
 

Do 
-----------------_____________bD

 

 

DOBRÁ VOĽBA VINÍ IGORA MATOVIČA Z 10 ZÁVAŽNÝCH SKUTKOV 

A VYZÝVA VLÁDU, ABY NETRESTALA OBČANOV ZA ZLYHANIE 

A NEPRIPRAVENOSŤ CELOPLOŠNÉHO TESTOVANIA 

Dennodenne sme svedkami stupňujúcich sa vyhrážok, osočovania 

a poňižovania vlastných občanov, vlastného národa. 

Pritom za súčasný chaos a napätie v spoločnosti je zodpovedný práve 

Igor Matovič, a preto: 

1. Verejne viníme premiéra Matoviča, že ako laik sám bez odbornej  

spôsobilosti a nezodpovedne rozhodol o plošnom testovaní občanov 

Slovenska bez toho, aby celú svoju megalomanskú akciu vopred 

konzultoval s vedeckými kapacitami a odborníkmi a zodpovedne zvážil 

všetky jej riziká a prínosy. 

 

2. Viníme premiéra nielen zo zatajovania celej akcie pred občanmi 

Slovenska, ale aj zo skoršieho informovania predstaviteľa iného štátu, čo 

považujem za prejav absolútnej neúcty k občanom Slovenska a osobitnej 

neúcty voči prezidentke Slovenskej republiky.  

 

3. Viníme Igora Matoviča, že vytvoril absolútne neprimeraný tlak na hlavného 

hygienika, zdravotníkov, pandemickú komisiu, krízový štát, mestá a obce, 

ktorí sa o zámere celoplošného testovania dozvedeli až z jeho tlačovej 

konferencie. 

 

4. Viníme premiéra z úmyselného šírenia poloprávd a klamstiev v súvislosti  

s výpovednou hodnotou testov, ktoré majú byť použité v nasledujúcich 

dňoch, nakoľko tvrdí, že sú cestou ku slobode, čím zavádza občanov SR  

a vedome ohrozuje ich zdravie a životy. Cestu ku slobode sme absolvovali 
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v roku 1989 a Igor Matovič svojím pohŕdaním zákonmi, občanmi a 

rešpektu k inému názoru nás žiaľ vracia desaťročia späť. 

 

5. Viníme predsedu vlády zo zlej a zmätočnej prípravy plošného testovania 

občanov, čím ich vystavuje zbytočným zdravotným rizikám a možným 

následkom na zdraví a životoch. 

 

6. Viníme premiéra zo slabej a chaotickej informovanosti verejnosti  

o celoplošnom testovaní a následných krokoch, čím vystavuje občanov 

neistote a spôsobuje nedozerné ekonomické následky a ľudské tragédie. 

 

7. Viníme Igora Matoviča z verejného mediálneho pranierovania 

a osočovania mnohých poctivých odborníkov, ktorých jediným cieľom bolo 

a je, aby sa o tak závažných veciach rozhodovalo na základe poznania. Igor 

Matovič uveril vo vlastnú dokonalosť, že nedokáže počúvať iný názor 

a každý kto ho povie sa stáva jeho osobným nepriateľom, ktorého osočuje 

a ponižuje. 

 

8. Viníme premiéra za vedomú prípravu a manipuláciu pri nákupe 

rýchlotestov v prospech vopred známeho úspešného účastníka 

obstarávania testov. 

 

9. Viníme Igora Matoviča z hrubej neúcty k občanom vlastného štátu, z jeho 

nátlaku, osočovania, ponižovania a vytvárania umelo vykonštruovaných 

skupín verejných nepriateľov 

 

10. Viníme predsedu vlády z neúcty a ponižovania zdravotníckych 

pracovníkov, ktorých účasť na testovaní si vynucuje raz vyhrážkami 

mobilizácie, inokedy úplatou 
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Vyzývame vládu SR:  

 „Zvýšte testovacie kapacity štátu na 30 tisíc PCR denne;  

 vytvorte mobilné testovacie jednotky, ktoré budú dostupné v najviac 

postihnutých regiónoch; 

 zabezpečte materiálne rýchlotestami nemocnice, pohotovosti, kde 

chýbajú;  

 zabezpečte týždenné preventívne testovanie v domovov sociálnych 

služieb a zdravotníckych zariadeniach v zmysle odporúčania EK;  

 vytvorte jedno funkčné call centrum, kde budú dostupné všetky 

informácie pre občanov vrátane informácií o mieste a spôsobe 

testovania; 

 zvýšte kapacity efektívneho trasovania na základe výsledkov PCR 

testov a zaveďte webformular samotrasovania;  

 okamžite spustite aplikáciu ekarantena. 

 

Keď už ste sa bezhlavo vrhli do zbytočného celoplošného testovania, ktoré 

je zároveň absolútne nepripravené, tak vás vyzývam, aby ste od pondelka 

nelimitovali ľudí, ktorých ani nedokážete otestovať v tom, aby mohli ísť 

do práce alebo zaviesť svoje deti do školy. Nie je možné, aby ľudia 

doplácali na vašu neschopnosť a totálne zlyhanie. 

 

A NAJMÄ NEPONIŽUJTE, NEOSOČUJTE, NEKLAMTE SVOJICH OBČANOV 

A NEVYHRÁŽAJTE SA IM.“ 
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