
Tento rozhovor vznikol v  novembri minulého 
roka a bol od začiatku určený do prvého vy-
dania týchto novín. Bohužiaľ, Antona Srholca 
sme prednedávnom odprevadili do večnosti. 
Jeho vyjadrenia ponechávam v plnom znení, 
presne tak, ako mi ich aj písomne poskytol.
Spoznala som ho ako vysokoškoláčka, keď 
kázal v Blumentáli. Neskôr sme sa stretávali 
v rôznych súvislostiach, pri priateľských náv-
števách, počas a aj po Nežnej revolúcii, pri 
charitatívnych projektoch i v mojich najťažších 
chvíľach, keď pochovával mojich najbližších. 
„To je moja dcéra“, predstavoval mňa i ďalšie 
dcéry politických väzňov.
Don António, ďakujem Vám za všetko, čo ste 
v živote pre nás na Slovensku urobili, za Vašu 
múdrosť a  veľkú lásku. Cítim, že Ste naozaj 
s nami.   Vaša Janka Šípošová

Presne pred rokom sme spolu stáli na námes-
tí a protestovali proti korupcii a zneužívaniu 
moci na Slovensku. Jedným z výsledkov tých-
to protestov bol odchod Pavla Pašku z vrcho-
lovej politiky. Čo sme tým dosiahli?
Vyčistenie nášho verejného života je oveľa 
zložitejší proces, než sa nazdávame. To je daň, 
ktorú platíme za našu nežnú revolúciu. Pán 
Paška a jeho kumpáni museli odstúpiť. Ale oni 
žijú, miešajú karty, presúvajú majetky, zahm-
lievajú. Pre nás je víťazstvom, že ich nenechá-
me spokojne spávať. A my (kto to je?), čestní 
a  zodpovední ľudia to robia lepšie ako oni. 
Zápas pokračuje a oni a ich spoluhráči len hľa-
dajú štrbiny v našom pancieri a pľujú nám do 
polievky. Z toho nevyžijú. Musíme byť trpezliví.

Zdá sa mi, že žiadna iná ponovembrová vlá-
da „nevyprodukovala“ toľko škandálov ako 
tá súčasná. Skoro denne sa sypú dôkazy o 
obrovskom rozkrádaní, chaose v jednotlivých 
rezortoch a predstavitelia „strany a vlády“ sa pritom drzo smejú 
občanom do očí. Je správanie Smeru stratou súdnosti alebo „len“ 
prejavom nekonečnej arogancie? V každom prípade je zjavné, akú 
mienku má Smer o „svojom“ národe, ktorý suverénne manipuluje a 
zneužíva. Na druhej strane sa mi vidí, že národ sám trpí tzv. Štok-
holmským syndrómom, keď obete majú tendenciu sympatizovať 
až chrániť svojich zneužívateľov. U obetí zločinov je to okolo 27%, u 
slovenských voličov až 40%. Čo s tým? 
Slovensko v  európskom kontexte neprekvitá veľkými skúsenosťa-
mi a múdrosťou. Len pred 200 rokmi ho štúrovci vzkriesili z popola. 
Podrobený národ si vo svojej mizérii uľavoval službou pánom, vlna-
mi emigrácie, alkoholom a  hlbokým náboženským citom. Verejnú 
mienku tvorili babky z  kostolných lavíc, babky demokratky a  dnes 
často nadšení obdivovatelia víťazov. Bez pamäti a hlbšej analýzy ich 
sľubov a činov. Fico a celý SMER lovia v týchto vodách.  Demagógia 
a povrchnosť. Našťastie je tu už nová generácia náročných  ľudí, čo sa 
neuspokoja len s konzumom, ktorí už vidia v akom pekle sa točia zbo-
hatlíci, lakomci a zlodeji. Ľudia, ktorí unesú slobodu a sledujú vysoké 
humánne ciele a morálne hodnoty. Hodovanie a fašiangy Smeru sa 
skončia. Horšie to budú mať víťazi. Zdedia materiálne aj morálne zde-
vastovanú krajinu. Budovať je ťažšie, ako ničiť. Treba sa na to pripraviť.

Pred štyrmi rokmi som sa vás pýtala, či mám kandidovať do Národ-
nej rady SR na kandidátke OĽaNO. Vtedy ste mi to po krátkej úvahe 
schválili. Aký význam malo podľa Vás moje pôsobenie v parlamen-
te? A čo by ste mi na rovnakú otázku odpovedali dnes?
Janka, kto sa pri peknom talente a po veľkej drine naučí hrať hokej, zahrá 
si a rozdáva radosť v ktoromkoľvek klube. Speváčka, či baletka na ktorej-
koľvek scéne. Na Slovensku máme tisíce dcér politických väzňov. Niektoré 
robia veľmi záslužnú 
prácu. Držia úseky 
a  posty a  kde sú ony, 
tam je poriadok, odbor-
nosť, pravda a  zápas 
o spravodlivosť. Mnohé, 
žiaľ, len rady sedia a pri 
kávičke spomínajú. Rád 
Vás vidím a pozorujem. 
Spolu s  Vašimi kole-
gynkami bojujete ako 
levice. Som na Vás hrdý. 

... pokračovanie
na ďalšom liste 

Anton Srholec
posledný rozhovor, ktorý poskytol



Ja môžem dosvedčiť, že poslanci z OĽaNO sú dobrí ľudia a naozaj nekradnú. Stačí to? Po-
litológovia hovoria, že je to neštandardná strana, v parlamente nemá čo robiť a vlastne 
skutočným politikom prekáža robiť „riadnu“ politiku. Má podľa Vás v politike miesto stra-
na ako OĽaNO? Čo môže ponúknuť a reálne dosiahnuť?
Janka, my, ktorí presadzujeme nové myslenie, podstupujeme riziko. Riskujeme. Ľuďom, ktorí 
si žijú a idú po vyšliapaných cestách, sa môžeme zdať smiešni, nemajú nás radi. Spochybňu-
jeme ich istoty. Dokonca sa môžeme mýliť, na čo oni čakajú. Jednoznačne: ja nie že verím, ja 
viem, že je to možné. Keby sa nám podarilo spolupracovať s jednotlivými zástupcami iných 
strán politického spektra, zjednotiť sa na filozofii Mojžiša, ktorý nám jasne povedal, čo sa ne-
smie a Ježiša, ktorý nás učí a ukázal nám, ako sa to žije v praktickom každodennom živote, 
bol by to obrovský úspech. Kdesi hlboko v srdci to máme všetci. Som s vami.

Utečenecká kríza. Zdá sa mi, že Róbertovi Ficovi a strane Smer prišla pred voľbami veľmi 
vhod. Majú „tému“, že vraj ochránia Slovensko. Pred kým? Mne sa zdá, že práve oni ženú 
Slovensko do skazy vládnutím spôsobom „po nás potopa“. A aj vnášaním strachu a podne-
covaním nenávisti. A väčšina opozície akoby sa bála, že by si iným názorom odpudila voličov. 
Prezidenta Kisku v jeho ľudskom a premýšľavom postoji nikto výrazne nepodporil. Prečo?
Utečenecká kríza je naozaj veľkým európskym aj slovenským problémom. Nedá sa riešiť naiv-
ne, že sa zatvoríme a my dajako prežijeme. Keď už problém nastal, treba ho riešiť dôstojne aj 
rázne. Ak by som k Vám prišiel na návštevu, nemusím priniesť briliantový prsteň, ale musím 
vedieť aspoň pár slov. Ak by ste sa so mnou podelili o izbu vo Vašom byte, či dome, naučil by 
som Vás skromnosti. Nakoniec človek spí iba v jednej posteli a dokáže žiť v jednej miestnosti, 
ale hneď by som musel zahlásiť, že budem chrániť všetko, čo mi ponúkate a čím ja prispe-
jem, aby chod našej dočasnej domácnosti pokračoval. Môžem mať na rozličné problémy iný 
názor, ale vo Vašom byte Vás veľmi nasilu nemôžem presviedčať o mojej pravde. Ak by som 
nerešpektoval Váš životný štandard, zneužíval Vašu láskavosť, rušil Váš pokoj, tak je Vašou 
povinnosťou vyhlásiť: „Ďakujem za návštevu, vráťte sa, odkiaľ ste prišli.“ Na Slovensku máme 
obrovské nevyužité priestory, kde by skromní ľudia dokázali žiť a pre budúcnosť by to mohlo 
byť požehnaním. Cirkev a náboženské spoločnosti sa ešte nevyjadrili jasne.

Vo svete to vrie. Hrozné teroristické útoky v Paríži zase posunuli latku nemožného. Má svet 
ešte nádej?
Vysoko si cením mienku nášho prezidenta. Povedal, že áno. Mienku pápeža. Povedal, aby 
sme otvorili svoje domovy, srdcia, ale musíme byť opatrní, aby sme nepolievali burinu. Božie 
mlyny melú. Pravda vždy víťazí. Božia žatva, či vinica je tu a my sme len  „neužitočné robot-
níčky a neužitoční robotníci“ na tomto projekte.

Bratislava, november 2015

Rozhovor pripravila Janka Šípošová, poslankyňa NR SR za hnutie OĽANO

Anton Srholec
... pokračovanie rozhovoru z prvej strany

ĽUDIA HODNÍ DÔVERY

Anton Srholec, Janka Šípošová a Igor Matovič spoločne 
na proteste proti rozkrádaniu zdravotníctva, ktoré organizovalo 
hnutie OĽANO. Don António na ňom na pozvanie Janky Šipošovej 
vystúpil aj na tribúne pred 5 tisíc ľuďmi. Zožal obrovský potlesk.

ZLO zvíťazí, len ak dobrí ľudia 
neurobia nič. (Edmund Burke)

1. Veronika Remišová
“Ako matka malého syna verím, že zo Slovenska 
spravíme lepšiu krajinu, v ktorej naše deti budú 
chcieť žiť, pracovať a budú môcť byť na svoju 
vlasť hrdé. Je ťažké bojovať s organizovanou sku-
pinou, ktorá má v rukách moc, no na našej strane 

je právo, česť a spravodlivosť.”
Veronika odhalila kauzy mi-
nistra Pavlisa a naposledy pre-
draženú zmluvu na kompu na 
Dunaji. Študovala na prestíž-
nych univerzitách Sorbonne v Pa-

ríži a v Cambridge. Pochád-
za zo Žiliny, má 39 rokov, s 
rodinou žije v Bratislave.

3. Viera Dubačová
“Verím v slušnú otvorenú občiansku spoloč-
nosť, ktorá dokáže prejavovať rešpekt a úctu 
ľuďom bez rozdielu. Vytrvalo bojujem kľud-
nou silou za zlepšenie kvality života tých 

najslabších a najnúdznejších.”
Viera založila Divadlo z Pasáže, 
v ktorom hrajú ľudia s mentál-
nym postihnutím. Je držiteľkou 
ocenenia Krištalové krídlo za 

filantropiu. Je nezávislou po-
slankyňou v meststkom zastu-

piteľstve v Banskej Bystrici a 
angažuje sa v boji proti 
korupcii a extrémizmu.

4. Marek Krajčí
“Každý z nás dostal od Boha silu byť veľkým 
v pomoci ľuďom, ktorí to potrebujú. Sme silní, 
pretože spoločne dokážeme urobiť Sloven-
sko lepšou krajinou pre život nás všetkých. 

Zmeníme túto krajinu tak, aby chorí 
a ľudia v núdzi neboli už nikdy 
na vedlajšej koľaji.”
Lekár v Detskom kardiocentre 

SR. Marek má 41 rokov, je žena-
tý, má 4 deti. Je zakladateľom a 
riaditeľom platformy Kresťania v 

meste, ktorá organizuje rôz-
ne charitatívne projekty. 

Spája ľudí dobrej vôle.

5. Oto Žarnay
“Je najvyšší čas pozdvihnúť školstvo z maraz mu, 
ktorého obeťami sú učitelia a deti. Preto dáme 
deťom to najlepšie vzdelanie a podporí me uči-
teľov, ktorí chcú pomáhať našim deťom rozvíjať 

talent, prebúdzať v nich zmy sel pre 
česť a spravodlivosť.” 

Statočný učiteľ, ktorý bol pre-
pustený potom, čo upozor nil 
na zbytočné a predražené ad-

vokátske služby platené z roz-
počtu školy. Za to získal ocenenie 

Biela vrana za boj proti korup-
cii. Oto má 46 rokov a 

pochádza z Košíc.

8. Silvia Petruchová
„Každý musí mať šancu byť platným členom 
slovenskej spoločnosti, každý musí mať právo 
dôstojne žiť a pracovať. Budem zastupovať 
všetkých ľudí s hendikepom, pretože im rozu-
miem. Vytvoríme prostredie, v ktorom budú 

mať i oni lepší priestor pre život.“
Z invalidného vozíka celý 

život spoznáva svet oča-
mi znevýhodnených ľudí. 

Vie, aké bariéry musia 
prekonávať, preto ich 

aktívne pomáha 
odstraňovať. Sil-

via má 39 rokov.

