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2 Vedeli ste, že...

Vedeli ste, že…
Hnutie OĽANO sa „zrodilo“ 11.11.2011. Podľa týchto symbolických čísiel dostalo do vienka 
obdivuhodný zmysel pre spravodlivosť. Tento dátum zároveň vyjadruje aj nekonečno. 
Obyčajní ľudia tu teda budú navždy.

Poslanci a poslankyne v našom poslaneckom klube majú spolu 44 detí. V priemere 
to znamená takmer tri deti na jednu poslaneckú rodinu. A ďalšie tri sú na ceste.

Igor Matovič sa narodil v rovnaký deň ako Robert Kaliňák (11. mája).

Najstarším poslancom v našom klube je Ján Budaj (65), najmladším Gábor Grendel (37).

Poslankyňa Anna Verešová nie je v príbuzenskom vzťahu so známou modelkou 
Andreou Verešovou. Hoci obe sú zo Žilinského okresu.

Najviac kávy počas dňa vypije poslanec Jozef Lukáč, občas nestíhame počítať.

V klube máme sedem modrookých poslancov. Ľudia s modrými očami sú vraj priateľskí, 
temperamentní a atraktívni. Snažia sa druhým pomáhať. Ich pozitívnou vlastnosťou 
je úprimnosť. U našich to platí určite!

Všetky naše poslankyne sú hnedoočky. Ľudia s hnedými očami sa vraj vyznačujú 
vnútornou silou, kreativitou, praktickosťou, vytrvalosťou a zodpovednosťou. 
Sedí na sto percent!

Martin Fecko 15 rokov choval papagáje a bol predsedom chovateľov exotického vtáctva 
v Prešove. Jedného času mal až 600 exemplárov z dvadsiatich druhov!

Eduard Heger tajne túži po tom, že raz nahrá CD.

Gábor Grendel hrával počas ZŠ osem rokov na violončelo. V podstate dobrovoľne.

Igor Matovič získal ako dieťa na Majstrovstvách Slovenska v džude bronzovú medailu.

Erika Jurinová mala rýchle nohy (súťažila v atletike), a tiež šikovné prs� , ktoré cvičila 
hrou na klavíri.

V knihe Kazateľ nájdete príslovie: „Živý pes je na tom lepšie ako mŕtvy lev.“ Je prirodzené, 
že lev v nás vzbudzuje viac obdivu a rešpektu ako pes. Lev je predsa nepísaný kráľ zvierat. 
Je silný, divoký, má majestátnu hrivu. 

Ak by sme si mali vybrať, akým zvieraťom chceme byť, asi by väčšina dala levovi pred-
nosť pred psom. Kazateľ však nehovorí o psovi a levovi, ale o ŽIVOM psovi a MŔTVOM le-
vovi. Byť živým je lepšie ako byť mŕtvym. A špeciálne sa na to oplatí myslieť práve v lete, 

v  čase prázdnin a  dovoleniek. Láka nás adrenalín, dobrodružstvo, výnimočnosť. 
Na tom nie je nič zlé. Ale ako hovoria veteráni spravodajských služieb: 

„Existujú riskujúci agenti a starí agenti, ale žiadni starí riskujúci agenti.“ 
Risk je zisk, ale rozumnosti a opatrnosti nie je nikdy nazvyš. 

Denne čítam o  tragických haváriách mladých šoférov, o  utopeniach 
či zraneniach pri skokoch do vody, o  otravách alkoholom či inak 
zmárnenom zdraví a živote mladých. A je mi to veľmi ľúto. Hlavne preto, 
že je to zbytočné. 

Ži naplno, prežívaj letné dobrodružstvá, objavuj nové veci, ale daj si 
pozor na svoj život, na svoje zdravie i na svoje srdce. Ak chceš byť 
levom, zostaň ŽIVÝM levom.

ŽIVÝ PES, MŔTVY LEV
Richard Vašečka:

Eduard Heger
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Veronika Remišová:

Ako ste sa spoznali s Igorom Matovičom? 

Po eurovoľbách v roku 2014 a  pri prvom 
blogu o konfl ikte záujmov bývalého mini-
stra Pavla Pavlisa. 

Možno povedať, že obaja ste symbolmi 
boja proti korupcii. Stáli ste aj v detstve 
na strane spravodlivosti? 

Asi áno. Často sa mi v  živote stávalo, že 
som bola tam, kde som radšej nemala byť. 
Napríklad ešte na základnej škole mlátili 
o dve hlavy vyšší chalani nejakého školá-
ka. Začala som na nich kričať, aby okamži-
te prestali, lebo ich zmlátim ja. Napodiv ho 
nechali a ušli. Až potom som si uvedomila, 
že môžem byť rada, že sa mi neušlo zopár 
kopancov. 

Ktorý „kopanec“ vás v živote najviac zabolel? 

Kopancov bolo v  živote viac, málokto má 
bezstarostný život. Tým najhorším bola ťaž-
ká choroba manžela. Na druhej strane, keď 
čelíte ťažkým situáciám, upracete si životné 
priori� , zistíte, ktoré veci sú najdôležitejšie. 
Je to aj skúška viery, keď sa človek pýta 
Boha, prečo práve on. Na to samozrejme nie 
je žiadna odpoveď, len sa nenechať zlomiť. 

Aj dnes si do vás kdekto rád kopne. 
Ako znášate útoky politických protivníkov? 

Mávnem rukou a  poviem si, že to je „len“ 
politika. Okrem toho, aj moji politickí opo-
nenti sú možno dobrí ľudia, snažím sa kri-
tizovať len ich činy,  najmä ak ide o mrhanie 
našich spoločných peňazí, no neútočiť na 
nich osobne. Keď som bola ešte blogerka, 
Fico na jeden z mojich blogov povedal, že je 
to „pľuvanec zo strany pošahancov“. Takto 
by sa o ľuďoch politik nikdy nemal vyjadro-
vať a už vôbec nie premiér krajiny. Veď je 
platený všetkými ľuďmi a má im slúžiť. 

Čo vás motivuje nevzdávať sa? 

To, že vyhrávajú len tí, ktorí vytrvajú. Aj keď 
sa zdá, že už nezostala žiadna nádej. 

Čo vám dal a čo vám vzal vstup do politiky? 

Spoznala som množstvo skvelých, čest-
ných, pracovitých ľudí, ich príbehy, ťažkosti 
a trápenia. Politika mi tiež dáva príležitosť 
pomáhať  -  nedávno sme pomohli 15 000 

starodôchodcom, na ktorých štát za-
budol, tiež sme pomohli zrušiť mno-
hé pre štát nevýhodné zmluvy. Na 
druhej strane mi politika kradne čas, 
ktorý by som mohla venovať rodine. 

V parlamente sa stretávate s rôz-
nymi neuveriteľnými situáciami. 
Ktorá bola podľa vás od posled-
ných volieb TOP? 

Celkom ma raz pobavilo, keď sme v ro-
kovacej sále diskutovali o  mimoriadne 
dôležitom zákone a  poslanci koalície 
sedeli v  bufete a  pozerali nejaký fut-
balový zápas. Najnovší rebríček aktivi�  
poslancov hovorí asi za všetko. Igor je 
najaktívnejší poslanec, niektorí poslanci 
SMERU za celé volebné obdobie nepredlo-
žili žiadny návrh zákona a niektorí dokonca 
nepovedali ani slovo v  pléne. Futbal im 
je asi prednejší ako ľudia, ktorí ich volili. 

Cez hnutie OĽANO sa do politiky dostá-
vajú nezávislí ľudia. Dá sa so skupinou 
nezávislých poslancov dosiahnuť spoločný 
cieľ? 

