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týždenník hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

SMER tajne privatizuje
zdravotníctvo !
Určite ste už zaregistrovali, ako pán premiér Robert Fico pri každom 
svojom vystúpení spomína slovné spojenie „sociálny balíček“. Neza-
budne dodať, že takto chce jeho strana SMER pomôcť ťažko skúša-
ným ľuďom na Slovensku. V posledných týždňoch tiež nezabudne ni-
kdy dodať, že SMER už chystá aj druhý „sociálny balíček“ - ako hovorí 
Fico - aby ešte viac mohli pomôcť ľuďom.

Aká je však skutočná pravda?
Smer dva mesiace predtým, ako spustil vlaky zadarmo, na ktoré minie 
vraj 13 miliónov eur, zobral ľuďom 501 miliónov eur. Ako? SMER schválil 
dva zákony, ktoré ľuďom týchto 501 miliónov eur zobrali. Jeden zákon 
bol ten, ktorým SMER zastavili zníženie DPH, ktoré malo na základe 
zákona ešte Radičovej vlády byť platné od tohto januára. Tak Ficova 
banda „ušetrila“ 265 miliónov eur. Druhým zákonom vyžmýkali 236 
miliónov eur hlavne z malých a stredných podnikateľov, ktorým dras-
ticky zmenili odpisy pri podnikaní.
Spočítané zrátané - SMER najprv ľuďom zobral (skôr ukradol) 501 mili-
ónov eur, aby následne im panovník Fico blahosklonne mohol podho-
diť ohlodanú kosť vo forme vlakov zadarmo.
Keďže absolútna väčšina voličov vládnej strany SMER - SD nepozná 
tieto súvislosti, tak ani len netušia, že v skutočnosti si vlaky zadarmo 
a iné drobnôstky platia vlastne sami a mnohonásobne predražené. 
Holt, bohužiaľ, státisíce ľudí si na Slovensku zvyklo žiť tak, že je lepšie 
nad politikou radšej nerozmýšľať. Uspokoja sa s akoukoľvek ohloda-
nou kostičkou a aj za ňu sú schopní svojho milostivého vodcu velebiť.

Ako privatizujú zdravotníctvo?
Najsmutnejšie však je to, že ľudia ohúrení a zhlúpnutí „sociálnymi ba-
líčkami“ úplne strácajú ostražitosť, respektíve nie sú schopní v opan-
taní vlakmi zadarmo postrehnúť skutočný úmysel svojich vládcov.
To, že Ficov SMER spustil vlaky zadarmo malo a má v skutočnosti 
úplne iný význam. Smer viac menej veľmi utajene spustil drastickú 

privatizáciu zdravotníctva. Smeráci, doteraz najväčší bojovníci proti 
akejkoľvek privatizácii, zrazu spustili megalománsky projekt zrušenia 
troch najväčších bratislavských nemocníc a nahradením ich jednou 
novou nemocnicou.
Možno si poviete - veď konečne bude nová nemocnica, čo sa zase 
tomu Matovičovi nepáči? Samozrejme, že sa mi páči predstava novej 
centrálnej modernej nemocnice. Veď Slovensko a Bratislava si ju určite 
zaslúži. Problém je v inom.
Fico a jeho banda zbojníkov sa túto kľúčovú nemocnicu rozhodli dať 
prevádzkovať súkromníkovi. Možno si teraz opäť dávate otázku - no a 
čo? Áno, na tom, že by súkromník mal prevádzkovať nemocnicu nie je 
nič zlé. Problém je ešte v inom.
Fico to urobil tak, že súkromníkovi dohodí extrémne výhodný kšeft, 
kde súkromník nebude znášať absolútne žiadne riziko a len bude 
brať kráľovské zisky z nášho zdravotníctva! Za 30 rokov chce Ficov 
SMER súkromníkovi zmluvne garantovať obrat neuveriteľných 6,3 mi-
liardy eur!!!
Aby sme si všetci vedeli predstaviť, koľko to je 6,3 miliardy eur, tak 
si to uveďme na príkladoch: Za túto sumu by sa dalo postaviť 190 
tisíc trojizbových bytov, či 700 km diaľníc. Je to suma rovná 4-násobku 
všetkých ročných daní z príjmu všetkých zamestnancov a živnostníkov 
na celom Slovensku.
Túto závratnú sumu ide Ficova banda, pod rúškom eufórie ľudí z 
vlakov zadarmo, priklepnúť „starostlivo“ vybranému záujemcovi. Bez 
akejkoľvek diskusie s odbornou verejnosťou (lekármi). S tým, že pre-
pustia 600 zdravotníkov. S tým, že počet lôžok klesne drasticky na po-
lovičku ... s tým, že kamaráti mocných získajú lukratívny biznis a všetci 
ľudia na Slovensku sa naň budú 30 rokov skladať zo svojich daní.

