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Ak súhlasíte s tým, že

• namiesto protestov, či fyzických konfrontácií je lepšie začať o veciach hovoriť 

• radikalizácia spoločnosti už dosahuje kritických rozmerov 

• je naliehavo potrebné hľadať cesty na opätovné spájanie ľudí – bez ohľadu na to, z akého „tábora“ pochádzajú

• doteraz neprebehla žiadna relevantná odborná diskusia s pluralitným zastúpením, hoci ide o najvážnejšiu tému 

Slovenska s dopadom na každého občana

• takáto diskusia by mala prebehnúť v živom vysielaní v najsledovanejšom čase vo vererejnoprávnej televízii a 

zúčastniť by sa jej mali všetci relevantní odborníci z obidvoch „táborov“

• v takejto diskusii by mali byť jasne zodpovedané všetky dôležité otázky o ktorých sa nielen na sociálnych 

sieťach, ale aj v odborných kruhoch, vedú neustále polemiky

Tak už teraz máme 6 bodov, na ktorých sa zhodneme, čo je fantastická správa ☺

Čo teda môžeme spoločne spraviť v danej veci? 

Je to veľmi jednoduché ☺



Pridajte sa k nám

• Jediným cieľom iniciatívy #hovormespolu je vyzvať RTVS na zorganizovanie 
širokospektrálnej diskusie odborníkov na opatrenia spojené s Covid 19 –
naživo v najsledovanejšom čase na Jednotke (ak odmietnu, tak v inej TV)

• Úlohou osobností pri tejto iniciatíve je spolu s podporou verejnosti vytvoriť 
dostatočný tlak na RTVS, aby takúto diskusiu zrealizovala 

• Čím viac osobností sa pripojí (a vyzve k tomu aj svojich priaznivcov), tým väčší 
verejný tlak vieme dosiahnuť

• Nič iné sa touto iniciatívou nesleduje (politicky, ekonomicky a pod) a k ničomu 
inému nezaväzuje – po prebehnutí diskusie je jej poslanie naplnené

• Vítané sú osobnosti z obidvoch „táborov“, aby sme mohli byť vzorom pre 
verejnosť, že sa pri niečom dokážeme spojiť
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KROK 1



KROK 2 Čím začneme

• Do 23. augusta 2021 pripravíme
• otvorený list so žiadosťou o diskusiu odborníkov ohľadom opatrení na pôde RTVS, ktorá je zo zákona 

povinná takúto diskusiu umožniť
• tlačovú správu sprevádzajúcu zaslanie otvoreného listu určenú pre všetky média na Slovensku
• jednoduchú web a FB stránku s informáciami uvedenými v tejto prezentácii

• List spolu s tlačovou správou bude odoslaný 25. augusta, odpoveď vedenia 
RTVS budeme žiadať do 31. augusta 2021

• Nie je cieľom, aby niektorá zo zúčastnených strán v diskusii vyhrala, ale aby 
spoločne dospeli k tomu, čo je najlepšie pre občanov SR – tí majú právo vedieť, 
či sú alebo nie sú aj iné možnosti pri prijímaní opatrení 
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KROK 3 Formát diskusie

• Séria 5 relácii s trvaním minimálne 60 minút 
• S okruhmi tém, ktoré rozdeľujú verejnosť a sú k nim rôzne odborné stanoviská

• Testovanie – PCR a Ag testy (ich spoľahlivosť a diagnostická vhodnosť),  celoplošné testovania (pomohli 
alebo zhoršili situáciu,  išlo o medicínsku štúdiu platenú zo zahraničia alebo nie - viď Medrxiv.org)

• Legislatíva – boli prijaté núdzové stavy platné, boli a sú platné vyhlášky hygienika, je prijatý pandemický 
zákon v súlade s ústavou, boli a sú porušované ľudské práva a medzinárodné dohovory alebo nie

• Očkovanie – ide o vakcíny alebo nie, sú experimentálne alebo nie, sú bezpečné alebo nie 
• Opatrenia –kto určil odborníkov, na základe čoho sa opatrenia prijímali, prečo neprebieha diskusia
• Liečba – či boli dodržané správne medicínske postupy alebo nie 

• S účasťou odborníkov, ktorí navrhovali alebo podporovali doterajšie opatrenia 
• Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, Prof. MUDr. Peter Jarčuška, MUDr. Marek Krajčí, MUDr. Ján Mikas, MUDr. 