Určite áno. Máme 140-stranový volebný 
program, ktorý nás spája a snažíme sa ho 
napĺňať, každý vo svojej oblasti. Sme veľmi 
súdržný klub, ktorý si navzájom pomáha 
a  podporuje sa. Svojich kolegov si vážim, 
sú to šikovní a čestní ľudia. 

O práci poslancov si ľudia myslia všeličo, 
napr. že berú peniaze za nič. Ako to teda je? 

Spýtajte sa môjho manžela. Niekedy ma 
celé dni nevidí, aj teraz v  lete lamentuje, 
že do noci    sedím za počítačom, niečo si 
študujem alebo ťukám do počítača. Ale je 
pravda, že veľa poslancov, najmä zo Sme-
ru a SNS má „prázdniny“ aj počas schôdze. 
Ja len dúfam, že voliči im to zrátajú. 

Žijete v harmonickom zväzku. No predsa, 
čím viete najviac vytočiť svoju polovičku? 

Keď sa politika začne prejavovať aj doma. 
Minule som si zobrala z  taniera najväč-
ší kus koláča a  manžel mi so smiechom 
povedal, že už som � pický štandard-
ný  politik – uchmatnúť si to najlepšie pre 
seba. Našťastie sa to týka len koláčov. 

Čo na manželovi najviac milujete?

To, čo mne chýba. 

Snívate? 

Len v noci, deň je na snívanie príliš krátky. 

Čo je vaším zdrojom energie?

Príroda, dlhé túry alebo bicyklové výle� . 
Meditácia v tichu. 

Ktoré tri hodno�  sú podľa vás v živote 
najcennejšie? 

Boh, rodina, služba.
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Opozícia je na Slovensku v nevďačnej úlohe. Môže predkladať akékoľvek dobré návrhy zákonov, koalícia ich bez 
rozmýšľania vždy zmetie zo stola. Potom to pôsobí tak, že kým opozícia šteká, koalícia pracuje. Nie je to však 
pravda. Koalícia často preberie nápad opozície a zapracuje si ho do svojho návrhu zákona, ktorý predloží a zožne 
zaň potlesk. Opozícia potlesk nedostane, no môže sa aspoň tešiť, že aj vďaka nej sa majú ľudia na Slovensku 
lepšie. Tu prinášame niekoľko príkladov, ako sa vláda inšpirovala našimi návrhmi.

V politike sa nepreberajú 
frajerky, ale dobré nápady

V JANUÁRI 2017 SME NAVRHOVALI, ABY BOLI OBCHODY V NEDEĽU A CEZ SVIATKY ZATVORENÉ. 
POSLANCI KOALÍCIE ZAŇ NEZAHLASOVALI.1
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NÁSLEDNE PRIŠLA KOALÍCIA S NÁVRHOM ZÁKAZU MALOOBCHODNÉHO PREDAJA CEZ VÍKEND 
A SVIATKY. ZÁKON JE UŽ PLATNÝ.

V JANUÁRI 2017 SME NAVRHOVALI ZAVIESŤ POVINNÝ PRÍPLATOK ZA PRÁCU V SOBOTU 
VO VÝŠKE 50 % A ZA PRÁCU V NEDEĽU V SUME 100 % Z PRIEMERNEJ MZDY ZAMESTNANCA. 
POSLANCI KOALÍCIE ZAŇ NEZAHLASOVALI.
1. MÁJA 2017 PREDSTAVIL R. FICO VEĽKOLEPO NOVÝ SOCIÁLNY BALÍČEK A ČOŽE V ŇOM NEBOLO? 
PRÍPLATOK ZA PRÁCU CEZ VÍKEND A V SVIATKY BY MAL BYŤ 100%.

OD ROKU 2014 SME OPAKOVANE NAVRHOVALI ZVÝŠENIE RODIČOVSKÉHO PRÍSPEVKU, PRÍSPEVOK 
RODIČOM, KTORÝCH DETI SA „NEZMESTILI“ DO ŠKÔLKY A AJ ZVÝŠENIE MATERSKEJ NA 100% Z ČISTEJ 
MZDY MAMIČKY, A TIEŽ JEJ PREDĹŽENIE NA ROK. POSLANCI KOALÍCIE ZAŇ NEZAHLASOVALI.
V MARCI 2017 PRIŠIEL MINISTER RICHTER S NÁVRHOM NA ZVÝŠENIE MATERSKEJ NA 100% 
Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ČISTÉHO PRÍJMU MAMIČKY.

V MÁJI 2017 POUKÁZAL MIROSLAV SOPKO AKO PRVÝ NA TO, ŽE MINISTERSTVO ŠKOLSTVA CHCE 
ŠKOLÁM PRIKÁZAŤ, ABY VO VYUČOVANÍ POUŽÍVALI IBA PÍSANÉ, SPOJITÉ PÍSMO. 
PRITOM UŽ NIEKOĽKO ROKOV SA ZHRUBA NA 100 ŠKOLÁCH POUŽÍVALO NESPOJITÉ, COMENIA SCRIPT.

V JÚLI MINISTERSTVO USTÚPILO A ŠKOLY SI TAK MÔŽU VYBRAŤ, AKO BUDÚ DETI UČIŤ PÍSAŤ.

Vybojovali sme nižšie ceny energií! 
V decembri 2016 sa premiér Robert 
Fico nechal počuť, že energie budú od 
1. januára lacnejšie. Aké bolo prekva-
penie ľudí najmä na strednom a vý-
chodnom Slovensku, keď im prišli zálo-
hové platby v niekoľkonásobne vyšších 
sumách. Šľak ich mohol trafi ť. Kým premiér 
sa tváril, že všetko je pod kontrolou a ľu-
dia môžu faktúry trhať (navádzal ich 
pritom na protizákonné konanie), Igor 
Matovič čítal stovky mailov, porovnával hod-

no�  a ako jediný poukazoval na to, že došlo 
k fatálnemu pochybeniu zo strany vlády 
a regulačného úradu. Spočiatku to vyzera-
lo na boj s veternými mlynmi, keďže vláda 
a akože nezávislé ÚRSO sú jedna ruka. 
No po lavíne kritiky, ktorú spustil práve Igor 
Matovič, sa ceny napokon vrátili na pôvod-
né hodno�  a na východe Slovenska dokon-
ca aj nižšie. Odstúpiť musel aj šéf regulač-
ného úradu, Jozef Holjenčík.

Ak si myslíte, že tento príbeh má šťastný 
koniec, musíme vás sklamať. Šéfom 
ÚRSO sa stal Ľubomír Jahnátek. Áno, 
presne ten chlapík, čo je bábkou 
oligarchu Juraja Širokého, dvakrát bol 
ministrom za SMER-SD a má taký vrúcny 
vzťah k rodine a kamarátom z rodných
Komjatíc, že ich skrátka musel zamestnať 
na svojom ministerstve. Väčší pľuvanec 
do tváre od vlády sme hádam už ani 
nemohli dostať…
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Náš veľký úspech: vyššie dôchodky
Niekoľko rokov sme sa márne snažili o odstránenie nespravodlivého nastavenia penzií našich starodôchodcov. V júni 2017 sa nám 
podarilo zlepšiť situáciu 15 000 starodôchodcom, na ktorých vláda zabudla! Vďaka nám si táto skupina ľudí prilepší mesačne o 25,50 €.

Zrušili sme Mečiarove amnestie!
Zrušenie Mečiarových 
amnestií je prvým úspechom 
demokratických síl od čias 
vlády Ive�  Radičovej. Po 
siedmich „chudobných 
rokoch“ poznamenaných 
neúspechmi a drobením síl 
dosiahli demokrati, aj vďaka 
výraznej verejnej podpore, 
svoj cieľ.

Poslanec za hnutie OĽANO 
Ján Budaj, ktorý neúnavne 
predkladal návrhy na 
zrušenie amnestií, označil ich 
zrušenie za dôležitý odkaz, 
čo dokáže sila verejnosti a sila vytrvalosti.

