igor Matovič, ako minister financií v predchádzajúcich dňoch zúčastnil
na neplánovanej a vládou neschválenej návšteve v Moskve a Budapešti na rokovaniach o
kontroverznej vakcíne Sputnik V, čím poškodil renomé Slovenskej republiky a Európskych
spoločenstiev v zahraničí.
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Na tejto zahraničnej návšteve rokoval ako minister financií a reprezentant SR - členskej krajiny
EÚ - o nákupe vakcíny SPUTNIK V, čo nie je v kompetencii ministra financií.
Súčasne svojimi verejnými vyjadreniami dehonestoval prácu slovenských úradov a vedcov
(Štátny ústav pre kontrolu liečiv a Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Virologického ústavu), ktorých o spoluprácu požiadal a písomne k činnosti následne poveril
jeho stranícky kolega a bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí.
Je neprípustné, aby sa vysokopostavený vládny činiteľ SR svojím neuváženým konaním stal
nástrojom ruskej propagandy a to navyše v čase, keď hrozí ďalšia eskalácia vojenského
konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou. Pripomíname, že je to práve Rusko, ktoré si neváži životy
vlastných občanov a Európska únia dôvodne Rusko podozrieva z existencie politických väzňov
a totalitného vedenia krajiny.
Dôrazne pripomíname, že súčasťou agendy ministra financií SR v čase neukončenej koronakrízy je predovšetkým krízové riadenie verejných financií a príprava Plánu obnovy a odolnosti
SR (z fondu obnovy RRF) na definitívne predloženie do konca apríla 2021.
Pociťujeme veľké obavy z toho, že Plán obnovy, ktorý bol pripravovaný v rozpore
s demokratickými princípmi - netransparentne, za zatvorenými dverami na Ministerstve
financií SR bez verejnej diskusie, bude dostatočne kvalitne spracovaný a bude zodpovedať
požiadavkám Európskej komisie na zásadné štrukturálne reformy, na ktorých poskytnutie je
Plán obnovy viazaný.
Aj napriek verejnému prísľubu Igora Matoviča, ktorý je teraz, ako minister financií,
zodpovedný za Plán obnovy, neprebehli žiadne širšie verejné diskusie. Plán obnovy bol
zverejnený až v marci 2021 na nedostatočných 14 dní, čo je na pripomienkové konanie
a zapracovanie pripomienok do konca apríla 2021 nereálne krátka lehota.
Ku zneniu Plánu obnovy dovtedy oficiálne nemali prístup ani najvyšší ústavní činitelia SR.
Napríklad pani prezidentka Zuzana Čaputová sa v médiách opakovane vyjadrila, že ho oficiálne
nemá k dispozícii a mohla sa k nemu dostať len neoficiálnou cestou tak, že by jej ho preposlal
niekto z pracovného tímu (nehovoriac aké je to postu prezidenta SR nehodné, získať takýmto
spôsobom tento významný dokument, ku ktorému by mala mať v normálne
fungujúcej demokratickej spoločnosti prístup aj široká verejnosť).
Vláda SR, ktorá vznikla po parlamentných voľbách 2020, ako aj súčasná zrekonštruovaná Vláda
SR, opakovane a dlhodobo zneužíva inštitút prijímania zákonov bez širšej verejnej diskusie.
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Zákony sú prijímané v skrátenom legislatívnom konaní, pričom veľakrát k takémuto konaniu
nie je žiaden reálny dôvod. Vyslovujeme dôvodné podozrenie, že Plán obnovy, ktorý bol
pripravený podobným spôsobom nespĺňa predpoklady preto, aby bol v takejto forme
predložený Európskej komisii na schválenie.
Programové vyhlásenie vlády, v ktorom bol zdôraznený boj proti organizovanému zločinu
prepojenému na štátne inštitúcie a orgány, dnes napĺňajú najmä orgány činné v trestnom
konaní.
Obávame sa, že spôsob, akým Vláda SR pristupuje k hospodáreniu a efektívnemu nakladaniu
s verejnými prostriedkami v súvislosti s nákupom SPUTNIK V, či s nákupmi antigénových
testov a rovnako aj s financovaním testovacích odberných miest (MOM), aj pre neúspešný
pokus o reformu zákona o verejnom obstarávaní, je bezprecedentne netransparentný
v doterajšej histórii SR. Ukazuje sa, že obdobie prepojenia organizovaného zločinu na
oligarchov a politikov ešte neskončilo. Upozorňujeme, že sme asi jediná krajina EÚ, v ktorej
Národná kriminálna agentúra nadránom vykopla dvere riaditeľovi SIS, ktorý bol menovaný do
funkcie práve Igorom Matovičom.
Zhrnieme ešte raz naše obavy z netransparentne vytvoreného Plánu obnovy SR. Žiadame aby
bol tento Plán obnovy SR zo strany Európskej komisie a kontrolných orgánov EU preskúmaný
a prehodnotený dôslednejšie ako obvykle:
• Bývalý premiér SR a súčasný minister financií SR Igor Matovič, ktorý je za vytvorenie
Plánu obnovy SR zodpovedný, je usvedčený plagiátor diplomovej práce a za obzvlášť
netradičných okolností v minulosti stratil účtovné záznamy potrebné pre vykonanie
daňovej kontroly. Nevyjasnil mnohé otázky v minulosti zverejnených obsahov
bankových účtov a miliónových transakcií a rovnako hodnoverne nevyvrátil ani
podozrenie, že jeho blízka osoba, na ktorú prepísal svoj majetok, neznevýhodnila
ostatných veriteľov pri výplate zmeniek skrachovanej Arca Capital. Všetky tieto
okolnosti a mnohé ďalšie by mali viesť minimálne k obozretnosti voči jeho osobe zo
strany Európskych spoločenstiev.
• Igor Matovič sa svojím chovaním stal dobrovoľnou bábkou v rukách ruskej propagandy,
ktorej súčasným hlavným prostriedkom je ruská vakcína SPUTNIK V a to v čase novej
eskalácie Rusko – Ukrajinského vojenského konfliktu. Tým vážne poškodil zahraničnopolitické záujmy Európskych spoločenstiev, a je dôvod obávať sa, že môže skrytým
spôsobom využiť prostriedky z Plánu obnovy SR na financovanie ruskej propagandy
proti záujmom Európskych spoločenstiev.
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Nominant Igora Matoviča, taktiež netransparentne zrušil výberové konania na šéfa
Poľnohospodárskej platobnej agentúry v čase, keď má táto agentúra pre rozsiahlu
korupčnú aféru len dočasnú akreditáciu.
Igor Matovič, ako bývalý premiér, opakovane verejne využíval na presadzovanie
svojich záujmov predsedu parlamentu Národnej rady SR, ktorého toleroval v tejto
funkcii aj napriek tomu, že Boris Kollár je tiež usvedčený plagiátor diplomovej práce
a súčasne sú zverejnené jeho fotografie s odsúdenými, stíhanými a závadovými
osobami z radov organizovaného zločinu.
Súčasná Vláda SR dlhodobo prijíma zákony - odvolávajúc sa na pandémiu - v skrátenom
legislatívnom konaní bez verejnej diskusie, a to aj v prípadoch, ktoré sa pandémie
netýkajú.
Súčasná Vláda SR v zastúpení Ministerstva financií SR verejne deklarovala širokú
diskusiu k Plánu obnovy, ale v skutočnosti proces prípravy utajovala do takej miery, že
k dokumentu nemala prístup ani prezidentka SR. Na verejné pripomienkové konanie
došlo iba na 14 dní v marci 2021, necelý mesiac pred termínom odovzdania, ktorým je
30. apríl 2021.
Igor Matovič v minulosti verejne vyhlásil, že chce peniaze z Plánu obnovy SR
prerozdeliť, nie podľa potrieb, ale podľa straníckej príslušnosti súčasného delenia
rezortov, čo by znamenalo, že na vzdelávanie, vedu a výskum bude menej zdrojov,
pretože tie jeho strane OĽANO nepatria. Takýto diskriminačný prístup
k prerozdeľovaniu prostriedkov Európskych spoločenstiev považujeme za neprípustný.