Peter Sabaka, Mudr. Peter Visolajský, RNDr. Boris Klempa, Mgr. Richard Kollár, Ing. Pavol Čekan a pod

• Ako aj odborníkov, ktorí s doterajšími opatreniami nesúhlasia a navrhujú iné
• Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, MUDr. Michal Piják, MUDr. Ján Lakota, MUDr. Andrej Janco, MUDr. Juraj 

Mesík, Mudr. Igor Bukovský, JUDr. Ján Drgonec, JUDr. Marica Pirošíková, JUDr. Peter Weis, a pod

• S priamou konfrontáciou názorových prúdov
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KROK 4 Ak by to RTVS odmietla

• Žiadať verejné vysvetlenie odmietnutia
• Zvážiť prosbu k verejnosti na dočasné pozastavenie platenia koncesionárskych 

poplatkov, keď si štátna televízia neplní svoje zákonné povinnosti
• Osloviť ostatné média s ponukou nahradiť RTVS 
• V prípade aj ich odmietnutia iniciovať živú online diskusiu na neutrálnej pôde 
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KROK 5 Ako nás môžete podporiť?

• Formy môžu byť rôzne - od tých pasívnejších po tie aktívnejšie
• Zdieľanie tlačovej správy na sociálnych sieťach s hashtagom #hovormespolu
• Zdieľanie otvoreného listu na sociálnych sieťach s hashtagom #hovormespolu
• Zmena profilovej fotky na FB na rámček s nápisom #hovormespolu
• Podpis pod otvorený list pre RTVS ako signatár výzvy na odbornú diskusiu – signatári budú spolu so 

znením otvoreného listu uvedení aj na webstránke www.hovormespolu.eu a FB stránke @hovormespolu
• Video s výzvou na podporu iniciatívy #hovormespolu
• Iné – po vzájomnej dohode

• Z našej strany ide o spontánnu aktivitu bez politických či finančných prepojení, 
ako aj bez organizačných štruktúr a chceme, aby to tak zostalo ☺

• Preto medzi signatárov nebudú zaradení žiadni aktívni politici 
• A tiež ani zástupcovia finančných skupín
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http://www.hovormespolu.eu/
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Moje meno je Ladislav Matyinko  

Sledujem to, čo sa deje poslednú dobu okolo mňa a uvedomil som si, že
- nechcem rozdeľovať, ale chcem hľadať to, čo nás spája  
- nechcem jednostranné informácie, ale chcem získať komplexný prehľad  

Preto žiadam o širokú diskusiu všetkých odborníkov   
- ako tých, čo stoja za vládnymi opatreniami, tak aj tých, ktori navrhujú iné riešenia  
- naživo, verejne, v najsledovanejšom čase na Jednotke v RTVS  

Len tak sa pohneme dopredu a preklenieme mosty  
- uz stačilo vzájomných urážok, nálepiek a posmeškov  
- musíme spolu hovoriť, aby sme sa opäť spojili  

Ak to cítiš rovnako, prezdieľaj toto video s hashtagom  
#hovormespolu

Video s výzvou

https://youtu.be/ZtrMj7Au74s
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Rámik pre profilovú fotku
na Facebooku 

spolu s hashtagom

S ikonkou iniciatívy, ktorá symbolizuje
- Spájanie ľudí
- Podanie rúk
- Úsmev
- Most
- Počiatočné písmeno H

#hovormespolu
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Otvorený list
(pracovný náhľad)

Vážený pán generálny riaditeľ RTVS PhDr. Jaroslav Rezník,

my, dolupodpísaní  signatári iniciatívy Hovorme spolu, by sme Vás touto cestou chceli vyzvať na zrealizovanie aspoň 4 diskusných
relácií na pôde RTVS venovaných prijímaným opatreniam na Slovensku v súvislosti s Covid 19, ktoré by boli vysielané naživo v 
najsledovanejších časoch na Jednotke.