Zmeny môžeme podľa neho dosiahnuť iba 
vytrvalosťou. Tak ako súčasná vládna moc 
dlhodobo odmietala zrušenie amnestií a 
nechcela ustúpiť, tak nekonala a nekoná 
proti korupcii. „Ale vytrvalosť verejnosti ich 
donúti ustúpiť. Bude to ťažké, ale pôjde to. 
Krok za krokom bojujeme so zlom, každý 
jeden vo svojich súkromných životoch, 
podobne je to v spoločnosti,“ hovorí 
J. Budaj. 

Matka Roberta Remiáša Anna priznala 
priznala obrovskú únavu a vyčerpanosť z 
21 rokov trvajúceho boja za spravodlivosť. 
„Som však veľmi šťastná, že skončila doba 
„močiarových samoamnestií“. Ďakujem 
všetkým, ktorí sa pričinili o tento historický 
moment, vrátane sudcov Ústavného súdu. 
Ďakujem im všetkým, vážim si ich múdrosť, 
že na seba nenechali hodiť špinu, ktorú 
na nich chcela presunúť vládna koalícia. 
Teraz už záleží na jednotlivých sudcoch, 
ktorí budú riešit jednotlivé zločiny, na ktoré 

boli udelené samoamnestie. 
Verím, že každý zo sudcov sa 
môže zachovať ako slušný 
človek a záleži im na tom, 
aby zvíťazilo právo. Aby 
mohli žiť s čistým svedomím. 
Lebo kúpiť sudcu dnes asi 
nie je problém, najmä pre 
ľudí, ktorí stáli za zločinmi, tí 
majú peňazí dosť – z toho čo 
nakradli.“

Podľa Jána Budaja sa Fico 
sa v poslednom období 
snaží tváriť ako líder v boji 
proti korupcii. „Ale to je 

akoby mäsiar prevádzkoval vegetariánsku 
čitáreň...“ poznamenal Budaj.

 „V skutočnosti korupciu môžu zlikvidovať 
iba ľudia, verejnosť. Práve tento tlak 
donútil vládnu moc konať aj v prípade 
amnestií. Tlačiť smerom proti korupcii 
musíme všetci, v obciach a regiónoch, 
kde žijeme, v podnikoch či v úradoch, 
kde pracujeme. Máme možnosť vytlačiť 
korupciu z nášho prostredia, tak ako sa to 
podarilo s Mečiarovými amnestiami.“

Ako sa vyhovárali, že sa amnestie nedajú zrušiť

Vladimír Mečiar:
“Sú zákonné, sú nezru-
šiteľné, a nemožno ich 
zrušiť. Je to aj verdikt 
Európskeho súdu pre 
ľudské práva.“
(7.3.2017, ta3.com)

Andrej Danko:
„Platí základná právna 
dogma, že amnestie sú 
nezrušiteľné.“ 
(22.3.2017, hnonline.sk)

“Všade vo svete sú amnes-
tie nezrušiteľné, toto je na 
hrane únosnosti. Robíme 
svetový experiment.” 
(20.3.2017, topky.sk)

Robert Fico:
„Amnestie sú nezrušiteľné, 
to predsa každý vie, 
kto má základné právnické 
vzdelanie.“                      
(30.11.2016, aktuali� .sk)

Štefan Harabin: 
„Len zrekapitulujem, 
že amnestia je nezrušiteľná 
nech ide o kohokoľvek. 
Amnestia keď je raz udelená, 
zaniká trestná činnosť 
a trestná zodpovednosť.“  
(16.3.2017, hlavnespravy.sk)

Anna Remiášová s Jánom Budajom (vpravo) a ostatnými poslancami hnutia OĽANO
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Pri škandalóznom rozdeľovaní 600 
miliónov eur na vedu a výskum mi-
nisterstvo školstva zamietlo projek-
�  najlepších slovenských univerzít 
a Slovenskej akadémie vied. Projek-
�  však schválilo pochybným fi rmám, 
ktoré sa vede a  výskumu buď vôbec 
nevenovali alebo si tento odbor zapí-
sali do centrálneho registra len pár dní 
pred rozdeľovaním dotácií. Po tom, ako 
Veronika Remišová zverejnila  doku-
ment z mája 2016, ktorým súčasné mini-
sterstvo zrušilo predchádzajúcu výzvu 
vyhlásenú ešte za ministra Draxlera 
a zmenilo kritériá výberu projektov 
sa defi nitívne preukázalo, že za škan-
dál s eurofondmi je priamo zodpovedný 
minister Plavčan.

Stranícky klientelizmus 
Poslanci hnutia OĽANO upozorňovali, 
že viacero projektov hodnotili nominanti 
SNS vo vysokých štátnych funkciách. 
Napríklad pani Monika Deneva, ktorá 
je generálnou riaditeľkou na minis-
terstve pôdohospodárstva riadenom 
SNS, alebo Pavol Balžanka, ktorého 
minister Plavčan menoval za riaditeľa 
jednej z agentúr ministerstva a za svoju 
zástupkyňu si „náhodou“ vybral 
bývalú koncipientku Andreja Danka 
a zároveň dcéru nominanta SNS na mi-
nisterstve obrany.

Rozkrádané
eurofondy

Všetko o najväčšej kauze v histórii SR: 
Eurofondy na vedu a výskum

eurofondyŠKANDÁL NA MINISTERSTVE

Nulová odbornosť 

Čo sa týka odbornosti, urobte si názor 
sami: Projek�  zamerané na priemy-
selné materiály a oceliarsky priemy-
sel hodnotili lekári. Naopak, projek�  
zamerané na onkológiu a medicínu 
žiadny lekár nehodnotil. Na výskum 
zameraný na mobilné siete piatej ge-
nerácie ministerstvo určilo vyučujúcu 
anglického jazyka. V inej výzve pani 
angličtinárka hodnotila aj projekt 
zameraný na diaľkovú diagnostiku 
koľajových vozidiel. V lepšom prípade 
išlo o neschopnosť, v horšom prípa-
de o cielenú manipuláciu hodnotenia 
projektov. Pochybenia potvrdil dokonca 
aj list Európskej komisie adresovaný 
ministerstvu školstva. 

Snaha Danka o prekrytie kauzy
Od vypuknutia kauzy sme viackrát 
vyzývali predsedu SNS, aby odvolal mi-
nistra Plavčana. Zároveň žiadali premié-
ra Fica, aby SNS odobral rezort školstva. 
Predseda SNS Andrej Danko sa chválil, 
že riadi svojich ministrov, no s  Plavča-
nom a  jeho nehoráznym ministrovaním 
si poradiť nevedel. Nechcel prevziať zod-
povednosť za tento obrovský škandál 
a vzdať sa rezortu školstva. Namiesto 
toho sa snažil odpútať pozornosť od 
kauzy vypovedaním koaličej zmluvy, 
z čoho nakoniec vyšiel na posmech sám.

Riešenia OBYČAJNÝCH ĽUDÍ
Hnutie OĽANO má reálne riešenia, ktorými 
predíde podobným pochybeniam.

HODNOTITELIA
 Žiaden konfl ikt záujmov v procese  
 (nemôže sa stať, že kľúčový človek     
 z fi rmy, ktorá sa uchádza o projekt, 
 je zároveň hodnotiteľom)

 Hodnotitelia musia byť odborníci

 Hodnotitelia musia mať minimálne 
 desaťročnú prax

 50% hodnotiteľov musí byť 
 zo zahraničia

MINISTERSTVO
 Ministerstvo musí povinne 
 zverejňovať prihlášky podporených 
 projektov, aj hodnotiace protokoly

 Veľké projek�  posudzovať 
 cez Hodnota za peniaze

FIRMY
 Musia povinne zdokladovať     
 už zrealizovaný výskum

 Budú môcť žiadať dotáciu 
 maximálne vo výške investícii 
 do zrealizovaného výskumu 
 za posledných päť rokov

Keď bude hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA 
a nezávislé osobnosti (OĽANO) vo vláde, 
garantujeme, že peniaze určené 
na školstvo sa do posledného centa 
využijú na túto oblasť.