7. Anna Verešová
„Budúcnosť Slovenska bude tak silná, ako pevné 
a prosperujúce budú jej rodiny. Prijme me opat-
renia na skutočnú podporu rodiny a zosúlade-
nia rodinného a pracovného života rodičov.”

Ženy s deťmi v kríze sú ľudia, kto-
rým Anna venuje svoj čas ako 
riaditeľka zaria denia núdzové-
ho bývania. Je odbor nou ga-
rantkou vykonávania opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a 
špecializova ného poradenstva. 

Aktívna vo Fóre života, v 
Aliancii za rodi nu a 
Výbore Sociofóra.

9. Miroslav Sopko
“Naše školstvo potrebuje zmenu, aby sa 
naše deti pod vedením učiteľov naučili tvoriť, 
spolupracovať, počúvať sa a riešiť problémy. 
Presadím reálne požiadavky mojich kolegov 
uči teľov, ktoré pomôžu vrátiť školstvu kvalitu 

a medzinárodnú úroveň.”
V Slovenskej komore učiteľov je 
viceprezidentom. Miroslav má 
40 rokov, je otcom rodiny a sa-
mozrejme aj učiteľom. Školstvo 

podľa neho nevyhnutne potre-
buje hlavne viac peňazí na 

skvalitnenie vzdeláva-
nia pre naše deti.

11. Elena Červeňáková
„Potrebujeme zmenu systému v poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti, ktorá zlepší spoločen-
ské postavenie sestier a zdravotníckych pra-
covníkov. Iba tak zabezpečíme kvalitnú sta-

rostlivosť a bezpečnosť pacientov.“
Je zdravotnou sestrou a pra-
cuje pri lôžku pacienta už 36 
rokov. Žije v Košiciach. Okrem 
pacientov a sestier, chce po-
môcť ľuďom z Východného 
Slo venska, kde sa vytráca 

stredná vrstva a 
narastá chudo ba.
Elena má 56 rokov.

12. Natália Gálisová
“Chcem povzbudiť mladých ľudí, aby sa začali 
zaujímať o politiku a aktívne rozhodovali o 
svojej budúcnosti. Slovensko môže byť dob-
rým domovom pre mladú generáciu. Ešte 

lepším bude vtedy, ak sa oň svojou 
mierou pričinia.“

Vyštudovala históriu, skúse-
nosti učiteľky ju inšpirovali 
k napísaniu knižky pre deti 
Dejiny statočného národa 
slovenského. Založila a vedie 
zážitkové divadlo, v ktorom aj 

účinkuje. 33-ročná rodáčka z 
Bratislavy. Jazdí na koni.

2. Alan Suchánek
“Zdravotníctvo musíme očistiť od kšeftárov, 
ktorí zneužívajú ľudské nešťastie na vlastné 
obohatenie. Ide o život. Odhalil som podvod 
na pacientoch pri nákupe CT prístroja do ne

mocnice v Piešťanoch. Ale je to iba 
začiatok nášho spoločného 
boja za lepšie zdravotníctvo. 
Verím, že to dokážeme.”
Alan je lekár-chirurg, súdny 
znalec, má 62 rokov, svoj život 

zasvätil chorým a je držiteľ 
ocenenií Biela vra

na a David za boj 
proti korupcii.

6. Soňa Gaborčáková
“Zdravá spoločnosť nesmie zabúdať na sta
rých, chorých, opustených ľudí, ktorí zostali 
so svojimi trápeniami sami. Viem, čo ľudí od
kázaných na našu pomoc trápi, aj to, ako im 
pomôcť. Preto sa zasadím o to, aby sa štát o 

týchto ľudí postaral lepšie.“
Zdravotne znevýhodnené deti
a mladí ľudia žijú v jedinenč

nom zariadení sociálnych 
služieb Dom Sv. Anny, ktorý 
vybudovala a od začiatku už 

15 rokov vedie. Soňa má 38 
rokov a  žije s rodinou 

v Starej Ľubovni.

10. Ján Marosz
“Ak sa tvárime, že rozkrádanie a podplácanie je 
normálna súčasť života našej spoločnosti, učí
me naše deti, že aj ony sa musia naučiť kradn
úť, ak si chcú zabezpečiť lepší život. Toto zasta

víme a vytvoríme podmienky pre 
zdravé podnikanie, ako tomu je 

vo vy spelých krajinách.“  
Projektový manažér v ne
meckej strojárskej firme, 

pôvodne učiteľ. Ján má 37 
rokov, 3 deti a žije v Žiline. Je 

aktivista  a spoluzaklada
teľ Občianskeho zdru

ženia PROTI KORUPCII.

13. Michal Šipoš
„Vždy som sa snažil stáť na strane slabších, 
pretože silní si dokážu poradiť sami. Nová 
generácia ľudí nesmie zaspať, a musí o svoje 
práva denodenne bojovať.“

Bojovník proti hazardu, ktorý vo 
svojom rodnom meste, Starej 
Ľubovni, zorganizoval viacero 
úspešných občianskych petí
cií. Založil občianske združenie 
ZASTAVME HAZARD, ktorého cie

ľom je zastaviť rozmach herní a 
hracích automatov na celom 

Slovensku. Michal má 
34 rokov.

Milí priatelia, ľudia, ktorým na Slovensku záleží.
Dovoľte, aby sme vám predstavili našu kandidátku.
Netvoria ju bábky, netvoria ju vyfešákované voskové figuríny. Nenájdete na nej ani hla-
sovacie stroje - čiže ľudí, ktorí sa za odmenu od predsedu dokážu vzdať svojho vlastné-
ho svedomia. Ani ľudí, ktorí budú stláčať gombíčky ako cvičené opičky. Sú na nej ľudia.
Obyčajní ľudia, ktorých jedinou vstupenkou na našu kandidátku bol ich životný 
príbeh. Z každého kúta Slovenska. Rôznych povolaní a poslaní. Rôznych národností 
a vierovyznania. Rôznorodí ako Slovensko samo.
Mnohí sa odvážne postavili zlu a korupcii. Iní nezištne pomáhajú slabým a núdz-
nym. Ďalší liečia, učia, sú odborníkmi vo svojich profesiách.
Čo na záver? Urobili sme všetko preto, aby vám štyri krúžky boli málo.
Veď posúďte sami...               igor matovič a poslanci hnutia OĽANO
PS: A samozrejme, všetci naši poslanci idú čestne zo samého konca kandidátky.



ĽUDIA HODNÍ DÔVERY
19. Milan Kuriak
Má 45 rokov, 7 detí, je kresťan, podniká. Má sil-
né sociálne cítenie, pomáha slabším, ľuďom v 

núdzi. Ako poslanec zastupiteľstva 
sa nepodvolil tlaku moci a pou-
kazuje na chyby v meste.
Chce zlepšiť situáciu podnika-
teľov, pričiniť sa o rozvoj regió-

nov a urobiť všetko preto, aby 
na Slovensku vládli čestní ľu-

dia spravodlivo a bez 
korupcie.

20. Ľubomír Klieštik
Má 42 rokov, rodinu so šiestimi deťmi. Podnika-
niu sa priúčal v rodinnej firme, dnes vlastní fir-

mu na spracovanie kameňa v Čadci.
Na vlastnej koži zažíva, ako 
vláda devastuje podnikateľské 
prostredie, preto chce byť hla-
som podnikateľov a aktívne 

odstraňovať prekážky, čo sú im 
kladené. Verí, že podnikate-

lia môžu byť pre Slo-
vensko požehnaním.

21. Peter Ziman
Má 69 rokov, pracoval ako chirurg doma i v za-
hraničí. Pochádza zo Senice, žije v Myjave. 

V zdravotníctve presadzuje zákaz 
komerčného zisku poisťovní, 
odpolitizovanie,spravodlivejšie 
rozdeľovanie zdrojov, vyššie a 
spravodlivejšie mzdy, transpa-

rentnosť a tvrdý postih korupcie, 
zákaz nezmyselných 

poplatkov, dôchodcom 
lieky bez doplatkov.

24. Eduard Heger
Má 39 rokov, 3 deti a je šťastne ženatý. Vy-
študoval ekonómiu a získal skúsenosti v 

podnikaní. Mal možnosť zostať aj 
s rodinou v USA, no rozhodol sa 
žiť na Slovensku. 
Kresťanský aktivista, ktorý 
uveril v 23 rokoch a to výrazne 

zmenilo jeho život. Odvtedy sa 
angažuje. Vie, že poctivou prácou 

a úctou k ľuďom zmení-
me našu krajinu.

25. Marián Petro
Má 26 rokov, pochádza z Prešova. Študuje na 
vysokej škole, trpí VHL chorobou, je nevidiaci. 

Prioritou sú preňho ZŤP občania, 
ktorí sa boria okrem chorôb aj so 
zákonmi a rôznymi prekážkami. 
Chce im poskytnúť možnosť 
dôstojného a plnohodnotného 

života - zamestnania, posky-
tovania zdravotnej starostlivosti, 

podnikania a pomoci v 
bežnom živote.

27. Ján Herák
Má 27 rokov. Vyštudoval sociálnu prácu a pracu-
je ako sociálny pracovník a koordinátor projektov 

zameraných na sociálnu prevenciu. 
Pomáha deťom v detských do-
movoch, slobodným matkám 
a mladým, ktorí z detských do-
movov odišli. Jeho cieľom je na-

vrhovať opatrenia a zlepšovať 
sociálnu situáciu v zariadeniach, 

kde občania potrebujú 
pomoc štátu.

29. Zuzana Nebusová
Má 48 rokov, z toho 22 je starostkou Spišských 
Tomášoviec. Je predsedníčkou ZMO Spiša.

Záleží jej na všeobecnom, ale aj 
lokálnom ekonomickom rozvoji 
vidieka. Chce naň prinavrátiť 
prácu, atraktivitu a oživiť ho 
tak pre mladé rodiny. Chce 
zjednodušeniť systém posky-

tovania dotácii pre obce a 
mestá bez zbytočnej 

byrokracie a lobingu.

31. Hedviga Kurcinová
Má 49 rokov, zdravotná sestra  s 31-ročnou pra-
xou, predsedníčka odborov.

Jej motiváciou pre vstup do politiky je 
nespokojnosť so stavom zdravot-

níctva, s korupciou, s postavením 
sestier a zásahmi do ich kompe-
tencií, s nevyhovujúcim odme-
ňovaním, nedostatočným finan-

covaním a s procesom realizácie 
výberových konaní na ria-

diace pozície v rezorte.

33. Michal Drotován
Má 34 rokov a pracuje v samospráve. Prioritou 
je preňho oblasť životného  prostredia a dopra-

vy. Ako bloger rieši kauzy v oblasti 
ochrany životného prostredia, 
lepšej dopravy a zachovania 
oddychových miest pre ľudí. 
Aktívne vystupuje proti nele-

gálnym  hausbótom, arogancii 
developerov či záchrany leso-

parku. Nominovaný na 
Novinársku cenu 2012.

36. Peter Jurčovič
Má po 60-tke, čo je pre meteorológa ten najlepší 
vek. Skúsenosti tu zohrávajú významnú úlohu.

Každé ráno sa prihovára občanom 
Slovenska z rádia Lumen, každý 
večer z TV JOJ.  Vždy sa ich snaží 
aktuálnymi informáciami o po-
časí naladiť na nasledujúci deň. 

Dôveru v poslucháčoch a divá-
koch má veľkú, pokúsi sa 

nesklamať ju ani v Ná-
rodnej rade SR.

35. Richard Drutarovský
Má 44 rokov, vyštudoval informatiku, žije v Pre-
šove. Pôsobí v Iniciatíve za etickú samosprávu. 

Venuje sa oblasti posilňovania 
vplyvu občanov na správu vecí 
verejných, prístupu verejnosti k 
informáciám a potláčania ko-
rupcie. Pomáha ľuďom, ktorým 

štát necitlivo zasahuje do života 
a zneužíva voči nim svoju 

moc. Chce spravodlivé 
zákony pre každého.

40. Marek Kúdela
Má 41 rokov, je starostom obce Hviezdoslavov. 
Vyštudoval medzinárodné a verejné vzťahy v 

Prahe. Do politiky prináša slušnosť, 
pravdu, spravodlivosť a boj proti 
korupcii. Zákony musia platiť pre 
všetkých ľudí rovnako.
Jeho cieľom je aktívne sa podieľať 

na riadení krajiny a svojimi skú-
senosťami a vedomosťa-
mi prispieť k jej lepšiemu 

fungovaniu.

39. Marcela Gašová
Má 60 rokov. Celý život sa usiluje o zrovno-
právnenie životných podmienok, možností a 

postavenia znevýhodnených osôb. 
Osobné skúsenosti a vedomos-

ti ju priviedli k poznaniu, že sa 
to dá docieliť len legislatívou, 
ktorá umožní účinne brániť 

porušovaniu ich práv. Ako 
obyčajný človek chce 

pomáhať dosiahnuť 
tento dôležitý cieľ.

