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V parlamente ešte zostaneme. Zakázať hazard v samosprávach by mohlo byť o čosi 
jednoduchšie. Koalícia navrhuje vypustiť petíciu, ktorú musia ľudia v súčasnosti vyzbierať. 
Ide o podmienku, aby zastupiteľstvo vôbec mohlo o prohibícii rokovať. Opozícia sa obáva, 
že zjednodušenie pravidiel spôsobí v mestách a obciach svojvôľu poslancov podľa toho, 
či budú viac konzervatívni alebo liberálni. Viac povie priamo z parlamentu kolega Matej 
Baránek. 
Matej Baránek, redaktor: 
Tak petícia ako primárna podmienka zákazu hazardu v mestách a obciach by mohla 
skončiť. So zjednodušením pravidiel prichádza, ako si spomínal, vládna koalícia. Primátor 
Nitry a poslanec strany Za ľudí Marek Hattas. 
Marek Hattas, primátor Nitry, poslanec Národnej rady SR (Za ľudí): 
V prípade Bratislavy a Košíc je nutné, aby sa pod takúto petíciu podpísalo minimálne 
pätnásť percent voličov, ktorí majú trvalý pobyt v danom meste. Pri ostatných mestách 
alebo obciach je to dokonca až tridsať percent. To znamená, že naozaj, že to číslo je 
veľmi vysoké. 
Matej Baránek: 
Starosta Hurbanovej Vsi a poslanec Smeru-SD Ľubomír Petrák tvrdí, že petícia má svoj 
význam. 
Ľubomír Petrák, starosta Hurbanovej Vsi, poslanec Národnej rady SR (Smer-SD): 
Nevytvárajme podmienky, že príde do mesta liberálne zastupiteľstvo, ktoré povolí hazard, 
príde konzervatívne zastupiteľstvo, ktoré hazard zakáže. 
Matej Baránek: 
Na Slovensku je systém zastupiteľskej demokracie, namieta Peter Osuský z liberálneho 
klubu. Ľudia si volia poslancov a vkladajú im do rúk dôveru. 
Peter Osuský, poslanec Národnej rady SR (SaS): 
Volení poslanci zastupujú občanov a rozhodujú v ich mene až dovtedy, kým tí občania si 
povedia, že tohto tam nechceme, nebude rozhodovať. 
Matej Baránek: 
Kým Únia miest, ktorá zastupuje prevažne veľké samosprávy, sa prikláňa na stranu 
zjednodušovania pravidiel, Združenie miest a obcí ide práve opačným smerom. Hovorca 
Michal Kaliňák. 
Michal Kaliňák, hovorca Združenia miest a obcí Slovenska: 
Petícia je signál občianskej spoločnosti, že má za cieľ sa angažovať a niesť 
zodpovednosť za svoje rozhodnutia vo vzťahu k voleným orgánom, a z tohto pohľadu má 
nezastupiteľné miesto. 
Matej Baránek: 
Koalícia však tvrdí, že podmienka petície za zákaz hazardu prináša aj svoje problémy. 
Príkladom môže byť Bratislava, ktorá síce za primátora Iva Nesrovnala petíciu vyzbierala, 
no napokon skončila na súde a hazard zostal v meste povolený. Toľko nateraz z 
parlamentu. 
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