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Chceme Slovensko, ktoré poskytne  
kvalitný život pre všetkých
O pár dní si pripomenieme  výročie 
Novembra 1989. Pred 29. rokmi, počas Nežnej 
revolúcie, sme si všetci želali slobodný život 
v slobode. Chceli sme zmeniť krajinu, aby 
rozhodujúce boli naše zručnosti, schopnosti, 
vedomosti. Chceli sme robiť veci lepšie 
v prospech všetkých, posunúť sa na úroveň 
západu. Keď sa obzrieme späť, vidíme, že 
sme prešli veľký kus ces . Podarilo sa nám 
stať sa súčasťou Európskej únie. Slovensko 
je dnes skutočne plnohodnotným členom 
Európskej únie a užíva výdobytky vyspelého 
západu. Platíme rovnakou menou ako 
Francúzi, Nemci a Holanďania. Máme  ľudí, 
ktorí šíria dobré meno Slovenska vo svete. To 
nám dáva istotu, že naše úsilie nebolo márne. 
Napriek tomu sme rozčarovaní a máme 
pocit, že naša krajina sa neuberá správnym 
smerom. Moc sa zneužíva iba na získavanie 
osobných výhod a štát občanom ukradli 
sponzori politických strán a dravé fi nančné 
skupiny.  To však nemôže byť dôvodom 
na našu rezignáciu.

V hnutí OĽANO sme stále presvedčení, 
že Slovensko je krajina, ktorá môže poskytnúť 
lepší život pre všetkých obyvateľov. Iba si 
musíme neustále pripomínať, čo sme chceli  
a neuhýbať z ces . 

Dôstojnú a pokojnú starobu pre seniorov.

Bezpečný život a zdravé životné prostredie 
pre rodiny s deťmi.

Priestor na sebarealizáciu a slušnú prácu 
pre všetkých. 

Nenechať tiecť peniaze z našich daní 
do daňových rajov. 

Nenechať tiecť peniaze z predražených  
stavieb diaľnic, železnice, kanalizácií, 
vodovodov na súkromné úč� .

Chcieť pre naše deti kvalitné školy 
a pre starých rodičov kvalitnú starostlivosť. 

Slušnú mzdu za poctivú prácu a štát, 
ktorý zveľaďuje a chráni dedičstvo našich 
predkov.

To je náš program. Slušná krajina pre 
poctivých ľudí, ktorí vidia, že žijú v krajine, na 
ktorú môžu byť hrdí. Slovensko s kvalitnými 
školami, ktoré zabezpečia lepšiu budúcnosť 
pre nás všetkých. Slovensko sebestačné, 
sebavedomé a pozerajúce do budúcnosti 
s dôverou vo vlastné sily.

Nemôže byť hrdina ten, kto sa nabalí na 
eurofondoch alebo štátnej kase. Hrdinom je 
ten, kto pomôže človeku v núdzi, kto vykoná 
dobrý skutok, alebo urobí dielo prospešné 

bez snahy o neprimeraný zisk. Hrdinom je 
každý, kto si poctivo a zodpovedne vykonáva 
svoju prácu, kto zodpovedne vychováva svoje 
deti, alebo sa stará o svojich rodičov. Každý, 
kto verí, že štát a verejné zdroje tu nie sú na 
to, aby sme zabezpečili rozprávkový život 
pre seba a svoje deti niekde na Karibských 
ostrovoch, ale štát a jeho zdroje sú tu na to, 
aby sme si spoločne zabezpečili lepší život 
pre všetkých. 

Všetkým týmto hrdinom vyslovujeme 
rešpekt a uznanie, pretože oni sú zárukou, 
že Slovensko má budúcnosť.  Iba ich 
zodpovednosť a vytrvalosť je cestou 
k lepšej budúcnosti. Mnohých z týchto hrdinov 
nominujeme vo voľbách na pos  primátorov, 
starostov, poslancov, aby obhajovali hodno , 
na ktorých stojí istota nášho sveta – sloboda, 
zodpovednosť, poctivosť a pomoc blížnemu.

Veríme, že žiť v slušnej krajine 
je želanie každého z vás, ktorí 
sa snažíte  žiť z poctivej práce. 
Spoločne sme za týmto cieľom  
prešli veľký kus ces� , teraz
 je dôležité vytrvať.
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Naše hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti má reálny program a riešenia 
pre Slovensko. Našim programom je Ľudské a rozumné Slovensko

Naším programom je Slovensko, kde sa budeme cítiť dobre ako doma. 
Ako to chceme dosiahnuť? Náš program nájdete na našej stránke: h� p://www.obycajniludia.sk/program/

Postupne vám naše riešenia priblížime v ďalších vydaniach našich novín.

O ČO NÁM IDE?
Našim programom je  Dobrá politika
Kde zákony tvoria ľudia, nie bábky 
v rukách fi nančných 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.

Našim programom je Dobrý 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 fi gúrky. 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 cieľom je rovnomerný rozvoj celého štátu, 
nie len vybraných častí.

Našim programom je Dobrý 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 talen  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 
hodno , prírodné a kultúrne dedičstvo.

Našim programom je Dobrá práca
Kde si živnostníkov 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.

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 talen  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 
hodno , prírodné a kultúrne dedičstvo.

Kde mzda i dôchodok za prácu je vždy viac 
ako za ničnerobenie. Kde v osadách sú cieľom 
pracujúci ľudia, nie ďalší poberatelia dávok.
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V každých voľbách prebieha 
zápas. Zápas o to, či zvíťazí 
túžba posunúť Slovensko 
smerom ku slušnej krajine, 
ktorá poskytuje slušný a 
dôstojný život všetkým, ktorí sa 
chcú živiť poctivou prácou, ku 
krajine, ktorá ponúka najlepšie 
podmienky na život, ku krajine, 
ktorá ponúka bezpečný domov, 
alebo zvíťazí boj „o verejné 
zdroje“, o možnosť deliť si 
zákazky, peniaze z eurofondov 
či štátneho rozpočtu medzi 
svojich ľudí. Za tie roky, kedy 
Slovensko poslúžilo ako zdroj 
bezprácneho zisku na úkor nás 
všetkých, za tie roky Majských, 
Bašternákov, Kočnerov, Širokých, 
Pórov, Brhelov,  niektorí z nás 
strácajú nádej a váhajú, či má 
vôbec zmysel ísť voliť.

Odpoveď je jednoznačná –vždy, 
do poslednej chvíle, má zmysel 
ísť voliť. Pretože iba tí, čo sa 
zúčastnia volieb, rozhodujú 
o svojej budúcnosti. Tí, čo 
nevolia, nechávajú ostatných, 
aby rozhodli za nich. 