23. Mária Cehelská
Má 63 rokov, žije v Humennom. Ponúka 20 
ročné skúsenosti z komunálnej politiky, kde tri 

roky úspešne zastávala funkciu 
zástupkyne primátora.
Jej priority sú školstvo a mlá-
dež, keďže učila 33 rokov na 
gymnáziu, z toho 13 ako zá-

stupkyňa školy. Riadila Stredo-
školskú odbornú činnosť na ce-
loslovenskej úrovni. Jej mottom 

je hájiť záujmy ľudí.

28. Peter Vons
Má 57 rokov, narodil sa v Lúčkach. Vyštudoval 
telesnú výchovu v Banskej Bystrici.

Je zakladateľom naturálnej kul-
turistiky, majiteľom fitnescentra 
a tiež poslancom v Martine a Ži-
linskom kraji. Presadzuje zmeny 

zákona o referende s cieľom zvý-
šiť právomoci občanov pri tvorbe 
zákonov, zmeny v prospech živ-

nostníkov a podnikania 
rodinných firiem.

32. Anna Vargová
Má 56 rokov, žije v Stupave pri Bratislave. Srd-
com Slovenka, dušou svetobežníčka. 

Odborníčka na cestovný ruch, 
pracovala s renomovanými 
rakúskymi a nemeckými tu-
ristickými organizáciami. Za 
cieľ má pozdvihnúť turizmus 

na Slovensku - zvýšiť počet tu-
ristov, prenocovaní, dosiahnuť 

tak rast zamestnanosti a 
príjmov v regiónoch.

37. Peter Oremus
Má 39 rokov a je nezávislým poslancom v Nitrian-
skom kraji a v meste Nitra. Ako podnikateľ za-

mestnával množstvo ľudí a vie, aké 
ťažké je na Slovensku dať ľuďom 
prácu, načas slušnú výplatu a 
plniť si pritom všetky záväzky. 
Chce presadiť zjednodu šenie 

byrokracie, zníženie daňového 
a odvodového zaťaženia 

a zaviesť trestnosť 
nepla tenia faktúr.

41. Milan Ján Pilip
Má 35 rokov. Ako mestský poslanec v Bardejo-
ve sa postavil na stranu občanov, aby zastavil 

pozemkový kšeft.
Chce sa zamerať na prácu v re-
giónoch, kde sú rodiny nútené 
žiť v odlúčení a deti vyrastajú 
bez svojich rodičov. Je za zmenu 

volebného systému, ktorý posil-
ní regióny v parlamente, a aj 

týmto spôsobom priblí-
ži politiku ľuďom.

Naše ženy
Táto rubrika je venovaná ženám hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé 
osobnosti (OĽANO - NOVA). Som hrdá, že na našej kandidátke máme 
34 statočných a odvážnych žien. V prvej dvanástke je dokonca viac 
žien ako mužov (7 žien ku 5 mužom).  Na prvom mieste máme 
ženu tiež. To nespravila žiadna strana či hnutie. Veľké gesto, ktoré 
dokazuje, že hnutie OĽANO to so ženami v politike myslí skutočne 
vážne a preukazuje nám ženám veľkú dôveru. 
Ženy do politiky môžu priniesť slušnosť, vytrvalosť, snahu o hľa-
danie spoločných riešení a iný pohľad na svet. Možno mäkší, jem-
nejší. Pohľad, ktorý bude dopĺňať ten mužský svet, ktorým politika 
na Slovensku stále je. Veď v našej vláde nie je v súčasnosti ani 
jediná žena. Predstavujem vám v prvom čísle päť našich 
žien, ich príbehy, malé radosti a veľké výhry. V nasledujú-
cich číslach nájdete postupne ďalšie naše kandidátky.   
             Vaša Veronika Remišová

Janka Šípošová –  žena, ktorá mala najlepších otcov (číslo 141)
Janka, ako spomínaš na svoje detstvo? 
Mohla som byť šťastné dieťa. Rodičia ma 
veľmi chceli, všetci sa na mňa tešili a mali 
radi. Keď som mala desať rokov, môjho otca 
ako „triedneho nepriateľa“ zatvorili. Všet-
ko sa zmenilo. Hmotná núdza a strach, že 
sa ma niekto opýta, kde mám otca. Mama 
drela vo dne v noci, aby nás uživila. Bola to 
obdivuhodná a statočná žena. Bez rodičov 
som bola aj na birmovke (na fotke) - otec bol 
vo väzení a mama nemala na cestu do Bra-
tislavy, kde bol biskup a jedine on mohol bir-
movať. Pribral si ma k svojim deťom sused. 
Otca som v nasledujúcich rokoch videla iba 
dvakrát – cez mreže na návšteve vo väznici-
ach Pankrác a Mírov. Z väzenia sa vrátil ťaž-
ko chorý a nikdy o tom nehovoril. Bol veľmi 
uzavretý a aj medzi nami bola bariéra. Zo-
mrel, sotva som dospela. Symbolicky som si 
k nemu našla cestu až keď som (sama po operácii) rozmýšľala, ako mu bolo samému na po-
kraji smrti vo väzenskej nemocnici. Pomohol mi k tomu aj Anton Srholec, ktorý nám, dcéram 
politických väzňov dodával guráž, dobré rady a otcovskú lásku.  Mala som najlepších otcov.
Čo Ti spraví radosť, keď si smutná?
Keď sa môžem poprechádzať v lese, keď sa stretnem s malými deťmi...

Eva Horváthová – žena, ktorá sa nebála ani Afriky (číslo 146)
Evka, čo ťa v živote najviac posilnilo? 
Moja práca lekárky v Afrike. Rok a pol som pracovala ako lekárka na projekte Prof. Vladimíra 
Krčméryho na Sloven-
skej klinike na predmes-
tí Nairobi v  Keni. Zači-
atky boli ťažké. Denne 
sme ošetrili vyše stovku 
pacientov a riešili bežné 
ochorenia, ale i podvýži-
vu, maláriu, tuberkuló-
zu, AIDS. V Afrike rodina 
počíta s tým, že niekoľko 
detí zomrie a smrť berú 
ako prirodzenú súčasť 
života. Pre každého le-
kára je takáto práca ne-
smierne obohacujúca. 
Tá radosť z  okamžitých 
výsledkov a vďačné skúmavé pohľady z tmavých tváričiek sa vám vryjú hlboko do srdca. 
Splnil sa mi sen a zo zážitkov z práce a okolitého afrického sveta žijem dodnes. 
Z čoho más najväčšiu radosť? Z mojich 3 neuveriteľných detí, chápavého a veľkorysého man-
žela a fungujúcej rodiny, bez ktorej by som nikdy nespoznala pocit, ktorý sa nedá opísať.

Tieto noviny distribuujú pani 
poštárky a poštári Slovenskej 
pošty. Mali by ich dať každej jed-
nej domácnosti na Slovensku 
priamo do schránky.
Ak to tak niekde nie je, dajte 
nám, prosíme, o tom vedieť na 
mail: kontrola@obycajniludia.sk
Ďakujeme pekne za pomoc.
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51. Jozef Hübel
Má 56 rokov, strojný inžinier, redaktor, moderá-
tor, manažér z Bratislavy.

Ako novinár roky upozorňoval na 
korupciu, klientelizmus a krivdy. 
Chce presadiť, aby u nás rozhodo-
vali znalosti, nie známosti, schop-
nosti, nie konexie, vedomosti, nie 
„správna“ stranícka knižka. Zasadí 

sa o to, aby politici konečne 
slúžili občanom, nie ob-
čania politikom.

44. Jozef Lukáč
Má 42 rokov, manažér. Kresťanský aktivista, 
evanjelizátor a odborník na religionistiku. 

Zastáva konzervatívne postoje 
a prorodinnú politiku. V parla-
mente chce prinášať odborné 
návrhy na zlepšenie spravova-
nia financíí v našej krajine. Jeho 

cieľom je presadiť zákony, 
ktoré reálne zlepšia 
život rodinám na 
Slovensku.

43. Marta Ivanová
Má 50 rokov, pochádza z Levíc. Pôsobí ako novinár-
ka, asistentka poslanca a občianska aktivistka v 

oblasti špeciálneho školstva.
Poukázala na spreneveru fi-
nancií v Šahách. Ťažko choré-
mu chlapcovi vybavila výme-
nu invalidného vozíka, aby 

mohol navštevovať školu.  
  Za  problémy postih-      
 nutých sa angažuje
    aj u prezidenta SR.

45. Marianna Kováčová
Má 34 rokov, vyštudovala Právnickú fakultu v 
Trnave, s rodinou žije v Zlatých Moravciach. Už 

počas školy pracovala s odsúde-
nými a v charite.
Má skúsenosti v oblasti kata-
stra nehnuteľností, ako aj v 
oblasti poisťovníctva. Tieto by 
chcela využiť v zákonodárstve. 

Ako matka by chcela zlepšiť 
podmienky matiek na 

rodičovskej dovolenke.

48. Rastislav Tešovič
Má 37 rokov, je právnik a občiansky aktivista. 
Ako rodič vie, že sú to komunity mám a otcov, 

detí a seniorov, ktoré robia z našich 
štvrtí lepšie miesta pre život. 
Verí, že verejná služba má byť 
cnosťou. V prípade svojho zvo-
lenia transparentne prerozdelí 

svojich 48 poslaneckých platov 
v prospech 48 komunitných 

projektov na celom 
Slovensku.

49. Juraj Lokša
Má 28 rokov. Pochádza z okresu Brezno. Vyštu-
doval politológiu a verejnú správu v Banskej 

Bystrici.
Pôsobí vo viacerých občianskych 
združeniach zaoberajúcich sa 
kultúrou a športom na regio-
nálnej úrovni. Pracovne pôsobil 

v samospráve a svojou činnosťou 
chce prispieť k rozvoju a 

lepšej správe obcí a 
regiónov Slovenska.

53. Adrián Balog
Má 32 rokov. Vyštudoval Pedagogickú fakultu 
UK v Bratislave. S rodinou žije vo Fiľakove, kde 

už 10 rokov učí na základnej a tiež 
umeleckej škole.
Považuje za dôležité klásť väčší 
dôraz na predškolskú výchovu 
detí zo sociálne znevýhodneného 

prostredia, podporu talentovaných 
detí a vytváranie pracovných 

miest pre dlhodobo 
nezamestnaných.

55. Róbert Halák
Má 38 rokov. Vyštudoval herectvo na Konzer-
vatóriu v Bratislave. 19 rokov je členom divadla 

Nová scéna. Zo skúsenosti vie, že 
štát sa veľmi málo zaujíma o 
kultúru.
Angažuje sa, lebo je nutné to 
zmeniť.  Na Slovensku máme 

množstvo talentovaných ľudí, ktorí 
svoj život zasvätili a zasväcujú 

umeniu. Týchto ľudí si tre-
ba vážiť a stáť pri nich.

57. Peter Hochschorner
Má 53 rokov, je otcom a trénerom našich 
olympijských víťazov.  Od svojej mladosti sa 

venuje  vrcholovému športu.
V tejto sfére by chcel využiť 
svoje doterajšie skúsenosti, 
v prvom rade motivovať deti 
k športu, taktiež presadzovať 

vytvorenie lepších podmienok 
pre šport mládeže v kluboch a 

na hodinách telesnej vý-
chovy ZŠ a SŠ.

59. Radomír Kizek
Má 39 rokov, je živnostník a aktivista. Žil na Slo-
vensku aj v zahraniči. Pracuje v Prešove a žije 

v Medzanoch. Je členom kresťan-
ského spoločenstva  túžiacim po 
jednote a spolupráci.
 Verí, že cez projekty modrej a 
zelenej ekonomiky je možné 
vytvoriť množstvo pracovných 

miest a prostredníctvom 
nich poraziť neza-
mestnanosť. 

60. Eduard Čonka
Má 49 rokov, vysokú školu študoval na UKF v 
Nitre. Pracoval ako manažér v stavebníctve, 

od roku 1993 sa venuje aj sociál-
nej problematike. V súčasnosti 
pracuje v štátnej správe,  v 
oblasti štrukturálnych fon-
dov. Medzi jeho priority patrí 

riešenie zamestnanosti a bý-
vania, kde by rád uplatnil svoje 

skúsenosti, ako aj skúse-
nosti z iných krajín.

63. Marek Drimal
Má 43 rokov. Vyštudoval Technickú univerzitu 
vo Zvolene. Je pedagóg na Fakulte prírodných 

vied UMB, kde vedie Katedru život-
ného prostredia.
V životnom prostredí sa venu-
je oblasti chemických látok. 
Riešil viaceré environmentálne 

problémy. Zaoberá sa aj proble-
matikou riadenia vysokých 

škôl a zvýšenia kva-
lity VŠ štúdia.

64. Vladimír Polakovič
Má 48 rokov, s rodinou, ktorú miluje, žije v 
Martine. Strategický a krízový manažér, zručný 

remeselník, stavbár, čestný a pra-
covitý človek, pomoc hľadá na 
konci svojho ramena.
Vicemajster sveta v hokejbale, 
prezident športového klubu. Vybu-

doval a opravil mnoho mestských 
športovísk. Podporuje mlá-

dež, dôchodcov, špor-
tovcov a živnostníkov.