Milióny pre kamarátov
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Dva mesiace sme intenzívne pouka-
zovali na to, že prerozdeľovanie eu-
rofondov na vedu a  výskum zaváňa 
poriadnou zlodejinou. Každý týždeň 
sme prinášali nové a  nové informácie 
o  nekalom prideľovaní dotácií, ktoré 
podozrivo nahrávalo kamarátom okolo 
strany SNS a ich spriazneným ľuďom a 
fi rmám. Nahlas a  dôrazne sme žiadali 
odvolanie ministra Plavčana a  tiež to, 
aby rezort školstva bol odobratý z  rúk 
SNS. Pretože ľudia, ktorí korupčné pro-
stredie na ministerstve vytvorili, nemô-
žu problém s eurofondmi upratať. 

Pokus Andreja Danka o  odpútanie 
pozornosti od megaškandálu vypove-
daním koaličnej zmluvy bol síce nápadi-
tý, ale nevyšiel. Robert Fico mu ho vrátil 
aj s úrokmi. Po našom tlaku, tlaku médií 
a občanov, Plavčana odvolal. 

Je to malé víťazstvo, no musíme čo naj-
skôr začať naprávať škody, ktoré SNS 
spôsobila na ministerstve školstva, hoci 
mnohé sa už napraviť nedá. Nemôžeme 
dopustiť, aby sa školstvo zamazalo od 
vecí, ktoré doň nepatria – obchod, biz-
nis, záujmové skupiny. Školstvo, vedu 

a výskum musíme dostať nie na sloven-
skú, ale na európsku úroveň, šikovných 
ľudí na to máme. 

Eurofondy sú pre Slovensko veľkou 
príležitosťou dokončiť potrebnú in-
fraštruktúru, vzdelávať ľudí, rozvíjať 
hospodárstvo či chrániť prírodu. Spo-
ločne urobíme všetko pre to, aby sme 
eurofondy používali čestne a zmyslup-
lne, aby sme podporili šikovných ľudí, 
ktorých na Slovensku máme. 

Odvolanie ministra zodpovedného za 
eurofondový škandál je úspechom 

opozície, ale hlavne je 
úspechom všetkých 
ľudí, ktorí majú radi 
Slovensko a  snažia sa 
ho zlepšiť. Neboja sa 
ukázať na problémy 
alebo korupciu. Všet-

kým týmto ľuďom by sme sa chceli zo 
srdca poďakovať a povzbudiť ich, preto-
že veríme, že zápas za lepšie Slovensko 
sa nám podarí vyhrať.

V čase, keď premiér Fico oznamoval od-
chod ministra Plavčana, Andrej Danko 
práve poskytoval rozhovor novinárom. 
Hovoril im aj o možnosti odvolania 
ministra Plavčana z funkcie, nevylučo-
val to, ale tvrdil, že najskôr si ministra 
zavolá na diskusiu vo vnútri SNS. A mini-
ster podľa Danka bude musieť ustáť aj
odvolávanie v parlamente.

Novinári si odrazu všimli v televízii, 
že reční premiér Fico a žiada Danka, 
aby mu dal návrh na nového ministra, 
keďže s doterajším ministrom Plavča-
nom pre vážny škandál v eurofondoch 
už nepočíta. Danko sa podľa svedec-
tva novinárov postavil a pozerajúc sa 
na obrazovku vyhlásil: “Podrazil ma”. 
A potom ešte o Ficovi dodal: “Padla 
pasca, ktorú dlho budoval.”

Béla Bugár vyhlásil, že este pre tlačov-
ku premiéra volal aj s Ficom, aj s Dan-
kom. Ako je teda možné, že o odchode 
Plavčana Andrej Danko nevedel?

Takto nejako si koaliční lídri vážia 
jeden druhého. A predviedli to 
celému národu v priamom prenose.

Veronika Remišová, Igor Matovič

Pád ministra

Pokus Andreja Danka 
o odpútanie pozornosti 
od megaškandálu nevyšiel.

Pád ministraPád ministra
FICOV podraz

na DANKA

Keď premiér Fico oznamoval odchod ministra 
Plavčana, Andrej Danko práve poskytoval rozhovor 
novinárom.
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1. Odkedy poznám manželku, sprevádza 
ma k nej nielen letná ale i jarná, jesen-
ná a zimná láska. | 2. Ťažko vybrať naj 
zážitok, s deťmi je každá dovolenka zá-
žitkom. Obľúbili sme si okolie Starej Ľu-
bovne, Vyšné Ružbachy, Slovenský raj. 
3. Ak táto otázka smeruje na zvierat-
ká, tak zatiaľ nie. Ale manželka a naše 
deti sú moji veľkí miláčikovia. | 4. Recept 
síce nemám, ale najviac si pochutím na 
klobáskach. Plnené syrom sú vynikajúce. 

Eduard Heger

Gábor Grendel
Ján Marosz

Anna Verešová
Erika Jurinová

1. Letnou   láskou bol v mojich sladkých 
sedemnástich muž, ktorý je mojou lás-
kou už 34 rokov. | 2. Veľmi radi si spomí-
name na dovolenku s deťmi na chate vo 
Vrátnej. Prechodili sme spolu Poludňo-
vý grúň, Chleb, Malý a Veľký Rozsutec. 
Stretli sme tam aj medvedicu s malými. 
3. Máme akváriové rybičky. | 4. Môj man-
žel je majster vo varení gulášu. Viem, že 
tam dáva veľa cibule. 

1. Letná láska ma postretla v pionierskom 
tábore v  Poľsku. Bola som asi šiestačka  
a dopriala som môjmu nápadníkovi do-
konca aj jeden tanec. | 2. Dcéra mala cez 
dovolenku ruku v sadre a nezameniteľ-
ný plavecký štýl. Máme radi Chorvátsko. 
Na Slovensku vedú jednoznačne hory. 
Akékoľvek. | 3. Trhač žralokov, Oskar. 
Náš malý, večne usmia�  Yorkshire. 
4. Posolené a  okorenené mäsíčko bez 
akejkoľvek marinády, akékoľvek a koľko-
koľvek, k tomu grilovaná zelenina. 

1. Skôr letmá :) | 2. Rád sa vraciam do Chorvátska, kde sa nám 
so synom veľmi dobre šnorchluje. K top zážitkom patrí lesný 
požiar v Grécku len niekoľko metrov od nášho ubytovania. 
Slovensko mám rád od západu na východ, zo severu na juh.
3. Už pol roka nám robí spoločnosť pes Barney, ktorého sme 
si adoptovali z útulku. | 4. Chladené pivo :) Tí, čo ma poznajú,  
vedia, že varenie nie je úplne moja disciplína.

1. Nie. | 2. Noszvaj - malebná dedinka v maďarskom pohorí 
Bükk. Na Slovensku opakovane navštevujeme čarovný Muráň. 
3. Sem - tam myška šuchne na povale. Z okna pozorujeme diviačiu 
rodinku, alebo v skalke na dvore hranostaja. Dcéra Ajna túži mať 
papagája. | 4. Po grile odporúčam fantastický tvarohový poľský 
koláčik Sernik. Celý recept sa mi sem nezmestí, nájdete ho na 
internete. 

Naši poslanci prezradili, čo robia v súkromí
V našej dovolenkovej rubrike sme ich vyspovedali na (nielen) letné témy
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1. Postretla vás letná láska?
2. Aký bol váš top dovolenkový zážitok a aké miesto na Slovensku je vaše naj.
3. Máte domácich miláčikov?
4. Je grilovacia sezóna. Aký je váš osvedčený recept?