Našich kandidátov zo zištných 
dôvodov rozhodne podozrievať 
nemôžete. Kandidujú pod 
značkou OĽANO, čím sa vystavujú 
tlaku zo strany všetkých, ktorým 
súčasný stav vyhovuje, ktorí žijú 
zo štátneho rozpočtu, ktorí žijú 
z peňazí nás všetkých. Vedia, že 
v prípade víťazstva kandidátov 
OĽANO sa im ich „obchody“ 

so štátom sťažia, prípadne 
úplne prekazia. To je dôvod, 
prečo sa našich kandidátov 
snažia diskreditovať, ohovoriť, 
zosmiešniť. Nedajte sa pomýliť. 
Pre nás je to najlepší dôkaz 
o tom, že vo svojich snahách idú 
správnym smerom. 

Ponúkame vám ľudí, ktorí sú 
ochotní otvorene sa postaviť 
mašinérií chobotnice vysávajúcej 
Slovensko. Ponúkame vám ľudí, 
ktorí veria, že spravodlivosť 
a čestnosť sú hodno , na ktorých 
stojí budúcnosť Slovenska. 
Nie je ich toľko, aby zabojovali 
v každej obci, v každom meste, 
ale je ich dosť na to, aby spoločne 
zapálili oheň nádeje, že zmena 
je možná. Veríme, že v tomto 
spravodlivom boji nezostanú 
sami, ale podporíte ich svojim 
hlasom vo voľbách.

Spoločne hlasujeme za slušné 
Slovensko, ktorému môžeme 
dôverovať, za Slovensko, ktoré 
bude poctivým hospodárom, za 
Slovensko, kde sa budeme cítiť 
dobre ako doma.

Dovidenia v lepších časoch.

Ďakujem vám za to.

Igor Matovič

Ďakujem vám za to.

Igor Matovič

Naši kandidáti
BRATISLAVA 
Kandidát na primátora: 
Ing. Ján Mrva 
Kandidáti na poslancov mestského zastupiteľstva 
Mgr. Mgr. Marek Machata  Ružinov
PhDr. Janka Šípošová, CSc.  Staré Mesto
Dagmar Pupalová   Nové Mesto
Ľubomír Ščasný   Staré Mesto
JUDr. Milan Vetrák, PhD.  Petržalka
Doc. PeadDr.PhDr. Marcel Lincényi, PhD. Petržalka
Dagmar Pupalová   Nové Mesto
PhDr. Janka Šípošová, CSc.  Ružinov
Daniela Mýtna   Rača
Marián Bohunský   Dúbravka
Mgr. Mgr. Marek Machata  Ružinov
Petra Kurhajcová   Ružinov
Miloš Danihel   Ružinov
Ing. Peter Šmotlák   Ružinov
JUDr. Matúš Meheš   Ružinov
Zdeněk Borovička   Karlova Ves
Balász Szamranszký  Karlova Ves
MUDr. Viliam Slezák, CSC, MPH  Karlova Ves
Ľubomír Ščasný   Staré Mesto
Marián Rovný   Staré mesto
Denisa Valentová   Staré mesto
Michal Babčoň   Staré Mesto
Denisa Valentovičová  Staré Mesto
RNDr. Milan Remiš   Staré Mesto
Božena  Kvajesovicsová  Vrakuňa
Marcel Boris   Vrakuňa
Lívia Benedekovič   Vrakuňa
Ladislav Kugler   Vrakuňa
Mag. Pavol Chvojka   Petržalka
Michal Horváth   Petržalka
Jakub Steiner   Petržalka
Ing. Pavol Galamboš   Nové Mesto
Peter Szusčík   Nové Mesto
JUDr. Jaroslav Málek   Nové Mesto
Mgr. Mikuláš Krippel, PhD.  BA-Podunajské Biskupice
JUDr. Erik Sojka   BA-Podunajské Biskupice
Mgr. Jakub Lipták   BA-Podunajské Biskupice
Ing. Zuzana Čermanová, PhD.  BA-Podunajské Biskupice
Mgr. Ľubomír Kuzma   Nové Mesto
TRENČÍN
Ján Rehák, Dubnica nad Váhom
Václav Števko, Dubnica nad Váhom
Jaroslav Hupka, Púchov
Pavol Mizerák, Bošáca
Martin Hollý, Bobot
Pavol Jedlička, Brunovce
Mária Jedličková, Brunovce
Pavol Jurkovič, Prievidza
Marcela Mikolášová, Udiča
Marek Mikušinec, Kočovce
Richard Pekar, Jasenica

TREBIŠOV
Monika Horvátová, Lastovce

Božena Filková, Trnavka

Matúš Eperiéši, Michalany

Rastislav Jilek, Trebišov

Ján Chovanec, Trebišov

Ján Sakač, Trebišov

Ján Kosťun, Trebišov

Vladimír Seman, Novosad
GALANTA
Kandidát na primátora:
Zuzana Gauliederová, Galanta
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NITRA
Kandidát na primátora: 
Ján Greššo ml., Nitra
Klačanský Anton, Topoľčany
Vlasák František, Radošina
Rožek Juraj, Vozokany
Lukačovič Róbert, Krušovce
Gálová Andrea, Oponice
Gál Milan, Oponice
Erdélyi Jozef, Oponice
Adib Ksseibi, Bánov
Peter Hatina, Nové Zámky
Ladislav Tonka, Nové Zámky
Dionýz Solár, Nové Zámky
Roland Száz, Komoča
Ladislav Kliský, Nové Zámky
Milan Tupý, Pukanec
Július Bihari, Plavé Vozokany
Andrea Zsibritová, Bátorové Kosihy
Csaba Bíró, Komárno
Ctibor Melich, Hurbanovo
Eduard Ševčík, Hurbanovo
Zoltán Gögh, Bajč
Andrea Szabóová, Bajč
Klára Vass, Iža
Peter Zajác, Nitrianske Hrnčiarovce
Denisa Šeböková, Nitrianske Hrnčiarovce
Marianna Nagy, Nitrianske Hrnčiarovce
Marián Kováč, Nitrianske Hrnčiarovce
Miroslav Kopček, Horné Lefantovce
Roman Hupka, Horné Lefantovce
BANSKÁ BYSTRICA
Kandidát na primátora:
Robert Urbanec, Sliač
Mária Bednárová, Modrý Kameň
Ján Novodomec, Kremnica
Mikuláš Pál, Banská Štiavnica
Dušan Štrbák, Banská Štiavnica
Jakub Jarábek, Banská Štiavnica
Alena Dzvoníková, Beluj
Zuzana Šušková, Štiavnické Bane
Albert Macko, Krupina
Vladislav Kanta, Dudince
Stanislava Tóthová, MsZ, Veľký Krtíš
Peter Tomášik, Modrý Kameň
Matúš Bystriansky, Dolná Strehová
Pavol Bartko, Dolná Strehová
Matúš Bystriansky, Dolná Strehová
Juraj, Fuzák, Dolná Strehová
Ivana, Hukeľová, Dolná Strehová
Ján, Kubiš, Dolná Strehová
Mária Rechová, Želovce
Robert Adam, Želovce
Martina Adamová, Želovce
Janka Bečkeiová, Želovce
Anita Galčíková, Želovce
Aniko Pavlová, Želovce
Judita Katiová, Želovce
David Oravec, Želovce
Darina Račková, Želovce