47. Vanda Rybanská
Má 47 rokov, matka troch detí, je za Rodinu. Pri 
záchrane detského kardiocentra a nemocníc 

celoštátnymi petíciami sa naučila 
meniť veci. Cez ZOMOS presadila 

zníženie platov starostov.
Dokázala tiež združiť 12 staros-

tov Pridunajska za R7. Ponúka 
antikorupčnú prax šéfredak-
torky, obecnej poslankyne i 
asistentky poslanca, česť a 

vieru pre ľudí.

52. Milan Potocký
Má 39 rokov. Pracoval  ako redaktor pre denníky  
Korzár a SME,  teraz píše pre noviny Slovenský 

Východ. Venuje sa témam z oblasti 
samosprávy, ale aj bežným ľud-

ským problémom a osudom.
Upozorňuje na netransparent-

né a nehospodárne správanie 
sa regionálnych politikov. Chce 

presadzovať zákony v pro-
spech poctivých ľudí a 
nie finančných skupín.

56. Jozef Vydra
Má 55 rokov. Pochádza z Levoče, žije s rodinou v 
Bratislave. Novinár, ktorého srdcovými témami 

sú motorizmus, doprava, bezpeč-
nosť na cestách.
Chce presadzovať, aby Sloven-
sko malo cesty a infraštruktúru 

na európskej úrovni. Bez rozkrá-
dania pri ich výstavbe. Bezpečnosť 

na nich bude vyššia aj bez re-
presií a rastúceho počtu 
policajtov.

61. Jozef Bubnár
Hoc má iba 29 rokov, je šťastným otcom už troch 
maličkých detí. Ako vyštudovaný učiteľ a dlho-

ročne pôsobiaci hudobník s mnohý-
mi oceneniami za tvorbu doma aj 
v zahraničí je na prácu s ľuďmi 
ako predurčený. Nespravodlivosť 
voči dobrým ľuďom je vec, ktorú 

neznesie. V  politike chce napo-
môcť vybudovať štát, na ktorý 

budú  jeho občania 
hrdí.

65. Stanislav Irsák
Má 46 rokov, žije v Bratislave. Ako právnik vyše 
10 rokov zastupuje ľudí proti úžerníkom a ne-

bankovkám, píše odborné práce 
proti úžere.

Ako rodič malých hokejistov brá-
ni práva rodičov a detí v športe. V 
súčasnosti vedie kampaň za ochra-
nu vkladov občanov do tzv. investič-

ného životného poistenia 
a za odškodnenie ľudí 
postihnutých úžerou.

Viera Dubačová – žena, ktorá putuje a tvorí lepší svet (číslo 3)
Vierka, aká bola tvoja cesta k Divadlu z pasáže? 
Stála som na ulici, oproti mne prichádzali v dvoj-
rade mladí ľudia z miestneho ústavu pre mentál-
ne postihnutých ľudí. Držali sa za ruky, obzerali 
po ulici. Vpredu pani v bielom plášti, ktorá na nich 
pokrikovala, aby nevytŕčali z radu. Celoživotný 
údel, alebo odsúdenie v totalitnej krajine, ktorá 
nemala budúcnosť. Ani sme si neuvedomovali, 
že takto pod neustálou kontrolou sme žili všet-
ci. Vojsť po revolúcii do ústavu a urobiť divadlo 
s týmito ľuďmi bola pre mňa výzva. Na ceste ku 
slobode objavujeme predovšetkým sami seba, 
svoj charakter,  strach, ale aj schopnosť vytvárať 
nový svet bez bariér. Tie fyzické sa dajú odstrániť 
ľahšie, ako tie psychické. Vďaka Divadlu z Pasá-
že som mohla odkrývať utajené príbehy ľudí za 
bariérami. 
Čo Ti dáva silu a nové inšpirácie? 
Inšpiruje ma ticho, lebo dni keď nenachádzam riešenia sú pre mňa utrpením. Keď som naj-
smutnejšia, alebo keď príde ten blbec deň, tak sa zatvorím  niekam do samoty, do ticha.

Natália Gálisová – dievča, ktoré sa nevzdáva snov (číslo 12)
Natália, čo bolo tvojim veľkým detským snom? 
Pamätám si, ako som rodičom 
pílila uši, že chcem jazdiť na 
koni. Neboli nadšení, mali o mňa 
strach a  verili, že ma to prejde. 
Lenže neprešlo, lebo som mala 
svoj sen. Odvtedy prešlo niečo 
cez 20 rokov a nikdy som svoje 
tvrdošijné rozhodnutie neoľuto-
vala, hoci som z koňa neraz po-
riadne spadla. Napokon, práve 
tento  môj  dávny sen spôsobil, 
že som vyštudovala históriu, na-
písala o nej knižku pre deti, zalo-
žila zážitkové divadlo a v ňom si 
splnila hneď niekoľko snov. Život 
mi odvtedy neraz dokázal, že sa netreba báť vykročiť za svojimi snami a zdupkať pred nimi. 
Ako vraví Drak Fedor v mojej obľúbenej  rozprávke: „Každý v sebe nosí kľúč ku šťastiu. Je len 
na ňom, či ním šťastiu otvorí dvere.
A Tvoj sen urobiť niečo v parlamente? Zriadim detský kútik ;o)

Anka Verešová – žena s veľkým srdcom (číslo 7)
Anka, bola niekedy v tvojom živote chvíľa, keď si si myslela, že si na konci so silami? 
Vážna a dlhotrvajúca choroba môj-
ho najbližšieho člena rodiny. Vtedy 
som mala 30 rokov a myslela som 
si, že to nezvládnem. Život mi takto 
„poupratoval“  priority a  hodnoty 
a  naučil ma pokore. Odvtedy sa 
mi každý problém zdá ľahký a pre-
konateľný. O  to s  väčšou rados-
ťou si užívam svoju veľkú rodinu, 
nádherné vnúčatá. Oni sú mojou 
motiváciou prečo sa zaujímam o 
veci verejné. Nechcem od nich po-
čuť  výčitku „ako ste to spravovali 
túto krajinu?“  A  tiež mám radosť 
zo svojej druhej rodiny, neziskovej 
organizácie Áno pre život, kde pomáham matkám  s deťmi v ťažkých životných situáciách. 
Aká bude prvá vec, ktorú zmeníš v parlamente? Mojou srdcovou záležitosťou je zlepšenie 
financovania a kvality služieb pre slabších ľudí v spoločnosti. Sociálna starostlivosť o star-
ších ľudí a pomoc pre tých, ktorí sa dostanú do situácie, ktorú nevedia riešiť vlastnými silami. 

Naše ženy ... pokračovanie

Viete, že naše hnutie OBYČAJ-
NÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 
(OĽANO) poskytlo na svojej kan-
didátke miesta hnutiu NOVA?
Ak patríte k fanúšikom Daniela 
Lipšica, vyberajte z 35 jeho ľudí 
na našej kandidátke - informá-
cie o nich nájdete na stránke: 
www.nova.sk
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69. Peter Oláš
Má 41 rokov, žije s rodinou v Šamoríne. Vyštu-
doval kresťanské poradenstvo v USA.

Verí v presadenie parlamentnej 
hodnotovej revolúcie, kedy čest-
nosť, pravda a spravodlivosť 
musí platiť pre každého rovnako. 
Dlhoročné manažérske skúse-
nosti chce využiť na uskutočne-

nie reforiem, ktoré zvýhodnia tých, 
čo poctivo platia dane, 

pracujú a podnikajú.

68. Elena Fatulová
Má 68 rokov. Žije v Bratislave. Venuje sa ochra-
ne životného prostredia.

Ako občianska aktivistka iniciova-
la petíciu za zastavenie vývozu 
vody do zahraničia. Neustále 
kritizuje zlú vodnú politiku, kto-
rá presadzuje záujmy skupín 
profitujúcich na vode na úkor jej 
ochrany. Chce mobilizovať ľudí, 

aby zastavili devastáciu 
vodných zdrojov.

67. Vojtech Farkaš
Má 59 rokov, býval v Košiciach, teraz  žije v 
Sadoch nad Torysou, kde je starostom. V mi-

nulosti pracoval ako policajt. Dve 
volebné obdobia bol hlavným 
kontrolórom Košického samo-
správneho kraja. 
Po vypuknutí kauzy učiteľa 

Otta Žarnaya sa postavil na 
jeho stranu a dal mu 

za pravdu v spore 
s riaditeľom školy. 

73. Henrieta Hrubá
Má 54 rokov a je šéfredaktorkou bratislavského 
magazínu in.ba. Chce sa upriamiť na ochranu 

čitateľa ako spotrebiteľa, zmenu zá-
kona o hlavnom meste, zrozumi-
teľnosť zákonov, rozvoj kultúrnosti 

národa. Slovensko potrebuje 
víziu pre dlhodobý rozvoj lokál-

nych prostredí. Úlohu v tom 
bude zohrávať odpoli-

tizovanie verejného 
sektora.

72. Janka Rindošová
Má 37 rokov a s rodinou žije v obci Fulianka 
pri Prešove. Je podpredsedníčkou Slovenskej 

jazdeckej federácie, rozhodkyňou.
Čas venuje rodinnej farme, chovu 
koní a športu. Chce dosiahnuť, 
aby si ľudia na Slovensku mohli 
dovoliť žiť, nielen prežívať. Aby 

našu krajinu deti nemuseli 
opúšťať, ale pokračovali v tom, čo 

nám zanechali naši pred-
kovia.

75. Roman Fajer
Má 44 rokov, je učiteľ, lekár a právnik, pôsobí 
ako urológ a lekár ZZS, venuje sa medicínske-

mu právu.
Jeho cieľom je komplexná zmena 
zdravotného systému, zastave-
nie úniku financií zo zdravotníc-
tva, zrušenie zisku zdravotných 

poisťovní, zastavenie zneužívania 
záchrannej služby a ďalšie opat-

renia vedúce k obnoveniu ne-
funkčného zdravotníctva.

77. Marián Kališ
Má 58 rokov, pracoval ako lekár, neskôr bol ma-
nažérom v zdravotníctve.

Vývoj v posledných rokoch ho 
priviedol k rozhodnutiu opäť sa 
aktívne angažovať. Svoje skúse-
nosti a schopnosti chce využívať 
v boji proti korupcii, pri zefektív-
není zdravotníctva a skvalitnení 

školstva, čiže v oblastiach, 
ktoré sa nás všetkých 

bytostne dotýkajú.

79. Tibor Kočík
Má 63 rokov a v košickom sanatóriu sa profesi-
onálne venuje žiakom so špeciálnymi výchov-

no-vzdelávacími potrebami - majú 
ťažkosti v učení spojené s pro-
blémami v správaní.
Je názoru, že už nemožno 
odkladať zlepšovanie edu-

kačných a reedukačných pod-
mienok s perspektívou ich 

širšej socializácie a 
dôstojného života.

81. Iveta Záremská
Má 68 rokov a je z Banskej Bystrice. Vďaka práci 
v zdravotnej poisťovni spoznala, ako bežný ob-

čan žije, s čím zápasí. 
Životné skúsenosti ju utvrdzujú, 

aká dôležitá je rodina. Jej cieľom 
je presadzovanie prorodinnej 
legislatívy. Chce zlepšiť systém 

starostlivosti o najstarších ob-
čanov po vzore Rakúska, 

ako aj pozemkový 
zákon pri dedení.

84. Peter Hrebík
Má 53 rokov. Presne toľko nielen žije, ale aj štu-
duje život každodenný. 

Pomáha mu v tom rodina, z 
ktorej  vyšiel, v ktorej pôsobí  
a ktorú odovzdáva deťom. 
Viera, ktorú dostal vďaka svo-
jim rodičom. Nádej pre  život v 

pravde a láska, čo je služba pre 
ľudí, ktorí žijú aj napriek zly-

haniam politikov. Pre-
to on zlyhať nechce.

83. Luděk Vrtík
Má 34 rokov a pracuje ako Key Account Man-
ager v  telekomunikačnej spoločnosti.

Vyštudoval na Ekonomickej uni-
verzite v Bratislave Fakultu pod-
nikového manažmentu. K jeho 
každodennej práci patrí kontakt 
so zahraničím, preto chce aj v po-

litike pôsobiť v tejto oblasti, zastu-
povať Slovensko a jeho zá-

ujmy, nie iba prijímať 
rozhodnutia iných.

87. Marcel Mihalik
Má 50 rokov, žije v Piešťanoch, dôverne pozná 
problémy občanov v otázkach bezpečnos-

ti získané za 24 rokov práce na 
mestskej polícii.
Ľudia v súčasnosti veľmi zle vní-
majú stav vymožiteľnosti práva. 
Tento stav je spôsobený aj ne-
dokonalosťou prijatých zákonov. 

Chce presadzovať zmeny zákonov, 
aby bola obnovená dôvera 

občanov k práci polície.

88. Matej Fabšík
Má 30 rokov, je rodený Kysučam, pracuje v 
energetike, je tiež poslancom v Kysuckom No-

vom Meste. Vo voľnom čase nosí 
ako šerpa náklad v Tatrách a 
cestuje svetom na starej Lade. 
Zbaviť sa korupcie a silné regió-
ny - to je to, čo Slovensku chýba. 