1. 5.7.2007 som si na letisku v Piešťanoch 
na festivale Hodokvas vypýtal žuvačku 
od dievčiny s nebeskými očami. A začala 
letná láska, ktorá trvá dodnes. | 2. Pred-
svadobná cesta bez detí - batôžkový 
roadtrip z Thajska do Vietnamu. Minulý 
rok   hostel trip s  deťmi od Benátok po 
Lago di Garda. Naj oddych je u svokry 
v Kremnici. | 3. Čivavka Nelly,  9 ročná 
fenka od Ježiska, vášnivá turistka. 
4. Tu skrátka nemám slov... 

1. Nie, nepostretla ma. | 2. Dovolenka 
na Kréte. A  s  ňou nezabudnuteľné ole-
andre. Na Slovensku by som odporu-
čil  návštevu našich národných parkov. 
3. Máme neveľkého kríženca labradora 
a špica, 11-ročného Breka. | 4. Tip nedám 
žiadny, príprava stravy je doménou mojej 
manželky a dcéry.

1. Láska pre mňa nie je prázdninový zá-
žitok, ale celoživotné rozhodnutie. A tak 
sme s mojou manželkou Martuškou už 
20 rokov! | 2. Medzi naše najlepšie dovo-
lenky patria splavy riek. Je to super čas 
v  prírode, bez počítačov a  mobilov. Čo sa 
týka lokali�  na Slovensku, je to Liptov, 
Veľká a Malá Fatra, Nízke Tatry. | 3. Domá-
ci miláčikovia? Jedine manželka a  deti. 
4. Karé nakrájané na plátky, ktoré sme 
si so synom priniesli v ruksaku do lesa, 
osolili a  okorenili sme ho až priamo 
na mieste, napichli na palicu a piekli nad 
pahrebou. Mňam!

1. Mňa postretla jedna láska a tento rok sme mali 15-te výročie 
svadby. | 2. Na Slovensku sú naozaj krásne miesta. Vypátral 
som jednu lesnícku chatu, na brehu nádherného jazera, plné-
ho veľkých pstruhov, úplná divočina, raj medveďov a vlkov. 
3. Najstaršia dcéra sa stará o činčilu - Olíviu a akváriové rybičky :-) 
4. My máme najradšej čerstvé ryby. Mierne ich posolíme a úplne 
zľahka zvýrazníme ich chuť mletým bielym korením. Základ 
je kvalitná pahreba, najlepšie z ovocného dreva.

1. Býval som veľmi plachý a hanblivý. Často bolo už neskoro, 
než som pochopil určité signály od dievčat. | 2. Najväčšie pokla-
dy sú často blízko v našom okolí, či tiché zákutie v prírode alebo 
zabudnutá historická pamiatka. |  3. Chodia sa k nám stravovať 
dve mačky, syn im dal mená Pani Mačka a Alex. | 4. Minule sa 
mi podarili kuracie stehná bez kože, osolené a okorenené zmesou 
na pečené kura, so zeleninou, pokropené olivovým olejom. Pridal 
som mozzarellu nakrájanú na plátky a ešte piekol. Skúste.

Jozef Viskupič
Martin Fecko

Marek Krajčí
Miroslav Sopko

Richard Vašečka
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1. Nie. Všetky začali v inom ročnom ob-
dobí. :) | 2. Rada spomínam na zážitkový 
tábor Lipnice. Všetky svoje návštevy be-
riem do Danubiany. V Bratislave sa zrazu 
cítite ako pri mori a toto miesto je aj pre 
vozičkárov. | 3. Mala som 15 rokov mač-
ku Izu. Dlhé roky sme spolu pravidelne   
raňajkovali. | 4. Najlepší je baklažán 
upečený v alobale v pahrebe. Stačí ho 
len ošúpať, roztlačiť, pridať olivový olej, 
cesnak, citrón, soľ a korenie a pomazán-
ka na hrianky je na svete.

Silvia Shazad

Veronika Remišová
Jozef Lukáč

Soňa Gaborčáková
Alan Suchánek

1. Nie | 2. Keď som pred š� rmi rokmi puto-
vala po stopách Cyrila a Metoda. Najmä 
v Macedónsku som si intenzívne uvedo-
mila, že ak by ich nebolo, nebolo by ani 
mojej identi� . Na Slovensku odporúčam  
navštíviť pútnické miesto gréckokatolí-
kov, Ľutinu. | 3. Máme Yorkshira, volá sa 
Bročko. | 4. Recep�  si vymýšľam sama. 
Dobre sa mi osvedčilo, keď som mäsko 
deň pred grilovačkou dala do zmesi 
trstinovej čiernej, bieleho vínka, olivové-
ho oleja a morskej soli. 

1. Pred pár dňami na dovolenke sa moja 
21 mesačná vnučka zaľúbila do takmer 
6 ročného chlapčeka a on do nej. Neve-
deli vydržať, kým sa naraňajkujú ale-
bo navečerajú, aby mohli spolu šantiť. 
Pri rozlúčke bolo smutno. | 2. Cez horúča-
vy mám najradšej pobyt v slovenských 
horách, večer sa ochladí a výborne sa spí. 
3. Domáceho miláčika už nemáme 
niekoľko rokov. Máme vnúčatá. | 4. Kus 
sviečkovice posypať korením, trochu soli 
a grilovať podľa gusta – ja medium

1. V lete som sa v táboroch starala o malé skautky a na lásky nebolo 
času. Ale vlastne, jednu takú mám doma – môjho manžela. 
2. Hory. Kdekoľvek, najlepšie na Slovensku. Minulý rok som 
objavila nádhernú Muránsku planinu a  Telgárt. | 3. Mali sme 
kanárikov, teraz mám doma dvoch domácich miláčikov – detičky. 
4. Najobľúbenejšia nátierka: sušené paradajky, bryndza, co age 
cheese,  cesnak – zmixovať dokopy - mňam. 

1. Veľmi ľahká odpoveď, nepostretla ma letná láska. 2. Bláznenie 
na vodných skútroch, alebo let na padáku za motorovým člnom. 
Pekným zážitkom je aj jazda na bicykli. Na Slovensku odporúčam 
pútnické miesto Ľutina. Moja obľúbená oddychová destinácia 
je vodná nádrž Domaša. | 3. Nie. | 4. V   rodine sme si obľúbili 
grilovaný syr a grilovanú  zeleninu. A recept? Odporúčam grilovať 
v  kruhu rodiny a priateľov. Vtedy chutí najlepšie. 

S poslancami na lehátku
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Naši Ex makajú
aj naďalej

Naši Ex makajú
aj naďalejaj naďalejaj naďalejaj naďalejaj naďalejaj naďalejaj naďalejaj naďalejaj naďalejaj naďalej

Voľby ukázali zásadnú vec – spoločnosť sa mení, v parla-
mente máme extrémistov a mnohí sú stále ochotní tolero-
vať korupciu, rodinkárstvo a klientelizmus. 

Začali sme organizovať Otvorené diskusie o extrémizme na 
školách. Dokopy som ich absolvoval už 226. Hnutie OBYČAJNÍ 
ĽUDIA a nezávislé osobnosti ma vníma ako experta v róm-
skej problematike.  Zároveň som vysokoškolský pedagóg, 
vrátil som sa medzi študentov. V prvom rade som však otec 
a manžel a snažím sa tráviť s rodinou čo najviac času. 

Nevzdal som sa politiky a  ani rómskej témy preto, že ne-
mám mandát. Zostalo mi všetko, čo mám rád, najmä po-
cit, že môžem byť prospešný. Chcem dobré Slovensko bez 
korupcie, krajinu, kde majú ľudia prácu za dobrú plácu 
s kvalitným zdravotníctvom, školstvom a rodinnou politikou.