Roman Fajčík, Slovenské Klačany
Miroslav Filkus, Malé Zlievce
Terézia Matikovská, Obeckov
Michal Hronec, Lučenec
Michal Kelemen, Lučenec
Tivadar Berky, Nitra nad Ipľom
Pavlína Balogová, Nitra nad Ipľom
Jozef Berki, Nitra nad Ipľom
Erika Berkiová, Nitra nad Ipľom
Ildikó Berkyová Vargová, Nitra nad Ipľom
Soňa Botošová, Nitra nad Ipľom
Natália Teleková, Fiľakovské Kováče
Natália Teleková, Fiľakovské Kováče
Ján Antalík, Veľká Ves
Ján Antalík, Veľká Ves
Vladimíra Lempocherová, Zlatno
Vladimíra Lempocherová, Zlatno
Roman Ceglédy, Rimavská Sobota
Roman Slanina, Rimavská Sobota
Ján Matej, Ožďany
Vladimír Kurák, Ožďany
Jaroslav Pluhár, Ožďany
Norbert Toporcer, Husiná
Július Borbáš, Hajnačka
Dušan Slimák, Hrušovo
Ladislav Ibos, Veľký Blh
KOŠICE
Kandidát na primátora:
Raymond Kopka, Strážske
Vojtech Tóth, Košice Sídlisko KVP
Roman Matoušek, Košice Sídlisko KVP
Zdeno Bartok, Košice Sídlisko KVP
Ladislav Lorinc, Košice Sídlisko KVP
Daniel Liba, Košice Pereš
Oto Gobl, Košice Pereš
Ľubomír Grega, Košice Pereš
Martin Jalč, Košice Staré mesto
Pavol Piester, Košice Staré mesto
Peter Jakub, Košice Staré mesto
Martin Konečko, Košice Staré mesto
Martina Torkošová, Košice Staré mesto
Eva Zummerová ,Košice Ťahanovce
Stanislav Šimko, Košice Ťahanovce
Štefan Špieca, Vyšné Opátske
Tibor Matoušek, Košice Juh
Peter Liba, Košice Západ
Miroslav Vrážel, Košice Sever
Vladislav Stanko, Košice Dargovských hr.
Iveta Varaziová, Košice Dargovských hr.
SOBRANCE
Kandidát na primátora:
Daniel Tiža, Sobrance
Radoslav Copko, Baškovce
Ružena Kirvejová, Blatné Reme 
Anežka Kuľová, Bunkovce
Jozef Sabo, Fekišovce
Viera Pirohaničová, Ruskovce
Juraj Šponták, Lekárovce
Lýdia Bercíková, Ostrov
Ján Motúz, Podhoroď

O pár týždňov budeme rozhodovať 
o nových starostoch, primátoroch a 
poslancoch v komunálnej politike. 
Hnutie Obyčajní Ľudia a nezávislé 
osobnosti podporuje  v týchto voľbách 
takmer 500 poslancov, ako aj 100 
kandidátov na starostov a primátorov, 
ktorí zdieľajú naše hodno . Boj proti 
korupcii, angažovanosť, schopnosť 
dobre a čestne spravovať mestá a obce.  
Lepšie a prosperujúce Slovensko začína 
totiž dobrou komunálnou politikou.

Často sa sťažujeme, čo v našich 
regiónoch, mestách a obciach 
nefunguje. No v týchto komunálnych 
to máme možnosť zlepšiť fungovanie 
Slovenska. Ak niekto hovorí, že jeho 
hlas nemá význam a nič nedokáže 
zmeniť, veľmi sa mýli. Všetko, čo sa v 
našej krajine stalo, alebo sa mohlo stať 
a nestalo, zmeškané príležitosti, ale aj 
historické  okamihy, sú dôsledkom toho, 
že ľudia sa zdvihli a išli voliť. Je to jediná 
chvíľa, kedy hlas každého jedného má 
rovnakú váhu  ako hlas premiéra alebo 
prezidenta. Dnes od Vášho hlasu závisí, 
aké budú ces , či bude v meste alebo 
obci čisto, či budú opravené chodníky, 
alebo či o našich starých bude dôstojne 
postarané. To všetko závisí od vášho 
hlasu. Nie je to málo, je to nádej na 
zmenu k lepšiemu.

Ďakujeme za Vašu podporu, 

Veronika Remišová
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Kristína Kicová, Koňuš
Emília Gondorčinová, Krčava
Mária Hausová, Krčava
Mária Petrašová, Krčava
Štefan Mochťak, Krčava
Vladimír Sabo, starosta ,Porostov
Juraj Karaman, Porostov
Martin Koškovský, Jasenov
Martin Žeco, Jenkovce
Gabriela Cibereová, Jenkovce
Emil Medviď, Kolibabovce
Martin Hadvab, Koromľa
Martin Hvižďák, Úbrež
Jana Hvižďaková, Úbrež
Mariana Šimonová, Vyšné Nemecké
Vladimír Šašík, Ruská Bystrá
Zdena Gajdošová, Záhor
Slavomír Koutun, Záhor
Radoslav Čermák, Záhor
Daniel Tiža, Sobrance
Daniel Tiža, Sobrance
Kateřina Tabišová, Sobrance
PREŠOV
Kandidát na primátora: 
Miloš Meričko, Humenné
Katarína Heredošová, Sabinov
Peter Zajac, Giraltovce
Róbert Hudak, Červenica
Zita Pleštinská, Chmeľnica
Ján Gondek, Lesnica
Matej Harčarik, Kračúnovce
Jana Cimbalistová, Lomnička
Radoslav Kerlík, Malá Domaša
Ján Hribľan, Medzany
Ján Boško, Myslina
Silvia Ammamerová Mydlová, Nová Kelča
František Sabol, Petrovany
Martin Digoň, Prosačov
Andrej Šoltís, Rokycany
Jaroslav Koribanič, Stakčín
Adrián Zuščin, Sveržov
Martin Ceľuch, Bardejov
Peter Guman, Brežany
Dominik Hudák, Červenica
Patrik Polla, Demjata
Tibor Kupec, Dubová
Zlatica Kušnírová, Gregorovce
Ján Semančík, Gregorovce
Martin Mican, Gregorovce
Jozef Maďar, Gregorovce
Rudolf Kákoni, Hencovce
Margita Tomašová, Hermanovce
Anna Vaňová, Hermanovce
Bibiana Fabianová, Hermanovce
Ivan Bužo, Hlinné
Štefan Mitač, Hlinné
Peter Goroľ, Hlinné
Jozef Mačo, Hlinné
Tomáš Šudík, Humenné
Danka Pavlíková, Humenné
Danka Pavlíková, Humenné