Chce pomáhať pri rozvoji regió-
nov a dohľade nad energetikou, 

ktorá ovplyvňuje peňa-
ženky nás všetkých.

71. Pavol Jusko
Má 51 rokov, je vysokoškolský pedagóg. Nie je 
mu ľahostajné, ako žijeme.

Treba dať všetkým šancu za-
mestnať sa aj bez straníckej 
knižky, opraviť cesty, po ktorých 

sa jazdí. Financie pre mestá a 
obce treba rozdeľovať bez politic-

kých sympatií, dopriať viac služieb 
seniorom, mládeži a hen-

dikepovaným občanom. 
Najkrajšie slová sú činy.

76. Roman Hvizdák
Má 40 rokov. Pochádza z Púchova a študuje 
sociálnu prácu v Bratislave.

Je zakladateľom občianskeho 
združenia a autorom viacerých 
projektov na podporu talentova-
ných detí. Veľké nedostatky vidí v 
sociálnom systéme, ktorý spôso-

buje degradáciu najdôležitejšieho 
piliera spoločnosti - rodiny a 

v netransparentnom 
čerpaní eurofondov.

80. Ľubomír Ježo
Má 58 rokov, vyštudoval právo na UPJŠ v Koši-
ciach, je ženatý, otec dvoch detí.

Pracuje ako prednosta MsÚ v Ky-
suckom Novom Meste. Jeho život 
sa viaže s bojom proti korupcii a 
kriminalite. V mestských novi-
nách pravidelne oboznamuje 

občanov o dianí  - okrem iného 
v nich upozornil na úžernícku 

činnosť nebankových 
subjektov.

85. Vladimír Krátky
Má 56 rokov. Vyštudoval VŠE v Prahe. Roky žil, 
pracoval a vzdelával sa v zahraničí, za hranica-

mi Európy.
Pozná svet, no dôverne pozná 
aj Slovensko. Dokáže analyticky 
porovnávať a navrhovať riešenia. 
Chce odkrývať pravdu o tom, o 

čom štandardní politici mlčia. O 
zdravotníctve, školstve, ekonomi-

ke, vymožiteľnosti práva. 
A navrhovať riešenia.

89. Ján Budaj
Ján Budaj, politický väzeň a disident. V roku 
1989 bol lídrom hnutia Verejnosť proti násiliu 

(VPN), ktoré priviedol k víťazstvu 
v prvých slobodných voľbách. 
Organizátor SDK, ktorá v roku 
1998 ukončila Mečiarovu vládu. 
Sústreďuje sa na protikorupčný 

program, budovaný zdola, 
od lokálnej politiky. Je 

zakladateľom hnutia 
Zmena zdola.

Ján Budaj o tretej vlne demokracie

Iba vy,
slovenskí voliči,
môžete pohnúť Slovenskom!

Viete, že naše hnutie OBYČAJ-
NÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 
(OĽANO) ako jediné poskytlo 
miesta na kandidátke nosi-
teľom ocenenia Biela vrana?
Sú to ľudia, ktorí sa odhodlali 
poukázať na korupciu aj s rizi-
kom straty svojho zamestnania.
Nájdete ich na mieste 2, 5 a 144.

Čo znamenajú voľby 2016? Pripomeňme si ich kontext teraz, mesiac pred nimi. Pripomeňme 
si, ako dlho už usilujeme o vládu zákona, o demokraciu a slušné pomery.
Najprv nás povojnové dohody veľmocí vrhli pod nadvládu Sovietov. Za povojnové roky, čo 
sa na nás testoval komunistický experiment, blahobyt iných národov išiel rýchlo dopredu. 
Dobre to vidieť na pomeroch susedného Rakúska. Zaostali sme ekonomicky aj politicky a na 
svoje prvé slobodné voľby sme museli čakať viac než 40 rokov. Aj to sme si ich museli vynútiť 
generálnym štrajkom a vlnou demonštrácií.
Nech už hodnotíte November 89 akokoľvek, bol prejavom verejnosti, ktorá odmietla totalit-
ný systém, sovietsku okupáciu, aj prenasledovanie za názor, či vieru... Vďaka tomu sa mohol 
stať z dovtedy viac menej neznámeho regiónu samostatný štát, Slovenská republika, dnes 
rešpektovaná súčasť spoločenstva národov.
Iná vec je, že revolucionári onedlho odovzdali moc voličom. Od prvých slobodných volieb, čiže 
od leta 1990, už Slovensko riadili strany, ktoré si vybrali voliči vo voľbách. Začali sa opäť zne-
užívať úrady, aj kradnúť, dokonca vo veľkom. Došlo aj na pokusy vrátiť späť staré poriadky. 
Hovorilo sa tomu „karpatská demokracia“ , alebo aj - mečiarizmus.
Za troch Mečiarových vlád sa k nám vrátilo porušovanie ústavných a demokratických prin-
cípov, navyše, mečiarovci v tzv. divokej privatizácii vytvorili vlastných politických zbohatlíkov. 
Nechýbalo veľa, a ovládli by mladý štát. No vo voľbách 1998 sa demokraticky orientovaní 
voliči voči tomu vzopäli a poslali Mečiara od moci. S odstupom doby vidno, že voľby 1998 
znamenali druhú vlnu demokratickej revolúcie. 
Ale nestačila. Hoci sa aj niečo napravilo, korupčný štýl politiky sa neskončil. Ukázalo sa, že 
aj nový premiér Dzurinda má okolo seba stranníckych zlodejov. Znovu prepukali korupčné 
aféry, opäť došlo ku zneužitiu SIS, druhá Dzurindova vláda sa dostala až na „gorilie“ dno. Zá-
konite potom prehrala voľby 2006 a moc v štáte opäť prevzali dediči KSS, čiže strana R. Fica.

... pokračovanie na ďalšom liste 

Ján Budaj
bývalý politický väzeň 
a občiansky aktivista.

V r. 1989-90 založil demokratické 
hnutie Verejnosť proti násiliu 
(VPN), ktoré priviedol ku víťazstvu 
v prvých slobodných voľbách, po 
ktorých odišiel z politiky.

Do politiky sa vrátil ako or-
ganizátor SDK, ktorá v r. 1998 
ukončila vládu V. Mečiara. Za 
Dzurindových vlád bol kritikom 
pokračujúcej korupcie a demora-
lizácie protimečiarovských strán. 
Presadzoval účasť nestranníkov 
a aktivistov v politike.

J. Budaj vedie Demokratickú Úniu, 
ktorá po spojení s aktivistami 
pôsobí pod názvom: Zmena zdo-
la, Demokratická únia Slovenska. 

Sústreďuje sa na protikorupčný 
program, budovaný zdola, od 
lokálnej politiky.

V marcových voľbách sa rozhodol 
podporiť hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a 
nezávislé osobnosti (OĽANO), kde 
kandiduje zo symbolického
miesta 89.
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92. Anton Frič
Má 40 rokov. Pochádza z Oravy, so svojou rodi-
nou žije v Poprade.

Aktívne učí angličtinu a venuje sa 
humanitárnej fotografii. Patrí 
medzi priekopníkov Pro-life hnu-
tia na Slovensku. V posledných 
rokoch sa venuje humanitár-

nym projektom. Aktívne sa zapá-
ja do pomoci kresťanským utečen-

com na Blízkom východe a ich 
integrácii na Slovensku.

91. František Höger
Má 53 rokov, študoval v Prešove, Krakove, Ru-
žomberku a v Košiciach. S rodinou žije v rodných 

Finticiach, kde učí na základnej 
škole a vychováva žiakov po 
stránke vedomostnej aj špor-
tovej, odovzdáva im odborné 
znalosti aj životné skúsenosti.

 Aktívne sa podieľa na živote 
obce, pracuje ako hlavný 

kontrolór i tréner 
futbalu a florbalu.

93. Marián Gális
Má 29 rokov a pochádza z Topoľčian. Popri za-
mestnaní študuje politológiu.

Nie je mu ľahostajné, že šikov-
ní mladí ľudia odchádzajú do 
zahraničia za lepšími životný-
mi podmienkami. Chce preto 
zlepšiť Slovensko tak, že dá 
mladým ľuďom možnosť sle-

dovať a podieľať sa na postup-
nej ceste k takej krajine, 
akú ju túžia mať.

97. Matúš Bystriansky
21-ročný študent žurnalistiky býva v Dolnej 
Strehovej a je najmladším kandidátom hnutia 

OĽaNO.
Ako študent pozná problémy škol-
stva, preto je jeho cieľom celkové 
zlepšenie situácie v tejto oblasti. 
Je delegátom svojej fakulty v Štu-

dentskej rade vysokých škôl. Chce 
dosiahnuť, aby vysokoškolskí 

študenti neboli „doj-
nou kravou“ štátu.

96. Marián Novota
Má 47 rokov a s rodinou žije na Záhorí v Malac-
kách. Doktorát obhájil na STU.

Je poslancom mestského zastupi-
teľstva. Záleží mu na ochrane ži-
votného prostredia a historického 
dedičstva. Neznesie neprávosť a 
korupciu. Jeho cieľom je presadiť 

rovnosť práva a povinností pre ka-
ždého, bez ohľadu na posta-

venie a tak zabezpečiť 
rozvoj celej spoločnosti.

99. Igor Krafčík
Má 52 rokov, narodil sa, vyštudoval a žije v Ko-
šiciach. Pracuje ako obchodný manažér a počas 

ciest po Slovensku počúva o problé-
moch ľudí, ktorí dúfajú v lepšie 
časy a spravodlivejšiu budúcnosť.
Namiesto arogancie moci chce 
v politike presadzovať posla-
nie a službu ľuďom. Nech sa o 

Slovensku prestane hovoriť ako o 
krajine korupcie a kliente-

lizmu.

101. Rasťo Zimmerman
Má 54 rokov, pochádza  z Prešova, ale už 37 
rokov žije v Bratislave, kde pracuje vo verejnom 

obstarávaní a podniká. Jeho dvaja 
vysokoškolsky vzdelaní syno-
via žijú a pracujú na Slovensku, 
čo považuje vzhľadom na ich 
uplatnenie a ohodnotenie za 

hrdinstvo. Má upratovaciu firmu,    
otvorené oči a víziu 

zgruntu naše Sloven-
sko upratať.

103. Martin Baranovič
Má 52 rokov, pochádza z Hlohovca. Má ukon-
čené VŠ vzdelanie elektrotechnického smeru.

Pracoval v energetike a svoje po-
znatky a skúsenosti chce vy-
užiť pre prácu na energetickej 
sebestačnosti Slovenska. Je si 
vedomý, že Slovensko je zmie-

tané korupčnými škandálmi a 
klientelizmom, s ktorými 

sa občan stretá v každo-
dennom živote.

105. Ján Szöllös
Má 50 rokov. Vyštudoval geografiu a neskôr 
evanjelickú teológiu. Pochádza z okolia Rožňavy, 

žije v Bratislave. Jeho život určujú tri 
lásky – k Bohu, k ľuďom a k prí-
rode. Snaží sa pomáhať ľuďom 
ako pastor cirkevného zboru.
Ako kresťan a ochranár chce 

presadzovať, aby sme našu kra-
jinu spravovali zodpovedne, v 

súlade s kresťanskými 
princípmi.

107. Ivan Uhrík
Má 51 rokov, pochádza a žije v Banskej Bystrici. 
Študoval na UMB v Banskej Bystrici. Ako pred-

seda pozemkového spoločenstva 
sa venuje práci s ľuďmi a in-
tenzívne sa venuje rozvoju tejto 
špecifickej podnikateľskej čin-

nosti. Chce presadzovať – záko-
ny pre podnikateľské prostredie, 

nové pracovné miesta, stop 
rozkrádaniu, rozvoj a in-

vestície do regiónov.

108. Žaneta Knoteková
Má  41 rokov a pochádza z Hlohovca. Vyštudova-
la históriu a kulturológiu na FiF UK v Bratislave. 

Pracuje ako historička a dobrovoľ-
níčka. Je si vedomá, že stále nesi-
eme bremeno doby komunizmu.
Ako členka Konfederácie poli-
tických väzňov vie, že na túto 

dobu nemôžeme zabudnúť. 
Svoje dobrovoľníctvo 

koncentruje na pomoc 
pre Ukrajinu.

111. Patrik Lupták
Má 39 rokov, je občianskym aktivistom a podni-
kateľom z Ružomberka. Taktiež je jedným z čle-

nov petičného výboru Niebenzinke 
- iniciatíve proti nekalému nakla-
daniu s mestským majetkom.
Chce ponúknuť službu s ľud-
ským charakterom, čistým ští-

tom, zmyslom pre spravodlivosť, 
životnými skúsenosťami 

a odvahou vyjadriť 
vlastný názor.

112. Peter Hubáček
Má 48 rokov, študoval na UKF v Nitre, pracuje 
ako zdravotnícky záchranár.

Občiansky sa angažuje od roku 
2012 a poukazuje na korupciu a 
netransparentnosť vo verejnom 
obstarávaní na úkor zdravotníkov 
a daňových poplatníkov. Vedenie 

štátnej záchranky mu za to dalo 
výpoveď. Je presvedčený 

o tom, že aj v zdravotníc-
tve sa dá robiť čestne.