Čakal by som, že v mojom „poparla-
mentnom“ období budem mať viac 
voľného času, no nemám. Aj tento 
rok pripravujem akciu „Spájame 
statočných“, kde cenu za občiansku 

statočnosť získajú hneď dvaja ľudia.

S  priateľmi sme založili združenie „Príď a  poznaj“. Orga-
nizujeme „Humenské chodníčky“ – originálne poznávanie 
histórie nášho mesta. 

Venujem sa aj lesníckej publicistike, podporujem vyhla-
sovanie „významných lesníckych miest“, ktoré sú jedným 
z mojich lesníckych detí. Podarilo sa mi presadiť tzv. výber-
kové hospodárenie v lesoch. 

Z politiky som nikdy neodišiel – všetko, čo robíme na poli 
verejnom a pre verejnosť je politikou. Som presvedčený, 
že politika má do správy krajiny prinášať statočné, silné, 
schopné osobnosti a nie masu lokajov. Aj preto sa už dnes 
teším na budúcu premiérku. 

Z Bruselu: Do volieb do EP* som išiel 
s tým, že chcem byť hlasom kres-
ťanov. Diskutujem s kolegami 
z rôznych národov, politických strán 
a presvedčenia. Hľadáme spôsob, 
aby Európa bola lepšia. Narážam 
však na to, že mnohí z nich stratili úctu a rešpekt voči Bohu.

Hovoriť o Bohu v EP* je politicky nekorektné! Je to paradox, 
lebo EÚ vznikla na základe podnetov kresťanských poli-
tikov, ktorí budovali EÚ z trosiek dvoch vojen. Angažujem 
sa aj na Blízkom východe, aby sa tam stabilizovala situácia 
a nemuseli už odtiaľ utekať ľudia. Dokonca, dnes chceme 
prinavrátiť utečencov späť domov.

Samozrejme, som v kontakte aj s kolegami z NR SR. 
S Veronikou Remišovou sme spolu zorganizovali konfe-
renciu o boji proti korupcii. A súčasne ako europoslanec za 
OĽaNO a predseda ECPM sa snažím budovať vzájomné 
vzťahy.

Už 20 rokov sa usilujem o zlepšenie postavenia obetí 
trestných činov. Založila som organizáciu Pomoc obetiam 
násilia, ktorá pomohla od roku 1997 viac ako dvadsiatim 
tisíckam obetí. Ako poslankyňa NR SR som sa usilovala aj 
o legislatívne zakotvenie tejto témy, čo na Slovensku stále 
chýba. V súčasnosti táto snaha vrcholí v podobe návrhu zá-
kona o ochrane a podpore obetí trestných činov, na ktorom 
spolupracujem.

Okrem toho sa tiež snažím o vyrovnanie sa s krivdami 
komunistického režimu a udržiavanie spomienok autentic-
kých svedectiev na tie časy. 

Aj keď nie som poslankyňou, s parlamentom žijem naďalej 
ako asistentka Eriky Jurinovej. Aktuálne sme pred voľba-
mi do VÚC a hoci srdcom Horehronka, ale telom a dušou 
už Bratislavčanka, by som chcela kandidovať na miesto 
poslankyne bratislavskej župy.

Peter Pollák

Ján Mičovský
Braňo Škripek

Janka Šípošová

* 
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Postarám sa 
o Žilinský kraj

Postarám sa 
o Žilinský kraj

Oravčanka Erika Jurinová je človek hodnôt, matka a zároveň veľká profesionálka, dobrý a čestný človek.  
Svoju prácu vždy brala mimoriadne vážne, je veľkou odborníčkou na sociálne témy a veríme, že v jej osobe 
Jurajovi Blanárovi vyrástol vo voľbách do VÚC viac ako vyrovnaný súper. 

Čo ste robili pred vstupom do politiky? 
Učila som na strednej škole odborné 
predme�  a  neskôr som pracovala v  in-
zertných novinách. Naposledy som mala 
na starosti celú regionálnu kancelá-
riu. V  tom čase som prišla do kontaktu 
s množstvom ľudí a fi riem. 
Prečo ste vstúpili do politiky? 
Lebo na Slovensku prestali platiť pravi-
dlá, ktoré sú zárukou, že sa ľudia dovo-
lajú pravdy. A ľudia rezignovali. Prestali 
veriť Mečiarovi, Slotovi, Dzurindovi, Fico-
vi, videli, že každý hrá pre seba a nie pre 
svojich občanov. A nebyť Igora Matoviča 
a  jeho vízie, zostala by som iba hromži-
acou mamou, možno zatrpknutou a pra-
cujúcou iba pre svoju rodinu alebo komu-
nitu.
Čo považujete za svoj najväčší úspech 
v politike? 
Že v  parlamente prešiel náš „pozmeňo-
vák“. Je to úplne čerstvá vec. Podarilo 
sa opraviť nespravodlivý výpočet penzií 
pre najstarších dôchodcov. Ďalším 15000 
dôchodcom sa preto zvýši dôchodok. To 
je veľká vec. Mnoho vecí nám koalícia 
nepodporila, ale nakoniec si ich osvojili 
a niektoré sú už aj v platnosti, ako naprí-
klad zvýšenie materského na výšku čistej 
mzdy mamičky, alebo aspoň čiastočné 
zvýšenie opatrovateľského, a zrušenie 12 
rokov ako maximálnej dĺžky platenia od-
vodov za opatrovateľov štátom. 
Prečo kandidujete na predsedníčku Žilin-
ského samosprávneho kraja? 
Lebo som presvedčená, že náš kraj patrí 
ľuďom a nie politickej strane a  jej spon-
zorom. A chcem, aby župa konečne spra-
vodlivo vnímala všetky regióny.   Tento 
kraj mi veľa dal a ja mu chcem veľa vrátiť. 

Čo by ste urobili ako prvé po zvolení 
za županku? 
Ako prvé? Pán Blanár si nedávno kúpil dra-
hé auto  tesne pred zmenou zákona, ktorá 
zakazuje nákup predražených limuzín. 
Predám ho a  peniaze použijem na zlep-
šenie stavu nemocníc, alebo zariadení 
sociálnych služieb. Myslím, že úradu po-
stačí aj auto strednej triedy.  Samozrejme, 
skontrolujem ako hospodáril predošlý 
župan. Vo všetkých oblastiach. Považu-
jem za nevyhnutné preveriť, v akej kon-
dícii je kraj a  potom hor sa na plnenie 
programu. 
Po zvolení za županku ostanete poslan-
kyňou NR SR? 
Nie. Od vzniku hnutia presadzujeme 
princíp jednej výkonnej funkcie. Preto 
ak budem zvolená za županku, vzdám 
sa mandátu v  NR SR a  všetky získané 
skúsenosti zúročím na žilinskej župe. 
Je ich dosť. 
Župné voľby sú charakteristické nízkou 
volebnou účasťou. Ako presvedčíte ľudí, 
aby išli voliť? 
Ľudia musia vedieť, že župa hospodári 
so  160 miliónmi eur a  aj keď si to mno-
hí neuvedomujú, ovplyvňuje naše rodi-
ny, živo�  od narodenia cez nemocnice, 
školy, ces� , šport, kultúru, prostredie, 
až po starostlivosť v  seniorskom veku. 
Jej kompetencie sú veľmi široké. Musíme 
ľuďom vysvetľovať, že majú právo roz-
hodovať o tom, či naďalej pôjdu fi nancie 
spriaznencom politickej strany, ale rov-
nomerne všetkým regiónom. A toto právo 
by mali využiť. 
Prečo by mali ľudia voliť práve vás? 
Pretože sa o   ten domov viem postarať. 
Stretávam sa s ľuďmi, počúvam ich pro-