Andrea Kostorková,Chmeľnica
Beatrix Langová, Chmeľnica
Lucia Široká,Chmeľnica
Marta Krafčiková,Chmeľnica
Patrik Lompart, Chmeľnica
Peter Lompart, Chmeľnica
Rudolf Haničák, Chmeľnica
Miroslav Kundla, Ihľany
Anna Humeniková, Kružlová
Jozefína Karchňáková, Kučín
Miroslav Karchňák, Kučín 
Jozef Maniak, Lesnica
Anton Hovana, Lesnica
Lýdia Budziňáková, Levoča
Slavomír Reište er, Lipany
Štefan Potocký, Ľubotice
Jozef Petruška, Malý Slivník
Slávko Jurko, Medzany
Peter Kijovský, Medzany
Marcela Kipikašová, Medzany
Anton Vaňo, Medzany
Mária Šimurdová, Myslina
Anton Vasiľ, Nižný Hrušov
Štefan Burda, Nižný Kručov
Milan Boršč, Nová Kelča
Jozef Korchňák, Oľšavica
Samuel Bruss, Pavlovce
Anna Roskošová, Piskorovce
Martin Kovalčík, Prešov
Dominik Šotik, Prešov
Pavol Biroš, Prešov
Marián Svocák, Prešov
Róbert Mačej, Prešov
Peter Šmeringai, Prešov
Pavol Leško, Prešov
Martin Slavoš, Prešov
Roman Polášek, Prešov
Peter Krištof, Raslavice
Gabriela Katrenicova, Remeniny
Jana Hirková, Remeniny
Ján Ferenc, Roztoky
Slavomír Ľoľo, Roztoky
Marián Ferenc, Roztoky
Emil Grundza, Roztoky
Vladislav Sivák, Roztoky
Martin Matuš, Sabinov
Miroslav Kovalík, Sabinov
Jozef Vranko, Sabinov
Peter Vargovčík, Sabinov
Patrik Jonek, Sedliská
Kamil Jurkovský, Spišské Podhradie
Milan Mikula, Spišské Podhradie
Peter Glevický, Spišské Podhradie
Štefan Horbaľ, Spišské Podhradie
Ján Polačko, Stakčín
Lenka Holotová, Stakčín
Maroš Zima, Stará Ľubovňa

Michal Šipoš, Stará Ľubovňa
Patrik Boďo, Stará Ľubovňa
Peter Hrebík, Stará Ľubovňa
Rastislav Repka, Stará Ľubovňa
Slavomír Príhoda, Stará Ľubovňa
Viliam Henel, Stará Ľubovňa
Marek Manduľa, Stropkov
Martin Nimas, Sveržov
Jozef Zuščin, Sveržov
Marián Richvalský, Sveržov
Lukáš Voľanský, Sveržov
Maroš Lištiak, Svit
Peter Gavorník, Teriakovce
Miriam Duchová, Teriakovce
Martin Kalakaj, Teriakovce
Jozef Bilý, Teriakovce
Milan Kollár, Tuhrina
Ľubomír Jurečko, Turany nad Ondavou
Patrik  Pankievič, Varhaňovce 
Viliam Andrejčák, Varhaňovce
Jozef Bubnár, Vranov
Peter Benčo, Vranov
Peter Dzurjanin, Vranov
Stanislav Dargaj, Vranov
Marta Vaščáková, Vyšný Slavkov
František Porochnavý, Záborské
Natália Poperníková, Záborské
Marianna Gulaková, Zborov
Vladimíra Sotáková, Zlaté
Jaroslav Bakaľár, Giraltovce
Andrej Imrich, Giraltovce
Vladimír Varga, Giraltovce
ŽILINA
Kandidát na primátora:
Milan Kuriak, Tvrdošín 
Zdenka Vejčíková, Bobrovec
Pavol Rusina, Bobrovec
Tomáš Pieter, Bobrovec
Jozef Lisý, Bobrovec
Ing.Vlad.Moravčík, Bobrovec
Ľubomír Sekan, Bobrovec
Zuzana Hamráková, Bobrovec
Daniel Makovský, Bobrovec
Jozef Pšenák, Bziny
Petra Kubáňová, Čierne
Pavol Pachník, D.Kubín Brezov.
Katarína Tomaňová, D.Kubín Medzih.
Michal Ballay, Dolný Hričov
Lukáš Knaperek, Habovka
Alena Malíková, Jasenová
Ján Mikunda, Klin
Juraj Vandlík, Konská
Branislav Gacho, Krasňany
Viera Olbertová, Krásno n. K.
Juraj Svitana, Lietava
Hubočanová, Lietava
Anna Majstráková, Lip.Kokava
Jaroslav Rakučák, Liptovská Lužná
Michaela Obrková, Lodno
Martin Gejdoš, Malatiny pri LM
Jaroslav Červeň, Malé Borové

Miroslava Punová, Medzibrodie
Jozef Daňo, Nižná n.Oravou
Pavol Mikolajčík, Novoť
Justín Murín, Or.Lesná
Zuzana Jurišová, Or.Podzámok
Dušan Svyba, Or.Podzámok
Alojz Strýček, Or.Polhora
Pavol Gažík, Or.Polhora
Miloš Zošák, Or.Polhora
Marián Žitniak, Or.Polhora
Pavol Fidrik, Or.Polhora
Ľudoví Randjak, Or.Polhora
Peter Šimurdiak, Or.Polhora
Miloš Zoššák, Or.Polhora
Alojz Strýček, Or.Polhora
Marián Žitniak, Or.Polhora
Pavol Gužík, Or.Polhora
Pavol Fidrik, Or.Polhora
Ľudovít Randiak, Or.Polhora
Jaroslav Rakúc, Or.Polhora
Helena Bačíková, Predmier
Marek Bačík,Ing., Predmier
Júlia Giablová, Raj.Teplice-Poluvsie
Robert Augustín Mgr., Rajec
Ľuboš Kľučka, Rajec
Dr.Ján Mihalec, Rajec
Ing.Emil Za a, Rajec
Ing.Juraj Jasenovec, Rajec
Helena Hromadová, Rajecka Lesná
Anna Dorinská, Rajecka Lesná
Miroslav Majbík, Rajecka Lesná
Mária Rolinčinová, Rajecka Lesná
Veronika Verešová, Rajecké Teplice
Ján Šutý, Sedl.Dubová
Jozef Gabriel, Sihelné
Miroslav Brandys, Sihelné
Martin Kovalíček, Sihelné
Anna Pitáková, Sihelné
Jozef Ferníza, Sihelné
Anton Vnenčák Mgr., Sihelné
Marián Staš, Sihelné
Karol Vonšák, Sihelné
Štefan Rusnák, Sihelné
Jana Škorvánková, Stránske
Stanislav Číšecký, Stránske
Lívia Dobrotová, Ing., Turč.Teplice
Ján Chromík,Mgr., Turzovka
Jozef Roman, Turzovka
Lukáš Knaperek, Vitanová
Štefan Števuliak, Vitanová
Jozef Gerčák, Vitanová
Ján Kleskeň, Vrútky
Juraj Záhradník, Vyšná Boca
Jozef Sivčák, Zákamenné
Monika Sivčáková, Zákamenné
Ľubomír Piala, Zbýňov
Martin Fílek, Zuberec
Mgr.Zuzana Balogova, Žilina
Ing.Barbora Birnerová,PhD, Žilina
Ing.Ján Jurítka, Žilina
Mgr.Miriam Šuteková, Žilina
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Kedy sa konajú komunálne voľby?
v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 
hodiny.