V rámci týchto diskusií by mali byť zodpovedané tie najhlavnejšie témy a otázky, ktoré rozdeľujú spoločnosť a na ktorých nie je 
zhoda ani v rámci odborných kruhov a to predovšetkým:
• Testovanie – PCR a Ag testy (ich spoľahlivosť a diagnostická vhodnosť),  celoplošné testovania (pomohli alebo zhoršili situáciu,  išlo o 

medicínsku štúdiu platenú zo zahraničia alebo nie - viď Medrxiv.org)
• Legislatíva – boli prijaté núdzové stavy platné, boli a sú platné vyhlášky hygienika, je prijatý pandemický zákon v súlade s ústavou, boli a sú 

porušované ľudské práva a medzinárodné dohovory alebo nie
• Očkovanie – ide o vakcíny alebo nie, sú experimentálne alebo nie, sú bezpečné alebo nie 
• Opatrenia –kto určil odborníkov, na základe čoho sa opatrenia prijímali, prečo neprebieha diskusia
• Liečba – či boli dodržané správne medicínske postupy alebo nie 

Považujeme za nevyhnutné, aby účastníkmi diskusie boli jednak tí odborníci, ktorí navrhovali alebo podporovali súčasné 
opatrenia (Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, Prof. MUDr. Peter Jarčuška, MUDr. Marek Krajčí, MUDr. Ján Mikas, MUDr. Peter Sabaka, 
Mudr. Peter Visolajský, RNDr. Boris Klempa, Mgr. Richard Kollár, Ing. Pavol Čekan a pod) ako aj odborníci, ktorí s doterajšími 
opatreniami nesúhlasia a navrhujú iné (Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, MUDr. Michal Piják, MUDr. Ján Lakota, MUDr. Andrej Janco, 
MUDr. Juraj Mesík, Mudr. Igor Bukovský, JUDr. Ján Drgonec, JUDr. Marica Pirošíková, JUDr. Peter Weis, a pod). 

Len tak sa posunieme ďalej, ak dostaneme rôzne názorové prúdy do priamej konfrontácie pred občanmi Slovenska, aby si obhájili
svoje stanoviská a tvrdenia a spoločne sa zhodli na takých riešeniach, ktoré budú na prospech nás všetkých. Je to dôležitý krok k tomu, 
aby sa spoločnosť prestala rozdeľovať a radikalizovať a rôzne názorové tábory začali spolu opäť hovoriť.  

Poprosíme Vás o verejnú odpoveď najneskôr do 31.8.2021, pevne veríme, že bude kladná
a ako naša verejnoprávna TV tým prispejete k upokojeniu situácie na Slovensku.
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Webstránka
FB stránka

Pripravujú sa, budú hotové najneskôr 23.8.2021

#hovormespolu
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OVORME SPOLU INICIÁTORI INICIATÍVY

Ing. Juraj Matyinko
- absolvent Fakulty podnikového manažmentu na Ekonomickej univerzite v Bratislave
- viac ako 20 rokov pôsobí v oblasti entertainmentu
- zakladateľ a člen hudobnej skupiny Maduar 
- dlhé roky pracoval aj v oblasti manažmentu a marketingu s dôrazom na budovanie značky a marketingovú komunikáciu
- konateľ vydavateľstva a agentúry M&M Brothers, ktorá pôsobi v CZ a SK

Mgr. Ladislav Matyinko
- absolvent Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
- viac ako 20 rokov pôsobí v oblasti entertainmentu
- zakladateľ a člen skupiny Maduar 
- Už viac ako 9 rokov pôsobí v cestovnom ruchu na Floride v USA
- konateľ cestovnej agentúry M&M Brothers Travel LLC so sídlom v Miami Beach

#hovormespolu


