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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:

Aké Slovensko?
Politickí dinosauri 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.

„Niekomu tečie do topánok a vymýšľa si nezmysly,“ reagoval Robert 
Fico na ranný facebookový status Igora Matoviča, v ktorom avizoval 
informáciu o premiérovi, ktorý má na účtoch svojich firiem v Belize 
milióny dolárov. Hoci v tej chvíli ešte nebolo jasné, či mal Matovič na 
mysli predsedu slovenskej vlády alebo nejakej juhoamerickej – a ak 
tej prvej, z ktorého obdobia (minimálne napríklad majiteľ Elektry by o 
tom vedel svoje)… Ale premiér Fico už tušil, že reč bude o ňom.
„Viete si to vôbec predstaviť?“ pýtal sa novinárov ešte pred verejným 
vystúpením šéfa OĽaNO. A má pravdu. Znie to ako sci-fi. Z rovnakej ríše 
ako napríklad nahrávka s jeho hlasom, na ktorej sa chválil, že zohnal 
milióny vlastnou hlavou. Alebo ako ten pohár koly v konšpiračnom 
byte s Jaroslavom Haščákom, ktorý sa v tom istom byte pred inými 
ľuďmi pýši, že stranu Smer financuje od začiatku a že z privatizácie už 
ulial ministrovi hospodárstva stovky miliónov vo vtedajších korunách. 
Viete si to vôbec predstaviť? A viete si predstaviť, že aj do centrály 
Smeru a do Digital Parku niekedy nabehne NAKA zobrať kompletne 
celé účtovníctvo Smeru a finančnej skupiny Penta?

Účet na Belize je možno sci-fi, veď sa ukáže. Ale zlúčenie poisťovní 
Dôvera a Apollo bez zdanenia (cca 80 miliónov eur) je realita. Stámili-
ónové zákazky pre Váhostav sú realita. Zmanipulovaný mýtny tender 
s najdrahším víťazom (850 miliónov eur) je realita. Emisie. Nástenkový 
tender. Miliárd, ktoré sa „stratili“ v éteri Ficových vlád vďaka vopred 
určeným víťazom, je oveľa viac ako pár drobných niekde v Belize z Ma-
tovičovho statusu. Koľko to môže byť peňazí? A kde ich ukryli? Viete si 
to vôbec predstaviť?
Premiér má, samozrejme, pravdu. Niekomu tečie do topánok a vy-
mýšľa si nezmysly. Raz na Matoviča, raz na Sulíka, raz na mňa… Na 
každého, kto nehrá s dnešným systémom. Naopak, tí, ktorí sa dohod-
núť vedia, majú zázračný pokoj. Od Fica. Od polície. Od špeciálneho 
prokurátora. A od „podnikateľov“, ktorí ich ovládajú. Možno sú teraz 
na koni. Ale v jednom sa mýlia. „Volič nie je h…,“ ako to povedal jeden 
z hlavných aktérov kauzy Gorila. Stačí sa pozrieť na Mečiara. Alebo na 
Ficove topánky.

Daniel Lipšic, predseda hnutia NOVA
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Ficove topánky

Možno ste postrehli, možno nie, keď minulý týždeň do našej rodinnej 
firmy, ktorá vydáva tieto noviny, vtrhlo policajné komando.
V politických kruhoch sa o chystanej diskreditácii voči mne a tým 
pádom aj hnutiu OĽaNO hovorilo už pár dní predtým. Danko z SNS 
podsúval „tajné“ info niektorým starostlivo vybraným redaktorom, že 
do pár dní bude „konečne“ po Matovičovi. Procházka sa nezdržal a v 
online rozhovore pustil do obehu hlášku v duchu „neuplynie veľa dní“ 
a bude niečo veľké, kedy si aj on bude môcť (do Matoviča) buchnúť. 
Odkiaľ vedeli vopred o „prísne tajnom“ zásahu, možno len tušiť.
Policajné komando na pár dní odstavilo celú firmu. Napriek tomu, 
že mali vyslovený príkaz prokurátora len na skopírovanie dát z počí-
tačov, zobrali počítače celé. A prečo? Lebo dostali anonymné udanie. 
Udanie, v ktorom „niekto“ tvrdil, že regionPRESS podvádza pri platení 
daní. Polícia bez toho, aby si anonymné udanie akokoľvek preverila, 
začala trestné stíhanie a urobili z našej firmy, mňa a mojej manželky 
podvodníkov, ktorí dane neplatia. Bez akéhokoľvek dôkazu.
Čistokrvná špinavosť. Dať niekomu napísať pár bludov, poslať ich ako 
anonymné udanie, poslať policajné komando na prepadovku a uro-
biť zo svojho politického konkurenta zločinca, to chce dobrý žalúdok.