Kto môže voliť?
obyvatelia SR s trvalým pobytom v 
konkrétnej obci/meste, ktorí najneskôr 
10.11.2018 dovŕšili 18 rokov

cudzinci s trvalým pobytom v konkrétnej 
obci/meste, ktorí najneskôr 10.11.2018 dovŕšili 
18 rokov 

Kde môžem voliť?
oznámenie s presnou lokalitou vašej 
volebnej miestnosti by Vám malo prísť do 
poštovej schránky najneskôr do 14.10.2018

Dá sa voliť s voličským 
preukazom?
nie, voliť môžete len vo volebnej miestnosti 
v okrsku, do ktorého patríte v mieste vášho 
trvalého pobytu 

Môžem voliť z domu?
v prípade zdravotných alebo iných vážnych 
dôvodov môžete požiadať o prenosnú 
volebnú schránku

Čo si mám zobrať so sebou do 
volebnej miestnosti?
občiansky preukaz alebo iný úradný doklad, 
ktorý obsahuje vašu podobizeň 

ak nepreukážete svoju totožnosť, hlasovanie 
vám volebná komisia neumožní

Môžem si nepoužité volebné lístky 
nechať?
nie, nepoužité alebo nesprávne upravené 
hlasovacie lístky ste povinný odložiť do 
zapečatenej schránky (inak vám hrozí 
pokuta 33 eur)

Čo ak sa na hlasovacom lístku 
pomýlim?
môžete si od okrskovej volebnej komisie 
vypýtať iné lístky

nesprávne upravené hlasovacie lístky vložíte 
do schránky na odloženie nepoužitých alebo 
nesprávne upravených hlasovacích lístkov

Kedy je lístok neplatný a moje 
hlasovanie prepadne?
ak nebude na tlačive zakrúžkovaný žiadny 
kandidát alebo ich bude zakrúžkovaných 
viac ako treba

ak bude v obálke viac hlasovacích lístkov pre 
voľby primátora či poslancov

Ako vyzerá priebeh voľby? 

1.  Po príchode do volebnej miestnosti 
 sa preukážete dokladom totožnosti.

2. Volebná komisia zakrúžkuje vaše   
 poradové číslo v zozname voličov a vydá  
 vám dva hlasovacie lístky a obálku:

 hlasovací lístok pre voľby do mestského  
 zastupiteľstva 

 hlasovací lístok pre voľby primátora mesta

3. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky 
 potvrdíte vlastnoručným podpisom v 
 zozname voličov.

4. Na hlasovacom lístku pre voľby 
 poslancov mestského zastupiteľstva 
 môžete zakrúžkovať najviac toľko 
 poradových čísiel kandidátov, koľko 
 poslancov má byť v príslušnom 
 volebnom obvode zvolených. 

5. Na hlasovacom lístku pre voľbu 
 primátora mesta môžete zakrúžkovať 
 poradové číslo len jedného kandidáta.

6. Po zakrúžkovaní vložíte do obálky jeden 
 hlasovací lístok pre voľby do mestského 
 zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok 
 pre voľby primátora mesta.

Koľko poslancov môžem 
krúžkovať?

Kto sa stane víťazom volieb?
voľby sú jednokolové

poslancami zastupiteľstva sa stanú tí, ktorí 
získajú vo volebnom obvode v poradí najviac 
platných hlasov

primátorom alebo starostom  sa stane 
ten kandidát, ktorý získa najviac platných 
hlasov

Voľby županov ukázali, že zmena je možná. Hnutie OĽANO sa v zápase s pohrobkami komunizmu a mečiarizmu 
nikdy nevzdáva. A voliči to ocenili v minuloročných župných voľbách. SMER prišiel o župnú dominanciu 
a víťazom boja o županské kreslá bolo OĽANO. Voliči dali dôveru našim županom Erike Jurinovej (Žilinský 
kraj) a Jozefovi Viskupičovi (Trnavský kraj). Vyhrali sme s podporou J. Drobovi (Bratislavský kraj) aj Milanovi 
Majerskému (Prešov), Rastislavovi Trnkovi (Košický kraj). Za veľký úspech demokratov považujeme porážku 
Kotlebu a víťazstvo Jána Luntera (Banskobystrický kraj). Ficov SMER a jeho súputníci stratili väčšinu krajov.

Čo by ste mali 
pred komunálnymi 
voľbami vedieť



Ciele Eriky Jurinovej zo Žilinskej župy:8

“Našim cieľom je urobiť zo Žilinského kraja najlepšie miesto pre rodiny 
a všetkých jeho obyvateľov. Aby z kraja neodchádzali, aby tu ostali žiť. A k tomu 
potrebujú kvalitné a efektívne služby a dobré podmienky pre život, ktoré im 
v kraji chceme vytvárať,” prezrádza Erika Jurinová. 

Ju a jej tím čaká neľahká úloha. Žilinská župa v uplynulých rokoch zažila 
stagnáciu, bez jasnej vízie, kam sa má posunúť. To je však už minulosť. 
“Prioritami sú kvalitné zdravotníctvo a sociálne služby, dobre vybavené moderné 
školy, odkiaľ budú vychádzať vyštudovaní ľudia, ktorí sa bez problémov uplatnia 
na trhu práce a samozrejme opravené ces . Takisto pracujeme na kvalitnom a hlavne 
funkčnom integrovanom systéme dopravy,” hovorí Erika Jurinová. 

Zdôrazňuje, že tieto priori  musia platiť vo všetkých regiónoch kraja rovnako, 
aby sa ani jeden z nich necítil menejcenný. V Žilinskej župe podľa nej musí zvíťaziť 
odbornosť pred straníckymi tričkami, lebo len tak sa dokážu veci pohnúť vpred 
a ľudia z nich budú mať úžitok. “Nerozhodujeme podľa politickej spriaznenosti, ale podľa 
naliehavosti situácie,” uzatvára Erika Jurinová. 

Čo sa už podarilo 
 Založiť Nadáciu ŽSK pre podporu rodín v sociálnej, ekonomickej a existenčnej núdzi.

 Vzniká sociálny podnik, ktorý využijú na drobné úpravy, údržbu a servis budov, in-house 
 riešenia a sociálne podnikanie. 

 Zabezpečiť fungovanie ambulantných pohotovostí. Pohotovosti fungujú vo všetkých   
 š roch župných nemocniciach i poliklinike. 

 Spúšťa sa projekt Centrum pre rodiny, ktoré má vzniknúť v každom regióne a ktoré budú 
 slúžiť ako kontaktné miesta v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci v bežných 
 a krízových situáciách jednotlivca a členov rodín.

 Zvýšiť pla�  nepedagogickým pracovníkom v školských zariadeniach i opatrovateľkám 
 v sociálnych službách.

 Zrovnoprávniť fi nancovanie všetkých škôl v kraji. 