blémy a   starosti. Vnímam, ako sa nám 
zhoršujú vzťahy v  rodinách, ako matky 
odchádzajú od svojich detí za prácou do 
zahraničia. Pritom vidím v  našom kraji 
obrovský potenciál, ktorý nedokážeme 
využiť. Prečo by ma mali voliť? Lebo mám 
čistý štít a  žiadne kauzy. Lebo zvlášť 
ženy robia veci nie pre svoj prospech, 
ale najmä pre dobro iných. Budem dobrá 
správkyňa.  
V parlamente sa venujete najmä sociálnej 
oblasti. Čomu sa budete venovať vo VÚC?
Všetkým oblastiam, ktoré má vo svojej 
správe župa. Je ich veľa. Ale prirodzene 
ma to bude zrejme ťahať k  sociálnym 
témam a pomoci slabším. Leží mi na srdci 
starostlivosť o  našich starkých a  veľmi 
silne vnímam poradovníky, cez ktoré 
sa mnohí nevedia dostať k  sociálnej 
službe. A tiež ako rozdielne sa pristupuje 
k verejným a súkromným zariadeniam. 
Keby ste mali francúzskemu turistovi 
predstaviť Žilinský kraj, čo by ste pove-
dali?
 Je to kraj plný šikovných, pracovitých 
ľudí s  veľkým srdcom, plný prírodných 
krás a histórie. Ale najmä, je to kraj tvr-
dý, ktorý sa s  ľuďmi nikdy nemaznal. 
Aj napriek tomu je naším milovaným 
domovom. Ak by som ho mala krajom 
previesť, určite by som s ním absolvova-
la návštevu Oravského Hradu - skvostu, 
ku ktorému by sme sa  doplavili na 
drevenej plti, po ceste k Jánošíkovým 
dieram  by sme vyskúšali zázrivské 
korbáče, strapačky, alebo bryndzové 
pirohy, previezli sa loďou po Liptovskej 
Mare, a záver by sme venovali odpočinku 
v  termálnych kúpeľoch v  Turčianskych 
alebo Rajeckých Tepliciach.



13Jozef Viskupič

Odhodlaný zmeniť náš krajOdhodlaný zmeniť náš kraj

Rodený Trnavčan, hrdý otec a manžel, odhodlaný zmeniť Trnavský kraj. Poslanec Národnej rady SR, ktorý 
je aktívny nielen v parlamente, ale aj pri riešení problémov na miestnej úrovni. Najnovšie kandidát na post 
predsedu Trnavského samosprávneho kraja. Jozef „Jofo“ Viskupič.

Kandidujete na post predsedu Trnavského 
samosprávneho kraja. Čo vás k tomu viedlo?
Keď som rozmýšľal nad možnosťou kandido-
vať za trnavského župana, dôležité pre mňa 
bolo, aký zmysel majú pre ľudí župy tak, 
ako ich poznáme. Stretol som minimum ľudí, 
ktorí by mali akúkoľvek konkrétnu skúse-
nosť so župou. Dokonca nevedeli, aké dôle-
žité kompetencie župy majú. Dnešný úrad 
a jeho predseda sú neviditeľní a významnou 
mierou prispeli k stavu, kedy si väčšina verej-
nosti myslí, že VÚC sú zbytočné a je potrebné 
ich zrušiť. Toto bolo jednou z  hlavných mo-
tivácií, prečo som sa rozhodol kandidovať. 
Chcem, aby náš kraj začal konečne fungovať 
a bol pre jeho občanov prínosom. Mám veľké 
odhodlanie zmeniť náš kraj.
Ste poslancom Národnej rady SR. Po zvolení 
za trnavského župana sa vzdáte mandátu 
poslanca?
Vzdám. Samozrejme. Túto funkciu budem 
vykonávať na 100% a  nebudem sedieť 
na dvoch stoličkách.
Župné voľby sú charakteristické nízkou vo-
lebnou účasťou. Budete pracovať na jej zvý-
šení? Ako? 
Samozrejme, že intenzívne vnímam, že vo-
lebná účasť v  týchto voľbách je zásadný 
problém. Dlhodobo je veľmi nízka, čo znižuje 
aj legitimitu volených zástupcov. Vo svojej 
kampani chcem ľuďom ukázať, že župa sa 
týka ich každodenného života a  je veľmi 
dôležité, kto ich bude zastupovať. Som od-
hodlaný na tom intenzívne pracovať, aby ľu-
dia prišli k voľbám a vybrali si zmenu. Som 
presvedčený, že v tom môžeme byť úspešní.
Aké najväčšie problémy má Trnavský samo-
správny kraj, ktoré treba urgentne riešiť?
Náš kraj má obrovský potenciál. Ako príklad 

môžem uviesť cestovný ruch a  turizmus. 
Susedíme s tromi krajinami: Česká republi-
ka, Rakúsko a Maďarsko. Táto naša poloha 
ponúka jedinečnú príležitosť pre rozvoj turi-
zmu, cyklociest, turistických chodníkov a re-
gionálnej dopravy. Sme vyspelý región na 
európskej úrovni, ale kvalita služieb tomu 
nezodpovedá. Doprava a ces�  sú v žalost-
nom stave a župa roky odkladá riešenia. Na 
jednej strane nás môže tešiť, že do regiónu 
prichádzajú nové investície a vznikajú pra-
covné miesta (Peugeot, Samsung, najnovšie 
Amazon), na druhej strane tomu ale ab-
solútne nestačia ces�  a  ich kapacita. Tvo-
ria sa niekoľko kilometrov dlhé kolóny áut, 
neustále zápchy v centrách miest, dlhodo-
bo nám chýbajú dopravné riešenia. Projekt 
obchvatu Senice existuje od roku 1995 a do-
dnes sme sa ho nedočkali. V Hlohovci čelia 
dopravnému preťaženiu a pripravujú druhý 
ťah mestom – „mostom“. A od nášho župa-
na sa dozvieme, že „riešenie akýchkoľvek 
nových mostov alebo obchvatov je nad sily 
samosprávneho kraja“. Načo nám je taký 
župan, ktorý hádže fl intu do žita? Náš kraj 
má zásadné problémy v  tom, aby posky-
toval kvalitné služby, ktoré si jeho občania 
určite zaslúžia. 
Ste rodený Trnavčan, vyrastali ste v trnav-
skom regióne. Kam by ste vzali turistov 
v tomto kraji, čo by ste im ukázali?  
Náš kraj má veľa krásnych miest, ktoré by 
som chcel turistom ukázať. Určite by som ich 
pozval pozrieť si Smolenický zámok a jasky-
ňu Driny pri Trnave, trnavské staré mesto, Ba-
ťov kanál v Skalici či Žltý kaštieľ v Dunajskej 
Strede. Do Hlohovca pozrieť krásnu Zámockú 
záhradu a  najväčší turistický magnet, kúpeľ-
né mesto Piešťany. Možnosti pre turistov 
ponúka 17 nádherných miest a 234 obcí v kra-

