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Máme radi Slovensko
týždenník hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

Slovensko, kde sa budeme cítiť dobre ako doma.

Ľudské a rozumné Slovensko
Dobrá 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.

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 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 cieľom je rovnomerný rozvoj celého štátu, nie len vybraných častí.

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 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.

Dobrá 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.

Vízia občianskeho hnutia
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti:

Obete násilia
Prinášame vám rozhovor s Jankou Šípošovou, s psychologičkou 
a uznávanou odborníčkou na problematiku obetí násilia a trest-
ných činov. Dnes aj poslankyňou NR SR za hnutie OĽaNO.
Posledný týždeň ľudí pobúrila kauza bývalého poslanca a prievidz-
ského bossa SMERu – SD Vladimíra Jánoša. Ako to vnímate?
Rozmýšľam o reakciách jeho spolustraníkov. Robert Fico hovorí o pre-
zumpcii neviny. Očakávala som, že sa pán premiér, aspoň slovkom zm-
ieni, že násilie jednoznačne odsudzuje a považuje ho za neprípustné 
u kohokoľvek vrátane verejných činiteľov. A tiež, že kolegovia poslanci  
pána Jánoša vyjadria účasť s týranou manželkou a dcérou a ponúknu 
jej pomocnú ruku v tejto ťažkej situácii. Bohužiaľ, nestalo sa.
Povolaním ste psychologička a dlhodobo sa venujete obetiam násilia 
a trestných činov. Pred 20 rokmi ste založili organizáciu, ktorá takým-
to obetiam poskytuje sociálnu, psychologickú aj právnu pomoc. Ako 
ste sa k tejto téme dostali a prečo vás práve táto práca napĺňa?
Naozaj som vyštudovala psychológiu a  v  pr-
vej polovici môjho pracovného života som bola 
najmä detská psychologička. Pracovala som 
v  poradni, ale zároveň som sa vždy snažila aj 
prispôsobovať prácu s  klientmi predovšetkým 
ich potrebám a  reálnym podmienkam. Spolu-
zakladala som viacero poradní dnes známych 
ako pedagogicko-psychologické, pracovala som 
v nich a neskôr som ich už ako ucelený poraden-
ský systém metodicky viedla na celoslovenskej 
úrovni. Zároveň som bola vedeckou pracovníčkou 
Výskumného ústavu detskej psychológie a pato-
psychológie, dlhoročnou tajomníčkou Slovenskej 
psychologickej spoločnosti v  Bratislave. Tak to 
bolo do Nežnej revolúcie.
A po Novembri?
Vtedy sa vo mne „prebudil občan“ a aktívne som 
pôsobila v tom, čo by sme dnes už asi nazvali 
politikou. Bola to pre mňa možnosť mať podiel 
na zmene komunistického systému na niečo 
ľudskejšie. Iste aj preto, že pochádzam z  pre-
nasledovanej rodiny „triedneho nepriateľa“, môj 
otec sedel na Pankráci, na Mírove aj v Příbrami 
a ja som tam za ním s mamou občas chodievala. Takže som na vlastné 
oči videla obávané väznice zvnútra a zároveň ako malé dieťa prežívala 
s mamou a mojimi ďalšími tromi súrodencami dennodenné boje o život, 
keďže moju dobrú mamu nechceli zamestnať ani ako upratovačku.

Zrejme aj preto túto trpkú skúsenosť ste chceli aktívne veci meniť.
Presne. V novembri 1989 som vôbec neváhala, vo výskumnom ústave 
som si zobrala neplatené voľno a išla som „na barikády“. Vo vtedaj-
šom sídle VPN som organizovala stretnutia rôznych neformálnych sku-
pín a rodiacich sa občianskych iniciatív. Možno tam sú zárodky môjho 
príklonu k  aktivitám občianskej spoločnosti. Po slobodných voľbách 
som bola pri zakladaní nového Ministerstva medzinárodných vzťahov 
a poradkyňou podpredsedu Slovenskej národnej rady Milana Zemka. 
Neskôr som pracovala v medzinárodných projektoch štatistického úra-
du a ako riaditeľka odboru PHARE na ministerstve školstva. 