 Projekt, aby sa múzeá, galérie i knižnice priblížili ešte viac rodinám a už sme spustili 
 projekt, v rámci ktorého vzniknú alebo sa doplnia už existujúce detské kútiky. 

Vrhla sa do práce. Žilinská županka Erika Jurinová po roku 
bilancuje projek� , ktoré kraj pod jej vedením spustil. 
Všetky z nich majú za cieľ zlepšiť život ľudí, ktorí žijú v 
okresoch Žilina, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Bytča, Martin, 
Turčianske Teplice, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, 
Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo.

Najlepšie 
miesto 
pre rodiny

Najlepšie 
miesto 
pre rodiny

Erika Jurinová
predsedníčka

Žilinského samosprávneho
kraja 

Ciele Eriky Jurinovej zo Žilinskej župy:

“Našim cieľom je urobiť zo Žilinského kraja najlepšie miesto pre rodiny 
a všetkých jeho obyvateľov. Aby z kraja neodchádzali, aby tu ostali žiť. A k tomu 
potrebujú kvalitné a efektívne služby a dobré podmienky pre život, ktoré im 

Ju a jej tím čaká neľahká úloha. Žilinská župa v uplynulých rokoch zažila 
stagnáciu, bez jasnej vízie, kam sa má posunúť. To je však už minulosť. 
“Prioritami sú kvalitné zdravotníctvo a sociálne služby, dobre vybavené moderné 
školy, odkiaľ budú vychádzať vyštudovaní ľudia, ktorí sa bez problémov uplatnia 
na trhu práce a samozrejme opravené ces . Takisto pracujeme na kvalitnom a hlavne 

Zdôrazňuje, že tieto priori  musia platiť vo všetkých regiónoch kraja rovnako, 
aby sa ani jeden z nich necítil menejcenný. V Žilinskej župe podľa nej musí zvíťaziť 
odbornosť pred straníckymi tričkami, lebo len tak sa dokážu veci pohnúť vpred 
a ľudia z nich budú mať úžitok. “Nerozhodujeme podľa politickej spriaznenosti, ale podľa 

 pre podporu rodín v sociálnej, ekonomickej a existenčnej núdzi.

 ktorý využijú na drobné úpravy, údržbu a servis budov, in-house 

 Pohotovosti fungujú vo všetkých   

 ktoré má vzniknúť v každom regióne a ktoré budú 
 slúžiť ako kontaktné miesta v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci v bežných 

 v školských zariadeniach i opatrovateľkám 

 aby sa múzeá, galérie i knižnice priblížili ešte viac rodinám a už sme spustili 
 projekt, v rámci ktorého vzniknú alebo sa doplnia už existujúce detské kútiky. 

Erika Jurinová
predsedníčka

Žilinského samosprávneho
kraja 



Ciele Jozefa Viskupiča z Trnavskej župy: 9

Povedali o nás:

Poslanci OĽANO sú najaktívnejší

Kvalitná doprava, 
školy a služby

Jozef Viskupič

predseda Trnavského 
samosprávneho kraja

Jozef Viskupič

Kvalitná doprava, 

“Transparentný a  otvorený úrad, 
informovaný a  spokojný občan. Kvalitné 
sociálne služby s bezpečným a humánnym 
prostredím pre tých, ktorí sú na ne odkázaní.  
Vzdelávanie považujeme za príležitosť 
pre lepšiu budúcnosť, kde pracujeme 
na Integrovanom systéme vzdelávania 
s  fungujúcim prepojením na trh práce,” 
vymenúva svoje priori  Jozef Viskupič. 
Rovnako ako Erika Jurinová, aj on sa vzdal 
kresla poslanca parlamentu, aby sa mohol 
naplno venovať práci v župe. Na dvoch 
stoličkách sa jednoducho sedieť nedá. 
Po trištvrte roku má pred sebou ďalšie 
ciele. “Podporíme inovatívne projek  
v  oblastiach kultúry, životného prostredia, 
cestovného ruchu, či dopravy. Nastavujeme 
systematickú propagáciu župy, ktorá má čo 
ponúknuť nielen miestnym, ale aj ľuďom 

z  okolitých krajov a  z troch susediacich 
štátov,” dopĺňa Jozef Viskupič. Ako správny 
župan, aj on pozá svoj kraj, jeho mestá a 
obce a najmä ľudí, ktorí sú zodpovední za 
ich riadenie. Lebo len tak sa podľa neho 
dajú pohnúť veci správnym smerom. “Už 
v  prvých sto dňoch som sa stretol so 
všetkými primátormi a  starostami kraja,” 
dodáva Jozef Viskupič. Tým to však nekončí. 
Práve na základe stretnutí v regiónoch 
župy pripravuje projek , ktoré zlepšia 
každodenný život obyvateľov kraja.

Čo sa už podarilo
 Zlepšiť hospodárenie, zastaviť plytvanie, 
 zrušiť niektoré nevýhodné zmluvy. 

 Zastaviť predaj majetku župy - budov, 
 športovísk či učilíšť.

 Vysporiadať sa so zariadením Čistý  
 deň, hoci sa zdalo, že si s týmto 
 problémom už hádam nikto nedá rady.

 Postupne rozlietať letisko v Piešťanoch, 
 ktorému hrozilo, že skončí v krachu. 
 Zabezpečiť, aby súčasné vedenie letiska 
 pracovalo bez nároku na peniaze.

 Zamestnancom v zariadeniach 
 sociálnych služieb od júna zvýšiť mzdy 
 v celkovej sume o 1,1 milióna eur 
 (pre tento rok), v budúcom roku to budú  
 2 milióny.

 Prvýkrát v histórii zastaviť alarmujúci 
 úbytok kvalifi kovaného personálu 
 v zariadeniach sociálnych služieb.

 Rozbieha sa množstvo kvalitných 
 projektov aj v oblasti kultúry.

Krachujúce letisko, státisícové odmeny, kauza zariadenia 
Čistý deň či nedostupný úrad. Tak vyzerala Trnavská 
župa ešte minulú jeseň. To je však už minulosťou. 
Od nástupu do úradu sa Jozef Viskupič nezastavil ani na 
jeden deň. Dennodenná práca pre kraj a jeho obyvateľov 
prináša prvé výsledky. 

Sedieť v parlamente a čušať? To pre nás neplatí. V rebríčku, ktorý ako vysvedčenie zostavujú každoročne študenti z iniciatívy Tichá 
väčšina, je za posledný rok zo 150 poslancov zostavená  desiatka tých najpracovitejších. Z nich je  osem z klubu OĽANO. Ak by naše návrhy 
zákonov koalícia nemarila, žilo by sa obyčajným ľuďom na Slovensku už dávno lepšie! 