ji, ktoré majú ukryté príbehy a kraj by ich mal 
využiť, propagovať a vedieť predať. 
Študovali ste v Trnave masmediálne štúdiá, 
v Bratislave históriu a etiku. Čomu ste sa 
venovali po skončení štúdií a predtým ako 
ste vstúpili do politiky? 
Pred vstupom do politiky som pracoval v ob-
lasti kultúry, IT technológií, vo vydavateľstve 
regionálnych novín a v oblasti gastronómie. 
Aký bol váš dôvod vstupu do politiky?  
Ako mladý človek som mal pocit, že chcem 
urobiť pre Slovensko niečo viac. Samozrej-
me, bol som aktívny mladý človek vo svojom 
meste, ale chcel som urobiť aj niečo navyše, 
čo presahovalo moje okolie. Preto sme s Igo-
rom Matovičom v roku 2010 skúsili ponúknuť 
vlastné riešenia, pozrieť sa politikom rovno 
do očí a  zabrániť im rozkrádať naše spo-
ločné peniaze. Dôvod bol pozerať politikom 
na prs�  a  urobiť zo Slovenska rozumne 
a ľudsky riadený štát. 
Posledná otázka: Aké si predstavujete 
Slovensko v roku 2037?
Ako úspešnú a modernú európsku krajinu. 
Ako krajinu z ktorej nebudú mladí ľudia 
utekať do zahraničia, pretože si na Sloven-
sku nevedia predstaviť svoju budúcnosť. 
Kde budú mať ľudia dobre platenú prácu a 
dostupnosť bývania nebude prekážkou pre 
založenie si rodiny. Dúfam, že sa ľudia na 
Slovensku za svoje dane, ktoré štátu platia, 
konečne dočkajú kvalitnejších služieb, či už 
v oblasti zdravotníctva, dopravy, školstva či 
sociálneho systému. Myslím si, že Slovensko 
na to má, len potrebuje dať priestor novým a 
šikovným ľuďom, ktorí nebudú brániť rozvo-
ju svojím egoizmom a pasivitou, ako to robia 
predstavitelia súčasnej politickej garnitúry. 
Som odhodlaný urobiť pre to všetko. 
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15Bašternák, Fico a brzda

Bašternákovo a FicovoBašternákovo a Ficovo
BonaparteBonaparte

Príbeh bytového komplexu Bonaparte 
je exemplárnym príkladom fungovania 
Slovenska, kde šťastie praje nie správ-
nym, ale našim. Ako v nepodarenej roz-
právke. Veď sa na to pozrime.

Ladislav Bašternák sa z drevenej chalúp-
ky na Kolibe dostane k miliónom. Nie 
však poctivou prácou, ale len tým, že 
vplyvným a  bohatým ľuďom poslúži 
svojimi fi rmičkami na zlodejiny. Prelieva-
jú sa cez ne špinavé peniaze, stavajú sa 
developerské projek� , ktoré sú nielen 
čiernymi stavbami, ale sú aj predmetom 
daňových podvodov. Podniká teda nielen 
vulgárne a nečestne, ale aj na úkor nás 
všetkých. Miesto toho, aby sedel za 

mrežami, daňový podvodník Bašternák 
úspešne kše� uje s  ministrom vnútra 
a  v  jednej z  jeho čiernych stavieb si 
dokonca hovie premiér Fico. 

Hnutie OĽANO pred rokom, kedy vyšli na-
javo kše� y Bašternáka a Kaliňáka, či mi-
liónové vratky DPH, zvolalo mimoriadne 
schôdzu na odvolanie ministra vnútra, 
aj Roberta Fica. Počas leta sme organi-
zovali Protes�  proti zlodejom v politike 
po celom Slovensku. S petíciou „Červená 
Kaliňákovi“ sme prešli stovky  kilometrov 
a navštívili 30 miest. Odpoveďou vládnej 
moci boli snahy celú vec uhrať do strate-
na a tváriť sa, že je v poriadku. Ale nie je.

Premiér Fico vo februári vyhlásil, že 
„akonáhle bude vznesené obvinenie, 
pochopím, že tam jednoducho nemôžem 
zostať. V tomto prípade to bude pre mňa 
neudržateľné.” Onedlho bol Bašternák 
obvinený z krátenia daní a -  Robert Fico 
doteraz nič nepochopil... Aj keď sme mu 
to presne 49-krát pomáhali pochopiť 
pred jeho milovaným Bonaparte. Dote-
raz v ňom nerušene býva za zvýhodnený 
nájom od Ladislava Bašternáka.

Mať nechápavého premiéra, ktorý aro-
gantne prebýva v zvýhodnenom podná-
jme u daňového podvodníka, nie je pre 
Slovensko lichotivou vizitkou. Ešteže ju 
spoločne môžeme prepísať vo voľbách.

NIE dlhovej brzde!
Možno ste už zachytili, že vláda chce uvoľ-
niť dlhovú brzdu na stavbu diaľnic. Čo to 
v praxi znamená? Asi toľko, že vláda chce 
nás a naše deti poriadne zadlžiť na úkor 
svojej dlhoročnej neschopnosti. Stavby 
diaľnic na Slovensku sú ako spackané 
plastické operácie. Dáme ich urobiť fušer-
ským „odborníkom“, čo sa na nich chcú na-
baliť. Hoci po nich očakávame skvalitnenie 
života, miesto toho prichádza sklamanie. 
A poriadne drahé. Spomeňme dostavbu 
diaľnice D1. Fico sľuboval dokončenie do 
roku 2010, potom do roku 2013, neskôr do 
roku 2016. Minulý rok sa termín posunul 

na rok 2020 a teraz sa dokonca začína ho-
voriť o dokončení v roku 2026. Super! 

Ďalším príkladom babráctva je diaľničný 
privádzač pri Žiline, ktorý vláda zabudla 
obstarať. A diaľnica D1 bude preto končiť 
budúci rok kde? V poli. O výraznom meš-
kaní sa hovorí aj v prípade tunela Višňové. 
Odmietame uvoľnenie dlhovej brzdy, lebo 
ide o zbytočné, nezodpovedné zadlžova-
nie budúcich generácii. Apropos. Minulý 
rok sa len na daniach vyzbieralo o  500 
miliónov eur viac ako predošlý rok. 
Nemohla by sa použiť na výstavbu diaľnic 
časť týchto peňazí?

 dlhovej brzde! dlhovej brzde! dlhovej brzde!



STAŇ SA JEDNÝM Z NÁS!
ZMEŇ SLOVENSKO!

Chceme Slovensko BEZ OLIGARCHOV a ich politických bábok.
Vládna koalícia sa neustále škriepi a ťahá Slovensko k zemi.

SME ALTERNATÍVOU, ktorá bude spravovat Slovensko lepšie, spravodlivo a čestne.

Kontaktný formulár hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

Čestne vyhlasujem, že: - som bezúhonný/á, nemám zápis v registri trestov, - som nebol právoplatne 

odsúdený/á za úmyselný trestný čin, - som spôsobilý/á na právne úkony, - ku dňu podania tohto formulára 

nie som členom žiadnej politickej strany alebo hnutia, - nemám nedoplatky na daniach, clách, poistnom 

zabezpečení, sociálnom zabezpečení ani zdravotnom poistení

Titul, meno, priezvisko

Doterajšie členstvo v iných politických stranách

Korešpondenčná adresa

Oblasti, v ktorých sa špecializujem

Profesia

Dátum a podpis záujemcu

registrovaným 
sympatizantom hnutia

aktívnym dobrovoľníkom 
hnutia a pomáhať hnutiu

riadnym členom hnutia 
a spolupodieľať 

sa na jeho budovaní

e-mail

Telefónne číslo

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie

Adresa trvalého bydliska

Kontaktné údaje

Doplňujúce informácie

Mám záujem stať sa (možnosť voľby viacerých preferovaných statusov):

Svojím podpisom sa pridávam k politickému hnutiu 
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) a vyhlasujem, 
že vyššie uvedené údaje sú pravdivé.

@

Ak chceš aj �  zmeniť Slovensko, pridaj sa k nám!
Stačí vyplniť formulár a odoslať ho na našu adresu.

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), P.O.BOX 283, 810 00 BRATISLAVA 1

Súhlas so spracovaním osobných údajov: V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov súhlasím so spracovaním osobných údajov uvedených v tejto prihláške politickým hnutím 

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) za účelom vedenia databázy členov hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA 
a nezávislé osobnosti (OĽANO), ako aj pre iné vnútorne potreby hnutia.

Iné činnosti, prostredníctvom ktorých chcem podporovať hnutie