95. Tomáš Caban
Má 27 rokov, je rodákom z Liptova, vyštudovaný 
právnik a ekonóm. V súčasnosti už štvrtý rok 

pôsobí na pôde NR SR ako asistent 
poslankyne Heleny Mezenskej, 
s ktorou aktívne pomáha spo-
trebiteľom a ľuďom v ťažkých 
životných situáciách spôsobe-
ných nebankovými subjektmi a 

nekalými praktikami obchodní-
kov. Chce bojovať proti 

úžere a exekúciám. 

100. Konštantín Javorský
Má 46 rokov, je živnostník, žije v Humennom. 
Živnostníci sa nazývajú aj ekonomickým mo-

torom krajiny. Ale u nás, za Fica, 
ťahajú stále za kratší koniec.

Nízka vymožiteľnosť práva, 
obrovská korupcia, neplatenie 
faktúr, byrokracia. Chce presadiť 

postupné znižovanie odvodov, 
návrat k rovnej dani, ako aj 

zmenu reštruktura-
lizačného zákona.

104. Martin Šebák
Má 45 rokov, s rodinou žije v Snine. Vyštudoval 
lesné inžinierstvo na TU vo Zvolene.

Ako študent stál aktívne pri 
zrode demokracie, v období 
plnom očakávaní a voľnosti. V 
ostatných rokoch vlády jednej 
strany sa podľa neho udialo 
veľa zla. Je presvedčený, že s 
tým treba niečo urobiť. Chce, 

aby sme sa v našej 
krajine mali lepšie.

109. Viera Olbertová
Má 55 rokov, pochádza z Krásna nad Kysucou, 
kde žije so svojou rodinou.

Vyštudovala univerzity v Brne a 
Nitre. Po ukončení štúdia praco-
vala ako učiteľka na základnej 
škole. V súčasnosti pracuje v 

rímskokatolíckej cirkvi, kde 
sa venuje službe vo farnosti 
Žilinskej diecézy a charite. 

So zanietením sa podieľa 
na výzdobe katedrály.

113. Viktor Gažo
Má 62 rokov, pochádza z Trnavy, žije v Pezinku. 
Vychoval 4 deti, zastáva hodnoty tradičnej rodiny.

Bol živnostníkom aj zamest-
návateľom od roku 1990. Chce 
presadzovať úľavy pre živ-
nostníkov. Zamerať sa chce 
aj na oblasti rodiny, vrátane 

starostlivosti o starých 
ľudí, ktorí živoria, 

hoci štát má pe-
ňazí dosť.

Novou šancou nekomunistov bol pokus Ivety Radičovej dať politike slušnú tvár. Spolu-
stranníci ale v dohode s R. Ficom Radičovú onedlho odstránili, a skrátili si dokonca vlastné 
volebné obdobie. Pravica tým opovrhla dôverou a mandátom, ktorý im voliči zverili vo voľ-
bách 2010. Trest prišiel, tentoraz, bez prieťahov: voliči sa od nich odvrátili. A tak sme zažili 
po prvý raz od Novembra 89 opäť vládu jednej strany. Kedže SMER založili bývalí komunisti 
a mečiarovskí privatizéri, zažili sme 4 roky legitimizácie a upevňovania ich moci. Oligarchovia 
ešte viac zbohatli, demokratická kontrola je oslabená, súdy a prokuratúra kryjú zlodejov... 
Biedny volič dostal iba ak žobrácke „balíčky“. Fico dúfa, že to, ako necháva politických oligar-
chov vyciciavať Slovensko, voliči nezbadajú, pretože oligarchovia poskupovali už skoro všetky 
slovenské médiá a masívne nimi ovplyvňujú verejnú mienku. 
Takže príbeh demokracie na Slovensku visí opäť raz na tenkej šnúrke. Väčšina straníkov 
sa už podrobila Robertovi Ficovi a jeho oligarchom. Spomeňte si, čo sa ho za roky od vzniku 
SMERu (1999) nakritizovali – Bugár, Procházka, Miškov aj Frešo... ale dnes sa mu vzdávajú. 
Protiváhou ostávajú iba demokratickí občania, aktivisti, hnutie OĽANO... Vláda R. Fica to vie 
a preto sa snaží Matoviča zastrašiť a najmä znevážiť. Cieľom je znechutenie demokratických 
voličov, ktorých chcú odradiť od účasti vo voľbách 2016.
Náš slovenský príbeh ale píšeme, každý jeden osobne, práve voľbami. Voľby sú našim veľ-
kým dňom, kedy môžeme poslať preč nehodných politikov. Využime na to aj voľby 2016. 
V nich musí konečne začať tretia vlna demokratickej revolúcie, v ktorej pôjde o odstránenie 
novodobej rakoviny Slovenska – politickej korupcie. Volebný lístok, ktorý dostanete vo voleb-
ných miestnostiach 5. marca 2016, bude napohľad len malý kúsok papiera, ale práve ním 
môžete opäť raz pohnúť so Slovenskom. Urobte to!
     

Ján Budaj

... pokračovanie zamyslenia
Ján Budaj o tretej vlne demokracie

Milan Kňažko, Ján Budaj a Karel Kryl počas Novembra 1989

Viete, že súčasní  poslanci za  
hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a ne-
závislé osobnosti (OĽANO) boli 
vyhodnotení ako najaktívnejší 
poslanci zo všetkých politických 
strán a hnutí v parlamente?
Spoločne predložili viac legisla-
tívnych návrhov, ako všetci 
ostatní poslanci dokopy.



115. Henrieta Petrincová
Má 54 rokov, žije v Banskej Bystrici. Venuje sa 
regionálnej politike a pracuje ako hovorkyňa 

petičného výboru.
Úspešne bojovala proti spaľov-
ni nebezpečného odpadu vo 
svojom meste. Jej cieľom je 

dosiahnuť dobré životné pod-
mienky pre všetky vekové vrstvy 

-  dôchodcov aj pracujúcich, ale hlav-
ne pre mladých, aby nemuseli 

odchádzať do zahraničia.

116. Dagmar Pupalová
Má 42 rokov a pochádza z umeleckej rodiny. 
Má ekonomické vzdelanie, študuje právo, hrá 

v ochotníckom divadle, venuje sa 
kultúre a dizajnu.
Svojou charizmou, diploma-
tickým správaním a zmyslom 

pre spravodlivosť chce pris-
pieť k pozitívnym zmenám na 
Slovensku. Je za zachovanie 

kultúrneho dedičstva a 
ochranu zvierat.

117. Eva Ivanovová
Má 35 rokov a žije v Prievidzi.  Vyštudovala 
ekonómiu a je úplne obyčajným človekom – 

manželkou i matkou.
Vie, s akými problémami oby-
čajní ľudia denne zápasia. Do 
politiky by chcela vniesť lásku 
a úctu k ľuďom. Verí, že aj na 
Slovensku sa dá žiť lepšie. Tak,  

aby ľudia nemuseli odchádzať 
za lepším životom do za-

hraničia. Stačí len chcieť.

120. Patrik Mečár
Má 32 rokov, pôvodom je z Nitry. Dlhé roky žil v 
zahraničí, kde videl, že demokracia môže byť aj 

ľudský a funkčný systém.
Po návrate na Slovensko štu-

doval právo na Paneurópskej 
vysokej škole v Bratislave. Túži 
zmeniť pohľad ľudí na veci, kto-
ré už prestali vnímať ako útlak 

a nespravodlivosť, ale pova-
žujú ich za samozrejmosť a 

súčasť bežného života.

121. Róbert Sitár
Má 26 rokov, je zakladateľom a šéfredak-
torom online spravodajského portálu. Na 

kandidátnu listinu ho navrhli 
samotní občania. Medzi jeho 
záľuby patrí šport, hudba a 

práca. Jeho obľúbené jedlo je 
rezeň plnený šunkou a syrom. 

Motto, s ktorým sa rozhodol 
ako šéfredaktor kandidovať, je: 

„Budete vedieť o všet-
kom!”

125. Andrej Holič
Má 28 rokov, študoval na Ekonomickej univer-
zite v Bratislave.

Profesijne sa venuje riadeniu 
projektov zo štrukturálnych 
fondov EÚ. Pracuje na Fakulte 
elektrotechniky a informatiky 
STU v Bratislave. Svojimi ná-

vrhmi chce optimalizovať pro-
cesy vo verejnej správe a priniesť 

vyššiu transparentnosť vo ve-
rejnom obstarávaní.

127. Jaroslav Hupka
Má 43 rokov, vyštudoval Slovenskú technic-
kú univerzitu MTF v Trnave. Žije v Púchove, 

bol mestským poslancom a v 
súčasnosti je čestným patró-
nom projektu BK Župný dom,  
ktorý ponúka priestory na 
prácu občianských združení.
Hnutiu OĽaNO pomáha akti-

vitami vo svojom regióne, chce, 
aby sa ľuďom na Slo-

vensku žilo lepšie.

128. Roman Vaňo
Má 50 rokov a je stavebný inžinier. Po vysokej 
škole a vojne dostal za “odmenu” výpoveď zo 

zamestnania. Aj preto sa stal 
podnikateľom. Politika bola 
pre neho dlho tabu, ale vďaka 
hnutiu OĽaNO sa jej začal in-
tenzívne venovať. Rozhodol sa 

pomôcť a už šiesty rok s hnutím 
spolupracuje ako krajský 

koordinátor v Tren-
čianskom kraji.

133. Milan Beňo
Má 70 rokov, je súkromne hospodáriaci 
roľník, ktorý sa celý život živí prácou svojich 

rúk.
Nie je politik, ale pracant. Nepod-
lieha žiadnej záujmovej skupi-
ne či predsedovi a svoj mandát 
bude vykonávať podľa svojho 
najlepšieho vedomia a svedomia. 

Bude presadzovať zákony v 
prospech všetkých ob-

čanov Slovenska.

132. Róbert Mačej
Má 36 rokov, žije v Prešove, je ženatý a má tri 
deti. Je riaditeľom spoločnosti na ekologické 

spracovanie vozidiel. 
Ekológia je mu blízka a vidí, 
že pomocou nej sa dá mnohé 
vylepšiť. Slovensko má podľa 

neho potenciál stať sa špičkou v 
oblasti životného prostredia, no je 

potrebné znížiť  byrokraciu 
a zastaviť korupciu v 

tomto odvetví.

131. Tomáš Štark
Má 54 rokov, ekonomické vzdelanie a skúse-
nosti v hospodárskej oblasti, financiách.

Dlhodobo sa zaoberá poskytova-
ním služieb vo verejnom obstará-
vaní. Jeho snahou je presadzovať 
zmeny k väčšej transparentnosti 
vo verejnom obstarávaní, systé-

mové zmeny v zdravotníctve a 
celkové zlepšenie stavu 
veci v rámci spoloč-
nosti.

136. Štefan Tomáš
Má 45 rokov, absolvent TU v Košiciach, vidiečan 
žijúci v Michalovciach, živnostník.

Presadzuje ochranu prírodné-
ho dedičstva našich predkov, 
ktorí obyčajným sedliackym 
rozumom dokázali udržiavať 
rovnováhu v krajine. Novodobí 

„súdruhovia“ zásahmi do príro-
dy zavinili, že sa z úrod-

nej zemplínskej nížiny 
stáva nová púšť.

137. Anna Jakubíková
Má 57 rokov, stredoškolské vzdelanie, býva v 
Púchove. Je živnostníčka a pozná každodenný 

boj živnostníka o prežitie. Suchý 
svet čísel a zákonov skrášľuje 
lektorstvom enkaustiky. 
Neznáša klamstvo, podvody, 

korupciu a nespravodlivosť. Chce 
presadzovať zjednodušenie   

byrokracie a skvalitnenie    
života dôchodcov a 
sociálne odkázaných.

123. František Kováč
Má 56 rokov a prvú časť svojho života pre-
žil v Hronskom Beňadiku, kde sa vždy rád 

vracia. So svojou rodinou býva v 
Žiari nad Hronom, má štyri deti 
a je živnostníkom. Jeho život je 
napĺňaný v duchu hesla Modli 
sa a pracuj.
Chce pozorne vnímať každoden-

né problémy rodín a obyčaj-
ných ľudí a zodpoved-
ne im pomáhať.

119. Štefan Goron
Má 38 rokov. Politika ho baví odmalička. Navr-
hol reformu na zefektívnenie verejnej správy. 

Jej uplatnením by prišlo k výraz-
ným úsporám a jej zoštíhleniu. 
Chce výhody pre občanov, ktorí 
pravidelne volia,  zjednotiť ter-
míny volieb a zakázať  alkohol v 

parlamente. Jeho srdcovou zále-
žitosťou sú opustené a týrané 

zvieratá, ktoré pravi-
deľne zachraňuje.

124. Erik Bukna
Má 31 rokov. Rodák z Banskej Bystrice, ktorý 
pracuje v oblasti reklamy. V rámci voľného 

času sa angažuje v projekte, 
ktorý je zameraný na protidro-
govú prevenciu detí a mla-
distvých. Spolupodieľa sa na 
príprave projektu určeného 

na ochranu životného pro-
stredia za pomoci 
obnoviteľných prí-
rodných zdrojov.