Fico, ktorý si svoj úspech postavil na boji proti privatizácii, ide spáchať 
najväčšiu privatizáciu v histórii Slovenska. Samozrejme - pre naivných 
to nazve PPP projekt, aby náhodou nepoznali pravdu.   igor matovič

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:

Nikto sa ťa nepýta na názor!
Na Slovensku zomreli v nedávnych dejinách tisíce ľudí za to, aby sme 
my dnes mohli slobodne vyjadriť svoj názor. Okrem slobody prejavu je 
to aj možnosť slobodných volieb a referenda.
Ak sa zúčastňujeme volieb, vyberáme si, kto sa za nás vyjadrí k štát-
nemu rozpočtu, zákonníku práce či dôchodkovému poisteniu.
V referende sme to my sami, kto môže vyjadriť svoj názor na konkrét-
nu vec. Napríklad aj na to, akú podobu má podľa nás manželstvo, 
rodina a výchova detí.
Napriek tomu, že toto referendum bolo vyhlásené v súlade s Ústavou 
a zákonmi Slovenskej republiky, odobrené Ústavným súdom a prezi-
dentom (!), mnohí nepochopiteľne vyhlasujú, že sa ho nezúčastnia, 
lebo je podľa nich zbytočné.
Aktívne vyjadriť svoj názor nie je v demokracii nikdy zbytočné. Na-
opak je to veľmi dôležité. Ak ignorujeme voľby, je to zlé. Ak ignorujeme 
referendum, nezaslúžime si slobodu!
Niekto trefne poznamenal: „Liberáli nemajú problém so žiadnym ná-
zorom. Okrem tých, s ktorými nesúhlasia.“ V tomto sú podobní totalit-
ným režimom 20. storočia, ktoré sa radi prezentovali ako demokratic-
ké. Nikto sa však v skutočnosti ľudí na názor nepýtal.
Referendum o ochrane rodiny je absolútne demokratické a rešpek-
tujúce slobodu. Nikomu nebráni vyjadriť aj názor opačný ako je ná-
zor jeho iniciátorov. A ani keby bolo platné so všetkými legislatívnymi 
dôsledkami, nikomu by nebránilo mať aj naďalej opačnú mienku! 

V demokracii máte právo vyjadriť svoj názor, ale ak ho chcete presa-
diť, musíte presvedčiť väčšinu. Legitímnym nástrojom takéhoto úsilia 
je práve referendum.
Kvôli zbabelosti a  neochote akceptovať iný názor sa tak nevedie 
kampaň týkajúca sa podstaty referenda, ale všetka snaha smeruje 
k dosiahnutiu čím menšej účasti. Zosmiešňovaním, zavádzajúcimi ar-
gumentmi, blokovaním v médiách. Málokto sa snaží argumentačne 
zdôvodniť, prečo by pre spoločnosť  bolo lepšie nazývať manželstvom 
zväzok kohokoľvek s kýmkoľvek alebo prečo by bolo lepšie, aby deti 
vychovával niekto iný ako otec a matka.
Dôvod je zrejmý: Takéto argumentovanie by odha-
lilo jeho absurdnosť a vyvolalo odpor v spoloč-
nosti, ktorá má celkom iný postoj. A  silne by 
prispelo k zvýšeniu účasti na referende. To si 
však „priatelia slobody“ z celej duše neželajú.
Z úcty k demokracii a slobode je potrebné sa 
referenda zúčastniť. Vaše názory sa môžu 
vyvíjať a meniť. Ťažko však v budúcnosti bez 
hanby zdôvodníte svojim deťom, prečo ste sa 
v tejto historickej chvíli zriekli práva svoj názor 
v tak vážnej veci vyjadriť.

Richard Vašečka (OĽaNO),
predseda poslaneckého klubu

Čo so Slovenskom?
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.