Neskôr ste sa však naplno vrhli do občianskych aktivít. Prečo?
V roku 1996 som sa dala definitívne na ťažkú ale slobodnú cestu v mi-
movládnom sektore. Obete trestných činov a  ich práva boli dovtedy 
u nás neznámou témou. Tak som s mojimi kolegami založila najprv 
prvú poradňu pre obete v Bratislave a keď sa ukázalo, že to je práca, 
ktorá je potrebná, žiadaná a vieme ju robiť, postupne z jednej poradne 
vznikla sieť s deviatimi regionálnymi centrami a celoslovenskou telefo-
nickou Linkou pomoci, ktorá funguje dodnes.
Ako pristupuje k obetiam náš štát v porovnaní so zahraničím?
Slovenská republika najprv ochotne prijímala finančnú podporu zo 
zahraničia a pomohla vybudovať spomínanú poradenskú sieť. Vzťah 
štátu som však vždy vnímala ako platonický. Štát nás nechal žiť, 
ochotne využíval naše bezplatné služby pre obete, ale málo sa zaují-
mal, z čoho ich financujeme. Až v poslednom čase, vlastne tento rok, 

sa začala príprava nového samostatného zákona, ktorý bude riešiť 
práva obetí, povinnosť štátu postarať sa o to, aby takéto služby mohli 
fungovať, zabezpečiť aby policajti, sudcovia, prokurátori a ďalší boli 
odborne vzdelaní a pripravení na prácu s obeťami a svedkami trest-
ných činov a násilia a aby obete dostali aj primerané odškodnenie za 
utrpenie, ktoré museli prežiť alebo za stratu svojich blízkych. 
Ste uznávanou odborníčkou vo svojej profesii, ako a prečo ste sa pred 
tromi rokmi rozhodli vstúpiť do politiky?
Asi som bola „v politike“ od svojho detstva, aj keď som o tom nevedela. 
A vstup na kandidátku Obyčajných ľudí a nezávislých osobností bol 
len logickým vyústením môjho mnohoročného úsilia pomôcť obetiam 
a ich blízkym. Žiadna dovtedajšia „štandardná strana“ neprejavila na-
ozajstný záujem o túto tému. Zo začiatku volebného obdobia som pra-
covala ako poradkyňa podpredsedníčky NR SR Eriky Jurinovej za hnutie 
OĽaNO, ktorá ako vôbec prvá politička, aj politik, prejavila záujem o túto 
tému a pomohla ju zdvihnúť zo zeme.

Do parlamentu ste prišli ako náhradníčka po Braňovi Škripekovi. Do-
kážete sa naň pozrieť novými očami, na rozdiel od niektorých 20-roč-
ných politických veteránov? V akom stave sa dnes nachádza?
Bola som v parlamente ako poradkyňa podpredsedu aj pred 25 rokmi. 
Vtedy sme menej vedeli a viac a úprimnejšie sme chceli. Dnes je to viac 
o politických hrách, dokazovaní si prevahy a o arogancii moci. Veľmi 
ma sklamalo, ako sa postavili vládni poslanci pri prerokúvaní zákona 
o protikomunistickom odboji, ktorý predložil poslanecký klub OĽaNO. 
Zákon bol na programe rokovania v deň ľudských práv a v  roku 25. 
výročia Nežnej revolúcie. Chceli sme, aby táto spoločnosť konečne dala 
najavo tým, ktorí za komunizmu trpeli, že si to uvedomuje, že ich prosí 
o prepáčenie a chce sa postarať o odobratie absurdných finančných 
výhod ich trýzniteľom - príšlušníkom ŠTB. Celá opozícia náš návrh oce-
nila a podporila. Poslanci SMER-u v rozprave k zákonu ani necekli.
Taký prístup zrejme mrzí.
To je môj najhorší zážitok z terajšieho parlamentu. Keby s nami disku-
tovali a povedali akékoľvek príkre slová, nevadilo by mi to tak. Ale oni 
odkázali ľuďom, ktorí sú už nad hrobom, že im na nich nezáleží a ich 
bolesť im je ukradnutá. Nechajú ich odísť do večnosti s takýmto poci-
tom. Súcit s obeťami je pre nich asi vôbec nie známy pojem. 
Chystáte sa kandidovať aj v roku 2016? Ak áno, s akými cieľmi?
Pôvodne som nechcela. Teraz však, keď sa mi v priebehu necelého roka 
od nástupu do mandátu podarilo dosiahnuť na métu, po ktorej som 
túžila viac ako 15 rokov (zákon o obetiach), tak si hovorím, že ak bude 
na sklonku volebného obdobia naozaj prijatý, chcela by som „dávať 
pozor“ na to, ako sa bude uvádzať do života. Zákonov na papieri máme 
totiž až priveľa. Ale taký, ktorý môže naozaj pomôcť ľuďom, ktorí sa 
nie vlastnou vinou dostali do tragickej životnej situácie, bude zákon 
o obetiach až vtedy, keď bude naozaj fungovať.      Eva Sládková

Sen o Slovensku
Politické strany veľmi často o nás všade možne tvrdia, že nemáme víziu 
o tom, aké Slovensko by sme chceli z našej krajiny spraviť. Opak je však 
pravdou - vieme úplne presne, čo ľudí na Slovensku trápi a vieme presne, 
čo treba zmeniť, aby sa zo Slovenska stal rozumný a ľudský štát.

   Janka so svojím priateľom Antonom Srholcom