129. Marián Koláček
Má 42 rokov, vyštudoval strednú školu v 
plynárenskom odvetví. V súčasnosti pracu-

je ako vodič hromadnej dopravy 
v Bratislave.

Systém, v ktorom žijeme, pro-
dukuje podľa neho výhody  
nie pre šikovných a múdrych, 

ale iba pre špekulantov a tých, 
ktorí sú pri moci. Je nespra-

vodlivý,  korupčný a  
je na čase to zmeniť. 

135. Pavol Leško
Má 53 rokov, žije v Prešove, je inštalatér, rybár a 
milovníkom prírody.

Vie, ako žijú obyčajní ľudia a 
chce riešiť ich problémy - nízke 
dôchodky, mzdy, výhodnejšie pô-
žičky pre mladých, ktorí pracujú, 
no nemôžu vyžiť. Chce zmeniť 

zákony o rybárstve, pôde, ochra-
ne prírody. Jeho mottom 

je: “Dajte šancu nám, 
vrátime ju vám!”

139. Michal Kravčík
Má 59 rokov a systematicky sa venuje zapája-
niu nezamestnaných do ochrany pred povod-

ňami, suchom a klimatickou zme-
nou. Slovensko môže byť vďaka 
týmto riešeniam bezpečnou 
krajinou s dostatkom vody pre 
ľudí, potravín a zdravou klímou.            

Chce dosiahnuť, aby Slovensko 
bolo takým regiónom Európy,  v 

ktorom bude radosť žiť 
a pracovať.

ĽUDIA HODNÍ DÔVERY

Slovensko, kde sa budeme cítiť dobre ako doma.

LEPŠIE SLOVENSKO
Lepšia politika
Kde zákony tvoria ľudia, nie bábky v rukách finančných skupín.
Kde politici ľudí neokrádajú a nevyvyšujú sa nad svojich voličov.
Kde reprezentanti štátu nesú hmotnú zodpovednosť za svoje činy.
Kde politici nekladú prekážky ľuďom v priamej správe vecí verejných.

Lepší štát
Kde úrady a ľudia sú rovnocennými partnermi.
Kde viac už nerobíme dlhy na úkor svojich detí a vnúčat.
Kde štát spravuje len to, čo dokáže lepšie ako ľudia sami.
Kde každá národnosť má rovnaké možnosti na svoj rozvoj.
Kde úrady vedú najlepší z nich, nie politicky dosadené figúrky.
Kde polícia, prokuratúra a súdy sú od politiky dokonale nezávislé.
Kde odborný personál úradov chránime pred politickými čistkami.
Kde informácie sú voľne prístupné a nemusíme sa ich doprosovať.
Kde nákupy štátu nezávisia len od ceny, ale aj úžitku pre spoločnosť.
Kde eurofondy slúžia na rozvoj krajiny, nie na obohatenie špekulantov.
Kde cieľom je rovnomerný rozvoj celého štátu, nie len vybraných častí.
Kde Slovensko je zodpovedný a sebavedomý partner ostatných štátov.

Lepší život
Kde občiansky aktivizmus je vítaný a podporovaný.
Kde nekradnúť, platiť dane a čestne žiť je normálne.
Kde si vážime a chránime občiansku statočnosť ľudí.
Kde podvodníci a špekulanti nie sú zákonom chránení.
Kde školy učia deti žiť a myslieť, nie len odpovedať na otázky.
Kde pomáhame snaživým a chránime bezmocných a slabších.
Kde domôcť sa práva netrvá veky a pravda nezáleží od majetkov.
Kde zdravie je priorita a chorý nemusí uplácať a zháňať známosti.
Kde rozvíjame talenty všetkých detí, aj tých z chudobnejších rodín.
Kde každej rodine, aj tej neúplnej, venujeme pozornosť a podporu.
Kde kultúra začína v rodine, pokračuje v škole a nekončí v divadle.
Kde veda, výskum a inovácie sú potenciálom rozvoja, nie na príťaž.
Kde nežijeme v strachu o život, majetok a polícii môžeme dôverovať.
Kde chránime a rozvíjame naše hodnoty, prírodné a kultúrne dedičstvo.

Lepšia práca
Kde živnostníkov si vážime za to, že sa živia sami.
Kde malí v podnikaní majú rovnakú podporu ako veľkí.
Kde polia neležia ladom, kým tisíce ľudí nemajú roky prácu.
Kde podnikať a dávať prácu iným je hodné obdivu a pomoci.
Kde podporujeme vznik pracovných miest tam, kde ľudia žijú.
Kde mzda i dôchodok za prácu je vždy viac ako za ničnerobenie.
Kde v osadách sú cieľom pracujúci ľudia, nie ďalší poberatelia dávok.

Náš cieľ:
Sme hnutie ľudí, ktorí vedia, po akom Slovensku ľudia túžia. Sen ľudí je preto zá-
roveň aj náš cieľ. Poznáme bolesti ľudí, poznáme riešenia. Vieme presne, čo treba 
zmeniť, aby sme si zo Slovenska urobili krajinu, kde sa všetci čestní ľudia budú cítiť 
ako doma. Kde pravidlá budú platiť pre všetkých a politici si z politiky neurobia biznis 
pre samých seba. Na to všetko však potrebujeme vás. Pomôžete? 5. marec sa blíži.



Pomáhajme
ľuďom odraziť sa z dna
Misijná práca dokáže zmeniť ľudské životy.
Poslanec za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) Peter Pollák presadzuje 
misijnú prácu s ľuďmi na okraji spoločnosti. Práca misionárov a charity dokáže pomôcť aj 
ľuďom, ktorí padli na úplné dno. Jeho slovám dávajú za pravdu aj konkrétne úspechy z 
viacerých regiónov. Pollák pomohol cez svoj úrad splnomocnenca vlády pre rómske komu-
nity viacerým misijným aktivitám.
„Cirkevné spoločnosti pôsobia v rómskych komunitách už niekoľko rokov s výbornými 
výsledkami, ale štát si ich v  podstate nevšímal. Nemali žiadnu podporu, niekedy ani 
morálnu... Začali sme preto financovať aktivity, ktoré prinášajú reálne výsledky, menia 
život ľudí na okraji spoločnosti k lepšiemu. Prácu cirkvi a cirkevných spoločností si vážim, 
majú totiž odvahu pracovať s najbiednejšími ľuďmi,“ vysvetlil Peter Pollák.

BOH MILUJE VŠETKÝCH ROVNAKO
Splnomocnenec začal s cirkevnými spoločnosťami komunikovať okamžite po nástupe na 
svoj úrad. „Cirkvi v osadách pôsobia dlho, ich výsledky sú verejnosti známe. Mnohým zme-
nili životy – ľudia pod ich vplyvom prestali piť alkohol, hrať hazardné hry, znečisťovať 
okolie. Vďaka misijnej práci sa z ľudí, ktorí boli kedysi vyvrheľmi spoločnosti, stávajú 
pozitívne vzory. Majú ukážkové rodiny, dobre hospodária, vychádzajú so susedmi, 
pomáhajú druhým. Misijná práca sa netýka len Rómov, týka sa nás všetkých.“
Peter Pollák podporuje misijnú prácu už tretí rok. Pocítili ju rôzne cirkevné spoločnosti, vo 
vierovyznaní rozdiely nerobí. „Boh miluje všetkých rovnako, Ježiš chodil k najchudobnejším. 
Tí, ktorí nemajú nič získali novú nádej, pocit, že niekam patria. Rímsko aj gréckokatolíc-
ka, apoštolská cirkev tiež saleziáni, babtisti a ďalšie sa dennodenne snažia. Musíme im 
prejaviť vďaku, podporovať ich.“
Misijná práca pozitívne „naštartovala“ mnohých nerómov aj Rómov. „Napríklad v okolí Sabi-
nova sa stretávajú Rómovia na čele s pánom Kalejom, v prešovskom regióne robí úžasnú 
prácu Rinaldo Oláh, pastor Igor Maľar zase pomáha v osade Podskalka v Humennom, 
diakon Michal Horváth ukazuje ľuďom správnu cestu v Hanušovciach nad Topľou. 
Samozrejme, je mnoho ďalších pozitívnych vzorov.“ Misijná práca je rozšírená v stovkách 
komunít, dokáže zasiahnuť tisíce rodín.

PÁPEŽ VYZDVIHOL PRÁCU PETRA POLLÁKA
Na rómskej púti sa vo Vatikáne tento rok stretlo 7 tisíc Rómov z celého sveta. Tešili sa na au-
dienciu u pápeža Františka. Šancu vystúpiť s príhovorom pred Svätým otcom dostali len dva-
ja z nich. Peter Pollák sa stal zástupcom Rómov z celého sveta. Hovoril svoj vlastný príbeh.
„Rozprával som o Rómovi z osady, o sebe. Musel som tvrdo pracovať, snažil som sa čo 
najviac vzdelávať. Nič som nedostal zadarmo. Pápeža môj príbeh pravdepodobne oslovil, 
teší ma, že vo svojej reči spomenul dôležitosť vzdelania. Je to aj moja osobná priorita ako 
aj priorita nášho hnutia Obyčajní ľudia,“ objasnil Pollák.
Svätý Otec mimo vatikánskych zvyklostí vyzdvihol počas svojho príhovoru Petrov osobný 
príbeh. Poslanca označil ako vzor hodný nasledovania.
„Vzdelávanie musí byť prioritou pre všetkých zodpovedných ľudí. Vzdelanie je kľúčom na 
trh práce, kľúč k lepšiemu životu. Slovenské školstvo sa podceňuje, je poddimenzované, 
učitelia štrajkujú. Situácia je kritická. Pápež nás povzbudil. Povedal, že Rómovia majú byť 
v centre cirkvi, nie na jej okraji. Je to pravda. Boh miluje chudobných. Boh miluje aj Rómov. 
Stretnutie, či už s pápežom, alebo misionármi ma obohatilo a utvrdilo v presvedčení, že 
všetko sa dá, často stačí len odvaha.“

CAMPFEST - RÓMSKY DOM BÚRAL PREDSUDKY
Po prvýkrát dostali šancu veriaci Rómovia prezentovať svoje výsledky, kultúru, misijnú prácu 
na najväčšom slovenskom kresťanskom festivale Campfest v Kráľovej Lehote. Pre mnohých 
mladých to bola prvá možnosť byť súčasťou takejto veľkej udalosti. Viacerí vnímali svoju 
účasť osobne, ponúkli svedectvá svojich životov.
Rómsky dom prezentoval cirkevné divadlá, tradičné rómske remeslá, kapely, či diskusie. 
Vysokú účasť malo aj darovanie krvi. Pollákova vízia sa splnila. Rómsky dom búral pred-
sudky. „Príbeh otca, ktorý stratil vlastné dieťa. Alkoholikov, ktorí už roky nepijú. Úžerníka, 
ktorý teraz pomáha ľuďom v núdzi. Manželov čo nemohli mať deti, no Boh im po mnohých 
rokoch požehnal... Je veľa zázrakov, ktoré sa denno-denne dejú. Otvorili sme vlastné srd-
cia. Po jednej z diskusií sa začali nerómovia ospravedlňovať Rómom a naopak. Bol to pre 
mňa neuveriteľný okamih. Každý z nás má predsudky. Na Campfeste sa nám ich podarilo 
búrať,“ spomína Peter Pollák.

Peter
POLLÁK:
Peter Pollák (42) je prvým rómskym poslan-
com v Národnej rade Slovenskej republiky. 
Kandidoval za hnutie OĽANO.
Vyrastal a donedávna žil v rómskej osade. 
Rozhodol sa vzoprieť osudu a napriek veľkej 
chudobe vyštudoval VŠ, kde získal doktorát.
Je uznávaným odborníkom na sociálnu pro-
blematiku. Po vstupe do parlamentu dostal 
ponuku zobrať zodpovednosť za Úrad pre 
rómske komunity. Ponuku prijal a presadil via-
cero zásadných návrhov z jeho tzv. Rómskej 
reformy. Postupne budeme o nich informovať 
v týchto novinách. Peter Pollák kandiduje spo-
ločne s ostatnými poslancami hnutia OĽANO 
zo samého konca kandidátky s číslom 142.

150. Igor Matovič
Má 42 rokov. Už ako študent VŠ zamestnával 
dvetisíc ľudí vo svojom vydavateľstve. Po 13tich 

rokoch podnikania bez akýchkoľ-
vek štátnych zákaziek a dlhov z 
rodinnej firmy odišiel.
Založil hnutie Obyčajní ľudia s 
cieľom vyčistiť Slovenskú politiku 

od zlodejov a umožniť čestným 
ľuďom spravovať našu kra-

jinu, aby z nej naše deti 
nemuseli utekať.

148. Jozef Viskupič
Má 39 rokov, otec, športovec, muzikant, mana-
žér, spoluzakladateľ hnutia OĽaNO.

Je potrebné hovoriť pravdu do očí, 
keď sa rozkráda krajina. Nastal 
však čas presadiť riešenia v ob-
lastiach energetickej koncepcie 
štátu, opravy politického systé-

mu, kultúry, mediálneho prostre-
dia, ako aj EÚ. Týmto témam sa 

aktívne venuje.

