
PRVOMÁJOVÝ MANIFEST
HLAS – SOCIÁLNA DEMOKRACIA

Preambula
My, predstavitelia strany HLAS – sociálna demokracia, napĺňajúc v politickom živote idei 

demokratického, sociálneho a spravodlivého štátu, si s plnou vážnosťou uvedomujeme 
kritickú situáciu, v ktorej sa ocitla Slovenská republika po dvoch rokoch vlády rozvratu, 

chaosu a chudoby. 

Naša vlasť sa ocitla na historickom rázcestí. Zo strany vlády čelíme deštrukcii sociálneho, 
demokratického a právneho systému. Vláda potlačila základné ústavné právo občanov vyjadriť sa 

prostredníctvom referenda, obmedzuje slobodu slova a slobodnú politickú súťaž zamenila 
za prenasledovanie opozície. Spravodlivosť sa nahrádza politickou pomstou. 

Vláda rozbila sociálny dialóg a ignorovaním opravených záujmov ľudí zásadne narušila 
sociálny zmier. Dnes už na Slovensku takmer neexistuje občianska a profesijná skupina, ktorú by 
vláda svojou neschopnosťou a nečinnosťou v ťažkých časoch pandémie a vojny neohrozovala. 

Aktivizácia spoločnosti a spojenie sa ľudí na ochranu demokratických a sociálnych hodnôt 
je jedinou cestou, ako čeliť bezpráviu súčasnej moci a sociálnemu cynizmu. 

HLAS – sociálna demokracia svojou politikou nadväzuje na domáce i európske tradície zápasov 
o demokratické a sociálne práva pracujúcich. 

Oslavu Sviatku práce v meste Liptovský Mikuláš vnímame aj ako hodnotové prihlásenie sa 
k odkazu významného hlasistu a slovenského politika Vavra Šrobára. 

Pred 104. rokmi na 1. mája patril k tým, ktorí sformulovali text rezolúcie, ktorá svojím 
vyhlásením práva Slovákov na sebaurčenie zohrala dôležitú úlohu pri vytváraní spoločného štátu 

Čechov a Slovákov a mala aj silný sociálny obsah. 

HLAS – sociálna demokracia hodnotovo rozvíja aj myšlienky zakladateľa slovenskej 
sociálnej demokracie Emanuela Lehotského a ctí prínos do slovenskej národnej histórie 

jednej z najväčších osobností sociálnej demokracie Alexandra Dubčeka. 

Nadväzujúc na ideový odkaz národných a európskych sociálno-demokratických predstaviteľov, 
strana HLAS – sociálna demokracia verejne prijíma Manifest sociálnej demokracie, 

ktorý je hodnotovým pilierom jej politiky.

Liptovský Mikuláš 1. mája 2022



1. Každý občan Slovenskej republiky má právo na prácu, bývanie, vzdelanie, 
bezpečnosť, zdravý životný štýl a rovnaký prístup k všetkým službám štátu.
Blahobyt a šťastie človeka sa nemôže odvíjať od makroekonomických čísiel, ale od aktívnej 

politiky štátu, garantujúcej základné potreby na dôstojný život. Vyžaduje si to navyšovanie zdrojov 
na kvalitné a efektívne verejné služby v zdravotníctve, školstve či sociálnej oblasti, 
spravodlivé zdaňovanie firiem i zamestnancov, solidaritu bohatých s chudobnými, 

podporu domáceho hospodárstva a boj proti chudobe.

2. Prioritou každej sociálnej vlády musí byť človek a jeho lepší život 
od narodenia až po dôstojnú starobu.

V každej fáze svojho života musí občan Slovenskej republiky cítiť, že štát je pripravený pomôcť 
mu v akejkoľvek krízovej situácii. Dôstojné sociálne, zdravotné, bezpečné a ekologické 
podmienky vytvoria priestor na spokojnosť, hrdosť a lojalitu občanov k svojej vlasti.

3. Sociálna politika na Slovensku potrebuje zásadnú zmenu tak, 
aby rešpektovala skutočné a aktuálne problémy ľudí.

Povinnosťou štátu je postarať sa o chorých, starších a slabších, pestovať v ľuďoch 
medzigeneračnú solidaritu a zmenšovať rozdiely medzi najchudobnejšími a najbohatšími. 

Štát musí všetkým svojim občanom garantovať rovnosť šancí - rovnaký prístup k vzdelaniu, 
dostupnú zdravotnú starostlivosť a kvalitné sociálne zabezpečenie.

4. Sociálny dialóg musí rovnocenne rešpektovať záujmy 
všetkých strán – zamestnancov, zamestnávateľov i vlády.

Zamestnanci nesmú byť rukojemníkmi svojich zamestnávateľov, vláda nesmie presadzovať svoju 
politiku bez zázemia odborníkov a zohľadnenia dopadu prijatých opatrení a odborové organizácie 

nesmú svojimi požiadavkami spôsobiť likvidáciu svojho zamestnávateľa, a tým aj stratu práce 
svojich členov.

5. Vláda musí presadzovať národnoštátne záujmy Slovenskej republiky 
na medzinárodnom fóre ako svoju prioritu, no zároveň sa nevyhýbať diskusii 

o nových celosvetových sociálnych výzvach.
Zastupovanie Slovenska na medzinárodnom fóre musí zohľadňovať jeho potreby a špecifiká. 
Na druhej strane, vláda sa nesmie vyhýbať ani aktuálnym celosvetovým sociálnym výzvam, 

ako je kratší pracovný čas či zavedenie nepodmieneného príjmu, na ktorý má automaticky nárok 
každý jeden občan. 

Tieto zásady sa zaväzujeme presadzovať všetkými svojimi silami z úcty 
k slovenským občanom ako jediným tvorcom hodnôt a prosperity 

Slovenskej republiky.