Eduard Heger (OĽANO)
vystúpenia v rozprave: 175
legislatívna iniciatíva: 46
pozmeňovací návrh: 6

Martin Fecko (OĽANO)
vystúpenia v rozprave: 107
legislatívna iniciatíva: 43
pozmeňovací návrh: 12

Ján Budaj (OĽANO)
vystúpenia v rozprave: 99
legislatívna iniciatíva: 45
pozmeňovací návrh: 3

Soňa Gaborčáková (OĽANO)
vystúpenia v rozprave: 84
legislatívna iniciatíva: 41
pozmeňovací návrh: 11

Veronika Remišová (OĽANO)
vystúpenia v rozprave: 71
legislatívna iniciatíva: 45
pozmeňovací návrh: 13

Anna Verešová (OĽANO)
vystúpenia v rozprave: 83
legislatívna iniciatíva: 42
pozmeňovací návrh: 5

Miroslav Sopko (OĽANO)
vystúpenia v rozprave: 77
legislatívna iniciatíva: 43
pozmeňovací návrh: 6

Ján Marosz (OĽANO)
vystúpenia v rozprave: 75
legislatívna iniciatíva: 41
pozmeňovací návrh: 3

Zdroj: Tichá väčšina - Študenti spájajú sily, 18.5.2017 - 18.5.2018
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Zdanenie výsluhových dôchodkov 
ŠtB-ákov
Žiadame zdanenie výsluhových dôchodkov 
bývalých príslušníkov ŠtB – ale SMER, SNS 
a  MOST-HÍD ich vysoké výsluhové dôchodky 
chránia (E. Jurínová, J. Budaj). Dokedy budú 
u nás trieť biedu prenasledovaní? A dokedy 
budeme platiť exkluzívne (výsluhové) 
dôchodky tým čo prenasledovali veriacich, čo 
väznili demokratov a udržiavali totalitu? 

Pamätné dni ako memento pred 
totalitou
Žiadame zaznamenať   deň okupácie a deň 
odchodu ruských vojakov ako pamätné dni 
(J. Budaj). Tento zákon sme navrhli už trikrát, 
ale prijatiu bránia poslanci SMERu a SNS. 
Prečo si slovenská verejnosť nemá pripomínať 
obete okupácie? Prečo si nemáme uctiť odboj 
proti neslobode. A prečo si nevážime, že sme 
sa vlastnými silami po roku 1989 zbavili 
sovietskej okupácie? Dokedy budú v  NR SR 
prevažovať poslanci, ktorí sú pokračovateľmi 
politiky Husáka a Biľaka?

Príplatok za nočnú prácu
OĽANO prišlo už vlani s  požiadavkou na 
spravodlivý príplatok   za prácu v noci a cez 
sviatok (I. Matovič). Strany SMER, SNS a MOST-
HÍD zabránili jeho prijatiu. Prednedávnom 
však náš návrh okopírovali a  schválili. Áno, 
dostali pri tom aj naše hlasy. OĽANO  je totiž 
v parlamente pre ľudí, nie pre seba. 

Skorší dôchodok pre mamičky
OĽANO prišlo s návrhom (I. Matovič) na skorší 
odchod do dôchodku pre mamičky, ktoré sa 
starajú o deti. Našli sme spôsob, aj vhodnú 
mieru podpory – no  vládnuca koalícia náš 
návrh zmietla zo stola. Ale len preto, aby 

ho onedlho sama okopírovala. Nie je nič 
príjemené, ak vám niekto kradne politické 
projek , ale i  tak sme koalíciu podporili. 
Dosiahli sme tak náš cieľ - skorší odchod 
mamičiek do dôchodku. To preto, že OĽANO  je 
v parlamente pre ľudí, nie pre seba.  

Stop drancovaniu lesov
OĽANO prišlo s  návrhom na zastavenie   
drancovania v lesoch (J. Budaj). Strany SMER, 
SNS a MOST-HÍD ho dvakrát zhodili zo stola, 
do druhého čítania sa prebojoval až nedávno. 
Podarí sa ho schváliť?   Zľutujú sa vládnuci 
poslanci nad našimi stromami, ktoré kántria 
nenásytní podnikatelia, zneužívajúci zlý 
zákon? 

Ochrana pôdy pred špekulantami
OĽANO prišlo opakovane s návrhom, aby 
boli vlastníci pôdy chránení pred svojvôľou 
a šikanovaním (M. Fecko). Poslancov Smeru, 
SNS a strany MOST-HÍD však nepresvedčili ani 
udalosti, ktoré zažívajú farmári na poliach, 
keď im špekulanti s konexiami zabránia 
vstúpiť na ich pozemok alebo im ukradnú 
úrodu. Náš návrh opäť zamietli. A tak budú 
môcť aj naďalej dotácie na pôdu poberať aj tí, 
ktorí žiadnu pôdu nevlastnia alebo ju nemajú 
v nájme. My sa však nevzdáme! Pretože v 
parlamente nie sme pre seba, ale pre ľudí.  

Zavedenie progresívneho daňového 
bonusu PRE RODINY
OĽANO navrhuje, aby štát podporoval rodiny 
s deťmi, ktorých rodičia pracujú, v oveľa 
väčšej miere (A. Verešová a E. Jurinová). Preto 
sme predložili zákon, ktorým by sa zaviedol 
progresívny daňový bonus. Pracujúci rodičia 
by si mohli znížiť svoje dane za každé dieťa 
nie podľa súčasného modelu, ale už za druhé 
dieťa by mali dvojnásobný bonus a napríklad 

za tretie dieťa by ho už mali trojnásobný. 
Koalícia Smer, SNS a MOST-HÍD to odmietla, 
no návrh na podporu rodín predložíme opäť. 

Nezplatenie faktúry trestným 
činom
OĽANO chce, aby poctiví malí a strední 
podnikatelia nedoplácali na podvodníkov 
a preto navrhlo, aby bolo nezaplatenie 
faktúry trestným činom (I. Matovič, E. Heger, 
M. Krajčí). Najmä malí živnostníci sa neraz 
dostávajú do krízových životných situácií, 
keď im veľká fi rma nezpalatí faktúru za 
vykonané práce. Tento náš návrh opäť zmietli 
poslanci Smeru, SNS a MOST-HÍDu zo stola. 
My však v parlamente nie sme pre seba, ale 
pre ľudí a preto tento návrh predložíme opäť.

Koniec zlatých padákov a nástup 
odborníkov
OĽANO navrhlo, aby sa miesta v riadiacich 
orgánoch štátnych inštitúcií a fi rmách 
mohli zastávať len odborníci a zároveň 
aby po odchode z funkcie nedostali zlaté 
padáky (V. Remišová). Už sa musí skončiť 
obdobie rozdávania trafík, bez preberania 
zodpovednosti. Poslanci za SMER, SNS 
a MOST-HÍD náš návrh opäť neschválili. Keďže 
nám ide o ľudí a o dobré spravovanie našej 
krajiny, návrh predložíme opäť. 

Koniec doplnkových ordinačných 
hodín
OĽANO navrhlo zrušiť doplnkové ordinačné 
hodiny (M. Krajčí a I. Matovič). Ich zavedením 
sa iba zlegalizovali priame platby 
v zdravotníctve. Namiesto toho sme navrhli 
elektronické objednávanie na vyšetrenia. Aj 
keď to koalíca SMER, SNS a MOST-HÍD zmietla 
zo stola, naše návrhy predložíme opäť.