142. Peter Pollák
Má 42 rokov, aj s rodinou žije v Levoči. Prvý róm-
sky poslanec NR SR, splnomocnenec vlády pre 

rómske komunity.
Rómskej problematike sa posta-
vil čelom, má odvahu presadiť aj 
nepopulárne riešenia. Predsta-
vil reformu sociálneho systému, 

sprísnenie čerpania eurofondov 
a zabezpečil výrazný 

nárast aktivít v róm-
skych komunitách.

141. Janka Šípošová
Má 66 rokov, pochádza z Banskej Bystrice, žije 
v Bratislave. Psychologička, poradkyňa, ob-

čianska aktivistka, zakladateľka 
občianskeho združenia Pomoc 

obetiam násilia.
Je ambasádorkou obetí kri-

minálnych a násilných činov, či 
nešťastných udalostí. Ako poslan-

kyňa NR SR predložila aj návrhy 
na odškodnenie obetí 

komunistického režimu.

143. Helena Mezenská
Má 42 rokov, pochádza z Popradu. Pracovala v 
TV Poprad, MsZ a Ombudspote. V NR SR chráni 

práva ľudí pred nekalým konaním 
predajcov a úradov. 

Presadila zrušenie nezmy-
selných poplatkov za účty, 
zvýšenie ochrany pred úže-
rou, nečestnými zmluvami 

a praktikami. V roku 2014 
bola občianskou kandi-

dátkou na prezidentku.

145. Richard Vašečka
Má 42 rokov. Pochádza z Bratislavy, študoval v 
Prešove, s rodinou žije neďaleko Žiliny.

15 rokov učil na gymnáziu. Pred-
náša a publikuje na Slovensku 
i v zahraničí so zameraním na 
rodiny a mladých. V parlamente 
sa venuje najmä otázkam rodiny, 
školstva a bezpečnosti. Ako veriaci 

kresťan sa usiluje vnášať 
do spoločnosti hodnoty 

evanjelia.

146. Eva Horváthová
Pred 41 rokmi sa narodila v Banskej Bystrici, je le-
kárka, vysokoškolská profesorka a matka 3 detí.

Verí, že len kvalitné vzdeláva-
nie na všetkých úrovniach 
dokáže posunúť spoločnosť 
dopredu. Učitelia i zdravot-
nícki pracovníci musia opäť 
získať dôstojné postavenie. 

Zdravotne postihnutí a znevý-
hodnení nesmú zostať na 

okraji spoločnosti.

144. Ján Mičovský
Má 60 rokov. Lesník, ktorý sa na chvíľu stal 
politikom. Do parlamentu ho priviedol boj 

proti korupcii v Lesoch SR. Iniciátor 
programu Spájame statočných 
- občanov, ktorí pri stretnutí s 
korupciou nemlčia.
Bojuje za čistotu politiky i príro-

dy. Štát ho žaluje za poukázanie 
na špinavé verejné obstará-

vania. Autor Lesníckeho 
skanzenu.

147. Martin Fecko
Má 53 rokov, narodil sa a s rodinou žije v Pre-
šove-Nižnej Šebastovej, vyštudoval VŠP v Nitre, 

20 rokov pracoval na Pozemkovom 
úrade, ornitológ. Ako poslanec 
sa venuje poľnohospodárskej 
agende, zvlášť pozemkovej a 
ochrane životného prostredia.

Je za spravodlivé záko-
ny, ktoré budú život 
ľuďom zjednodušo-
vať a nie ho kompli-

149. Erika Jurinová
Má 44 rokov, žije v Nižnej na Orave a je jed-
nou zo štyroch zakladateľov hnutia OĽaNO.

Neúnavne a s nasadením v par-
lamente otvára témy týkajúce 
sa zlepšenia života rodín, spra-
vodlivých dôchodkov, ochrany 
slabších, ZŤP a ich podmienok 
v spoločnosti. Uvedomuje si, že 
najväčším bohatstvom krajiny 

sú ľudia, preto musíme najviac 
investovať práve do nich.

140. Igor Hraško
Má 43 rokov a doma je v Turci. Je folklorista, 
pedagóg a stavebný inžinier so zmyslom pre 

spravodlivosť a poctivosť.
Venuje sa ochrane našich kul-
túrnych hodnôt, regionálnemu 
rozvoju, výchove mladých a 
iným občianskym aktivitám po-
máhajúcim okoliu. Občania spo-

ločne majú spravovať štát. 
Bez korupcie, kliente-
lizmu a okrádania.

ĽUDIA HODNÍ DÔVERY
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Keď sme sa po voľbách v roku 2012 stretli všetci poslanci zvolení za naše 
hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), všetkým som po-
vedal približne toto: „Som veľmi rád, že ste dostali dôveru ľudí, ale 
vedzte, že ak budete chcieť kandidovať v budúcich voľbách, všetci bu-
dete skladať účty svojim voličom z úplného konca kandidátky. Preto, ak 
chcete uspieť aj v budúcich voľbách, musíte počas štyroch rokov zabrať, 
lebo ak budete na konci, nikto vám nedá hlas len tak zadarmo.“
Zároveň som poveril našich poslancov, že o všetkých zásadných veciach 
budú rozhodovať všetci spoločne - celý poslanecký klub (viď nižšie).

Prešli štyri roky, naši poslanci sa stali bezkonkurenčne najaktívnejšími 
poslancami a nastal čas tvorby kandidátky. Dnes priznávam, že som 
tak trochu tŕpol, či odolajú pokušeniu a či náhodou nezmenia našu 
zásadu, že poslanci kandidujú z konca kandidátky. Mohli tak v pohode 
urobiť, keďže rozhodovali aj o spôsobe tvorby kandidátky.
Pokušeniu odolali a sami sa postavili čestne na koniec. Veľmi som za to 
na mojich kolegov hrdý. Napísať sa na začiatok, tak ako to robia všetci, 
je zbabelé. Skladať účty z konca, je čestné a fér. Fér voči ľuďom - voličom. 
Fér voči novým ľuďom na kandidátke. Ďakujem vám.   igor matovič

Poslanci za OĽANO všetci na konci!

... a úplne na konci
4 pôvodní obyčajní:
Martin Fecko. Jozef Viskupič. Erika Jurinová a 
ja. Štyria ľudia, ktorí sa pred pár rokmi roz-
hodli zmeniť slovenskú politiku. Robiť ju s 
ľuďmi a pre ľudí, tak, ako by politika mala 
byť robená. Smiali sa nám, hádzali polená 
pod nohy, ohovárali, ale ľudia stáli pri nás.
Dnes, už po tretíkrát stojíme na úplnom 
konci s vierou vo vašu dôveru. Ďakujeme.



PRE DETI A RODINY
1. MATERSKÁ DÁVKA VO VÝŠKE PRÍJMU
Zvýšime materskú na 100% predošlého čistého príjmu matky.

2. MIESTO V ŠKÔLKE PRE KAŽDÉ DIEŤA
Zavedieme nárok každého dieťaťa od troch rokov na bezplatné 
miesto v škôlke. V prípade, ak nebude poskytnuté, rodičia získajú 
nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa vo výške 280 eur za 
každý mesiac neposkytnutia služby.

3. POVINNÁ ŠKÔLKA PRE OHROZENÉ DETI
Zavedieme povinnú predškolskú výchovu (škôlku) pre deti zo so-
ciálne znevýhodneného prostredia.

4. HYPOTEKÁRNE PRÁZDNINY
Zavedieme “hypotekárne prázdniny”, aby rodič dieťaťa do troch rok-
ov mohol požiadať svoju banku o plný odklad splátok hypotéky.

5. VYŠŠIE DANE 100 FIRMÁM, NIŽŠIE ĽUĎOM
Zvýšime daň z príjmu na 50% bankám a regulovaným subjektom 
(energetické monopoly...). Takto získané prostriedky použijeme na 
zvýšenie daňového bonusu na dieťa na 500 eur ročne a zníženie 
DPH na potraviny na 10%.

6. VIAC VĎAKY OPATROVATEĽOM
Opatrovateľovi ťažko zdravotne postihnutého príbuzného budeme 
garantovať príspevok vo výške minimálnej mzdy.

PRE PRÁCU A PODNIKANIE
7. POMOCNÁ RUKA ŽIVNOSTNÍKOM
Začínajúcim živnostníkom zabezpečíme ročný bezplatný adminis-
tratívny servis. Zavedieme možnosť zdaňovať príjmy živnostníkov 
formou paušálnej dane.

8. PRÁCA PRE NEZAMESTNANÝCH
Zavedieme možnosť uchádzať sa o verejné zákazky na nízkokvali-
fikované práce len firmám, ktoré na práce zamestnajú minimálne 
20% dlhodobonezamestnaných.

9. PRÁCA PRE SEBESTAČNOSŤ SLOVENSKA
Zmeníme systém dotácií v poľnohospodárstve tak, aby sme výrazne 
viac podporovali prácu ľudí, ako prácu strojov.

10. RÝCHLA SPRAVODLIVOSŤ
Zavedieme pravidlo, aby uvedenie faktúry odberateľom do kontrol-
ného výkazu o DPH sa považovalo za uznanie záväzku a v prípade 
jej neuhradenia za exekučný titul.

11. OCHRANA PRED PODVODNÍKMI
Zavedieme trestnosť bezdôvodného nezaplatenia faktúry a 
povinnosť platiť faktúry v poradí, pre firmy, ktoré platia svoje záväz-
ky neskôr ako 60 dní po splatnosti.

12. ISTOTA V PODNIKANÍ
Zavedieme pravidlo, aby akákoľvek zmena zákonov ovplyvňujúca 
podnikanie bola účinná vždy len od 1. januára. 

PROTI KORUPCII
13. HMOTNÁ ZODPOVEDNOSŤ POLITIKOV
Zavedieme hmotnú zodpovednosť politikov.

14. SCHRÁNKOVÉ FIRMY BEZ VEREJNÝCH ZDROJOV
Zakážeme schránkovým firmám uchádzať sa o verejné zdroje.

15. ÚČINNÉ PREUKAZOVANIE PÔVODU MAJETKU
Sfunkčníme zákon o preukazovaní pôvodu majetku (zakážeme 
prevod majetku počas konania a preukazovanie legálneho príjmu 
cez neobvyklé obchodné operácie).

16. NEZÁVISLÁ POLÍCIA, PROKURATÚRA A SÚDY
Výrazne posilníme nezávislosť polície, prokuratúry a súdov. (Sme ot-
vorení diskusii - posilnením právomocí prezidenta, zavedením priamych 
volieb občanmi, posilnením ich samospráv...)

17. PROFESIONÁLNA VEREJNÁ SPRÁVA
Odpolitizujeme verejnú správu - určíme presnú deliacu čiaru medzi 
politickými a odbornými pozíciami, kde konkurzy na odborné pozície 
budú organizovať odborné komisie.

18. OTVORENÁ ŠTÁTNA POKLADNICA
Zriadime jeden centrálny portál so všetkými informáciami týkajúci-
mi sa nakladania s verejnými zdrojmi (štátnych organizácií a pod-
nikov, politických strán, samosprávy, ako aj iných prijímateľov vere-
jných zdrojov).

19. EUROFONDY LEN NA VEREJNÉ ÚČELY
Zavedieme možnosť čerpať eurofondy len na verejné účely, okrem 
nárokovateľných platieb.

20. FUNKČNÉ A EFEKTÍVNE REFERENDUM
Zavedieme nízkonákladové referendum, kedy hlasovanie bude 
prebiehať v tej istej miestnosti, ako iné celoštátne voľby.

PRE ZDRAVIE A VZDELANIE
21. PENIAZE NA ZDRAVIE, NIE TUNELOVANIE
Výrazne obmedzíme zisk zdravotných poisťovní a každý rok inves-
tujeme 100 miliónov eur do obnovy nemocníc.

22. MOTIVAČNÁ MZDA UČITEĽOM NAŠICH DETÍ
Zvýšime platy učiteľov každý rok o 10% počas nasledujúceho voleb-
ného obdobia.

PRE BEZPEČNOSŤ ĽUDÍ 
23. VIAC PRE BEZPEČNOSŤ ĽUDÍ A OBRANU
Výrazne navýšime rozpočet na bezpečnosť štátu a ako predsednícka kraji-
na EÚ navrhneme zmenu Schengenského systému tak, aby štáty, ktoré 
zlyhávajú pri ochrane vonkajšej hranice, boli zo Schengenu vylúčené.

ZMLUVA SO SLOVENSKOM
My, predstavitelia hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) a hnutia NOVA, 
sa touto zmluvou zaväzujeme, že naše hnutia podporia po parlamentných voľbách 2016 
vznik vlády bez účasti strany SMER - SD, ktorá si do svojho vládneho programu osvojí tieto 
naše programové priority:

V Bratislave, dňa 16. novembra 2015

_______________________________  Igor Matovič

_______________________________  Daniel Lipšic

23 KĽÚČOVÝCH RIEŠENÍ PRE ĽUDÍ