Konanie Igora Matoviča v posledných dňoch, jednoznačne dokazuje jeho neschopnosť vnímať
realitu a znova a znova poškodzuje postavenie SR na medzinárodnej úrovni. Igor Matovič aj
ako minister financií, prekračuje rozsah svojich právomocí a kompetencií, porušuje
diplomatické protokoly, neinformuje ostatných členov vlády o svojom konaní a koná len podľa
svojho uváženia, bez ohľadu na následky. Ako občania SR rovnako vyjadrujeme vážne
znepokojenie a obavu z toho, že Plán obnovy SR v znení, v akom bude do konca apríla 2021
zostavený a odoslaný Európskej komisii, nemôže spĺňať očakávania a požiadavky na kvalitu
a hlavne štrukturálne reformy, ktoré majú túto krajinu posunúť dopredu. Súčasne sa
obávame, že v dôsledku vymenovaných problémov, by mohol byť Plán obnovy SR zhotovený,
nie na základe potrieb spoločnosti, ale na základe finančných záujmov podnikateľských a iných
subjektov stojacich za súčasnou Vládou SR, resp. ich jednotlivými členmi.
Takéto konanie ministra financií, ako člena vlády bolo, je a bude neprípustné a pre všetky
uvedené dôvody, Vás opätovne vyzývame, aby ste ho odvolali.
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Slovensko potrebuje konečne v tejto ťažkej dobe začať riešiť problémy a nie naprávať dôsledky
nesprávnych rozhodnutí a konania Igora Matoviča.

...............................
Mgr. Michal Pírek, PhD., predseda politickej strany Pirátska strana – Slovensko, člen PPEU a PPI
Zuzana Krušinová, podpredsedníčka
Peter Janiga, podpredseda
Ing. Marcel Litvák Feliks, podpredseda

Ďalšie zdroje:
Týždenník TREND č. 13 z roku 2021 z 31 marca 2021 – súbor článkov venovaných reakciám
odbornej verejnosti na Plán obnovy SR v súvislosti s jeho zatajovaním a krátkym
pripomienkovým konaním.
Podcast nezávislého investigatívneho média AKTUALITY.sk k téme:
https://www.aktuality.sk/clanok/880838/ako-je-to-so-sputnikom-matovic-u-orbana-dalsitah-je-na-vlade-podcast/
https://www.aktuality.sk/clanok/880437/tomas-valasek-treba-brat-matovica-vazne-nasipartneri-nevedia-podcast/
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