OĽANO je v parlamente 
pre ľudí, nie pre oligarchov: 
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Vek odchodu do dôchodku 
si má určiť každý sám
Kedy budeme odchádzať do dôchodku? Viete 
si predstaviť, že o niekoľko desiatok rokov 
budú do práce chodiť ľudia starší ako 67, 
či 70 rokov? Preto hnutie OĽANO prichádza 
s návrhom, aby si každý jeden z nás, po 
odpracovaní 40 rokov, mohol sám určiť kedy 
pôjde do penzie. 
„Zvyšovanie veku odchodu do dôchodku 
prijala strana Smer v roku 2012, čiže Smer 
spôsobil to, že vek odchodu do dôchodku 
rastie. Dnes teda riešia problém, ktorý sami 
spôsobili,“ povedal Igor Matovič. Návrh Smeru, 
ktorý chce zaviesť strop na vek odchodu do 
dôchodku nikomu, kto pôjde do penzie do 
roku 2031 nijako nepomôže.  „Čiže ich zákon 
nie je niečo, čo by v dnešnej situácii pomáhalo 
ľuďom, ktorí sa v najbližších rokoch chystajú 
odísť do dôchodku,“ doplnil Igor Matovič.  
Človek, ktorý odpracuje 15 rokov bude mať 
rovnaký vek odchodu do dôchodku, ako 
človek, ktorý odpracuje až 46 rokov. Teda 
ten, kto nepracoval a do prvého zamestnania 
nastúpi vo veku 49 rokov bude môcť odísť 
do penzie v rovnakom veku, ako ten, ktorý 
pracuje od dovŕšenia dospelosti. 

„Nechceme pokútne rokovanie, aké dnes 
Smer vedie s fašistami a podobne. Nie je nič 
verejnejšie ako nastavovanie dôchodkového 
systému. Zároveň na rokovanie prinášame 
alternatívny návrh dobrého kompromisu. 
Navrhujeme umožniť ľuďom, ktorí odpracovali 
aspoň 40 rokov skorší odchod do dôchodku 
vtedy, kedy sami uznajú za vhodné,“ uviedol 
Igor Matovič. „Rokovanie o takomto systéme 
by malo byť zodpovedné voči nám ale 
hlavne voči budúcim generáciám,“ uzavrel.

Materská aj pre študentky 
a nezamestnané ženy
Na vysokých školách dnes študuje približne 
87-tisíc mladých žien. Tie sa po škole ocitnú 
v situácii bez fi nančného zabezpečenia 
rodičovstva. Práve preto radšej dávajú prednosť 
kariére pred rodičovstvom a v konečnom 
dôsledku porodia najviac jedno dieťa. 
Hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 
(OĽANO) preto navrhlo zákon na podporu 
pôrodnosti študentiek a nezamestnaných žien. 
„Zamerali sme sa na dve cieľové skupiny – na  
študentky a ženy, ktoré stratia zamestnanie. 
Naším návrhom zákona reagujeme na skutočné 
problémy reálnych ľudí. Našli sme riešenie, ktoré 
pomôže študentkám, aby sa nebáli myslieť 
na dieťa na konci štúdia. Chceme podporiť 
mladé ženy, ktoré nechcú čakať s materstvom 
do tridsiatky, alebo neskôr,“ povedala 
poslankyňa OĽANO Anna Verešová Podľa nej 
tento návrh môže tiež pomôcť odbúrať strach z 
neplánovaného tehotenstva, pretože podľa nej 
mnohé mladé ženy podstupujú potra  aj pre 
fi nančné obavy.
Preto navrhujeme zriadiť špeciálne dobrovoľné 
poistenie študentov, z ktorého sa bude vyplácať 
len materské. Napríklad pri mesačnom 
poistnom 10 eur dostane žena materské vo 
výške 340 eur mesačne. V súčasnosti by na 
takýto príjem musela platiť každý mesiac 
minimálne 151 eur.
Náš návrh pomôže aj ženám, ktoré stratia 
prácu a tesne po ukončení zamestnania 
otehotnejú. „Nie je spravodlivé ak žena 
platila poistné na nemocenské poistenie 
napríklad 6 rokov a nevznikne jej nárok na 
materské, lebo ju zamestnávateľ prepustil 
tesne pred otehotnením,“ vyjadrila sa tieňová 
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Soňa 
Gaborčáková. „Riešenie sme našli v osobitnej 
ochrannej lehote, ktorá vznikne žene, ak porodí 
do 15-tich mesiacov od skončenia poistenia,“ 
uzavrela Soňa Gaborčáková.

Ako vláda opäť premárnila 
príležitosť pomôcť ľuďom
Vláda každoročne vyberá od ľudí stále 
viac daní, no kvalita služieb, ktoré im za 
to poskytuje sa nijako nezlepšuje, práve 
naopak. Školstvo, zdravotníctvo, investíce do 
nových ciest či podpora rodín - to je len rýchly 
výpočet oblastí, ku ktorým sa koalícia správa 
macošsky a nezodpovedne. Ide to totiž o 
rezor , ktoré určia akým smerom sa bude 
naša krajina ďalej vyvíjať. Či ostaneme len 
montážnou dieľňou s nízkymi platmi alebo 
či sa priblížime životnou úrovňou k Západu. 
Budúci rok stúpne výber daní o stovky 
miliónov eur. „Časť sa možno ľuďom vráti v 
podobe nejakých jednorazových balíčkov, ale 
veľkú časť míňa vládna koalícia na vlastnú 
prevádzku. Do informatizácie štát v minulosti 
investoval miliardu eur a ďalšiu miliardu 
investuje v tomto období. Verejná správa za 
taký objem peňazí by mala byť efektívna, plne 
elektronizovaná a bez byrokracie. No napriek 
tomu schválený rozpočet predpokladá 
pla  pre tisícky nových úradníkov,“ uviedla 
Veronika Remišová. Ľudia platia štátu stále 
viac, ale služby štátu sa nezlepšujú a v 
kľúčových oblastiach sa dokonca zhoršujú. 
A čo je horšie, naša ekonomika už nedobieha 
životnú úroveň EÚ. “Slovensko už od roku 2013 
stagnuje na úrovni 77%, pričom náš sused 
– Česká republika sa za rovnaké obdobie 
dostala z 84% na 89%,” pripomenul tieňový 
minister fi nancií Eduard Heger.
„Predložený rozpočet opäť poukazuje na to, 
že vláda trestuhodne nevyužila a nevyužíva 
historicky najvyššie príjmy, o ktoré sa postarali 
svojou tvrdou prácou občania Slovenska 
a vláda im na oplátku zanecháva ekonomiku 
s nekvalitnými službami a nepripravenú 
na budúcnosť,“ uzavrel Eduard Heger.

Igor Matovič
poslanec OĽANO v NR SR 

Anna Verešová
poslankyňa OĽANO v NR SR 

Eduard Heger
poslanec OĽANO v NR SR 
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