
Program hnutia Piráti

Sloboda a prístup k informáciám

Podporujeme slobodný prístup jednotlivcov ku všetkým informáciám, slobodu slova a 
vyjadrovania. Výnimku musia tvoriť iba informácie odôvodnene utajené. Požadujeme reformu 
autorských a patentových práv, tak, aby slúžili autorom, vedcom a občanom a nemohli byť zneužité 
pre de-facto cenzúru.

Slobodná kultúra a technológia

Chceme slobodnú kultúru tvorenú zdola ľuďmi naproti súčasne prevládajúce pop-kultúre, tvorenej 
elitami s cieľom ovládania myslenia ľudí.  Podporujeme slobodné licencie a slobodné technológie 
umožňujúce šírenie tejto kultúry v pravom slova zmysle.

Nezávislosť médií

Ziskuchtivosť nesmie byť ospravedlnením pre cenzúru, propagandu, demagógiu a útoky na city. 
Médiá majú sprostredkovávať informácie a nie šíriť dezinformácie a manipulovať verejnú mienku.

Priama demokracia

Občania a odborná verejnosť musia mať možnosť podieľať sa na chode štátu a samospráv a 
kontrolovať ich. Musia byť schopní jednoducho odvolať zvolených zástupcov. Budeme presadzovať 
zavedenie trestnoprávnej zodpovednosti politikov a štátnych úradníkov za svoje rozhodnutia. 

Bezvýhradná prezumpcia neviny

My občania nie sme kriminálnici, kým nám nie je dokázaná vina. Odmietame poplatky a zásahy do 
súkromia na základe podozrenia, že vykonávame nejakú činnosť. Koncesionárske poplatky či 
zhromažďovanie dát internetovými poskytovateľmi porušujú tento princíp.

Zrušenie monopolov na myšlienky a technológie

Čelíme ekonomickej a ekologickej kríze a pritom máme technológie, ktoré majú potenciál tieto 
problémy vyriešiť. Autá na vodu napríklad. Dôvodom, prečo tieto technológie nie sú využité, sú 
práve patenty. Mocenské skupiny postavené nie len na ropnom priemysle prostredníctvom patentov 
chránia svoje zisky a zamedzujú pokroku.  

Vzájomná nezávislosť zákonodarnej moci, výkonnej moci a súdnictva.

Podporujeme osvietenský ideál štátu, ktorý je postavený na nezávislých a vzájomne sa 
kontrolujúcich pilieroch. 

Otvorený štát

Zasadzujeme sa za transparentné nakladanie so štátnymi príjmami a výdajmi a za transparentné 
výberové konania vo verejnom sektore. Štátna správa musí využiť moderné informačné technológie 
a umožniť tak občanom prístup k všetkým neutajeným informáciám. Zároveň s možnosťou 



odvolávať neschopných úradníkov sa tak zefektívni tok financií v štáte. 

Vytesnať lobing a korupciu 

Štát má zastupovať záujmy ľudí a nie korporácií. Lobing a korupcia spôsobuje, že štát prerába a 
nadnárodné spoločnosti bohatnú. Lobing a korupcia ničia demokraciu a menia zástupcov občanov 
na bábky podnikateľských záujmových skupín. Výsledkom je, že štát sa stará o zisk najbohatších 
namiesto o blaho svojich občanov.

Vzdelávanie a veda

Peniaze nesmú byť prekážkou vo vzdelávaní. Je potrebné zachovať nezávislosť škôl. Osnovy by 
mali byť určené iba rámcovo – samotná látka a spôsob jej podania by mala byť plne v kompetencii 
vyučujúceho, títo musia byť kvalitní a náležite za svoju prácu ohodnotení. Univerzity by mali mať 
funkciu vedeckého pracoviska, ktorého výsledky by patrili občanom štátu. Je potreba zároveň 
zaviesť úzku spoluprácu škôl so zamestnávateľmi.

Ľudia sme súčasťou Zeme

Je čas, aby ekonomické myslenie ustúpilo, a začali sme byť znova ľuďmi, nie strojmi na peniaze a 
konzumentmi. Sústreďme sa na seba - nie na peniaze a veci. Nesmieme ďalej ignorovať sociálne a 
prírodné procesy, ktorých sme súčasťou. Myslime globálne, jednajme lokálne. Myslime dlhodobo a 
na naše deti. Ako piráti sa chceme podieľať na návrate k prirodzenému súžitiu s prírodou.

Sloboda a zodpovednosť

Človek by mal mať plnú slobodu a zodpovednosť za svoj život a za sním spojené rozhodnutia. 
Napríklad výber liečby, výber miesta skonu, spôsobu a miesta pôrod, spôsobu výchovy a vzdelania 
našich dedí. Sloboda a zodpovednosť spolu veľmi úzko súvisia. Aby občania tohoto štátu boli 
naozaj zodpovední za svoj život, musí občanom najprv štát, v čo najväčšej miere, zveriť ich život 
do ich vlastných rúk. Jedine zvýšením osobnej slobody je možné dosiahnúť zodpovednosti.

Domáce potraviny

Sme to čo jeme. Kvalita a pôvod potravín sú dôležitejšia ako ich cena či pekný obal. Kúpou 
zdravých potravín od miestnych výrobcov podporíme samých seba. Naproti tomu, ak kúpime lacné, 
nekvalitné a z ďaleka dovezené potraviny v hypermarkete, podporíme nadnárodné spoločnosti a 
ničíme samých seba. Potom niet divu, že na Slovensku nie je práca a ľudia sú chorí. Ako Piráti 
chceme podporovať miestnu spoluprácu medzi poľnohospodármi a odberateľmi a šíriť povedomie 
medzi ľuďmi.

Podpora zdieľania

Ľuďmi nás robí naša kultúra. Kultúra sa šíri zdieľaním. Zdieľanie potláčajú iba tí, čo chcú ľudí 
obmedzovať a ovládať. My Piráti podporujeme zdieľanie kultúry, zdieľanie informácií, vedomostí, 
zručností. Nech ľudia neplatia za kultúru ako za tovar – nech platia za to, že chcú, aby sa dielo ďalej 
šírilo, a že chcú podporiť tvorcu. Umelci vždy tvorili a tvoriť budú, tvoria pretože potrebujú niečo 
zdeliť. Pseudoumelci, čo tvoria za peniaze, nie sú prínosní pre spoločnosť, pretože ich pohnútkou sú 
peniaze, nie dobro a obohatenie ľudí. 



Vzťah cirkvi, náboženstva a štátu

Nezávislosť štátu a cirkvi máme zakotvenú v ústave. Skutočnosť je však iná. Na Slovensku ide na 
cirkev viac peňazí z daní ako v oveľa väčšom a pobožnejšom Poľsku. Tieto peniaze končia v pár 
vybraných inštitúciách a nebývajú použité na náboženský a duchovný rozvoj ľudí. Podporujeme  
náboženské hnutia, či individuálne objavovanie duchovného rozmeru. Zároveň chceme aby štát 
hospodárne nakladal s našimi peniazmi – ľudia by si mali sami určovať koľko peňazí dajú akému 
náboženskému hnutiu.
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