Kto je za túto špinavosť zodpovedný? Pýtali sa ma mno-
hí. Bohužiaľ a je mi to ľúto, že to musím povedať, 

nikto iný ako Robert Fico. Pán premiér si 
dosadil na kľúčové miesta, ktoré majú 

odhaľovať trestnú činnosť troch svojich 
osobných priateľov. Tým pádom musí 
brať plnú zodpovednosť za to, ak tieto 
orgány konajú nezákonne a bohužiaľ, 
zrejme na politickú objednávku.
Robert Fico dosadil za policajného pre-
zidenta svojho osobného priateľa pána 
Gašpara. Za generálneho prokurátora 
svojho osobného priateľa Čižnára a za 
špeciálneho prokurátora osobného pri-
ateľa Kováčika. A je vymaľované.

Kým títo páni majú zabezpečiť nezávislé 
vyšetrenie čohokoľvek, čo nemá nič spo-

ločné s politikou či politikmi, OK, myslím, 
že im môžeme veriť.

Problém však nastáva vtedy, ak 
zrazu majú zabezpečiť nezá-

vislé vyšetrenie čohokoľvek, 
čo súvisí s politikou. Vtedy, 
im ja, bohužiaľ, nezávislosť 
nikdy neuverím.

A to je problém pre Slovensko kľúčový. Kým totiž bude na Slovensku 
naďalej fungovať chorý systém, kedy si vládna moc (ktorá zvykne roz-
krádať naše spoločné) bude môcť dosadiť tých, ktorí im majú pozerať 
na prsty, nikdy sa skorumpovaných politikov z politiky nezbavíme.
Veď uznajte - akú má logiku to, aby si budúci vladár-zlodej vyberal 
policajta, ktorý ho má vyšetrovať, prokurátora, ktorý ho má obžalovať 
a sudcu, ktorý ho má súdiť? Žiadnu, len takú slovenskú.
Riešenie? Dať plnú samosprávu polícii, prokuratúre a súdom. Nech si 
policajti sami vyberú svojho policajného prezidenta... Či si vari myslí-
me, že by si vybrali toho najväčšieho hlupáka? Nie, nebojte sa.
Je veľmi smutné, ak Slovensko dnes môže len so závisťou pozerať na 
také Rumunsko, kde týždenne zatknú 2-3 politikov, ktorých prichytia pri 
lupe. Je veľmi smutné, že musíme slepo závidieť Chorvátom, ako zlo-
dejom v politických tričkách môžu ísť ich policajti a prokurátori po krku.
V týždenníku Týždeň renomovaný novinár Marek Vagovič urobil v 
poslednom vydaní rozhovor s Lenkou Bradáčovou - vrchnou štátnou 
zastupiteľkou v Čechách. Pýtal sa jej, ako sa jej to podarilo, že dokázala 
utajiť akciu zameranú na prichytenie Davida Ratha pri preberaní úplat-
ku. Viete, čo odpovedala? Vraj preto, lebo si dovolila odignorovať príkaz 
informovať svojich nadriadených o tom, na čom pracuje. Vraj, ak by ho 
dodržala, určite by niekto mocný skorumpovaného politika varoval.
A tu je pes zakopaný aj na Slovensku. Máme stovky poctivých vyše-
trovateľov, ktorí si robotu spravia, ale nakoniec všetko padne na tom, 
že niekto im nadriadený, páchateľa varuje a nič sa mu nedokáže. Ču-
dujeme sa? Potom sa veľmi ľahko stane aj to, že od chlebodarcu príde 
príkaz zničiť politického konkurenta a príkaz sa tiež musí splniť. Ak nie, 
máte padáka alebo sa z vás stane zrazu dopravák na ulici.
Na ilustráciu toho, ako sa strašne dá polícia a prokuratúra zneužiť 
proti svojmu politickému konkurentovi, slúži príklad podpredsedu hnu-
tia NOVA Gábora Grendela. Tento bývalý redaktor Markízy sa rozhodol 
kandidovať za starostu Starého mesta v Bratislave. Do týždňa, ako svoj 
úmysel verejne oznámil, prišlo opäť anonymné udanie, že nezaplatil 
dane. Policajt bez akéhokoľvek preverenia začal trestné stíhanie. Infor-
máciu o tom „niekto“ posunul do „správnych“ médií - a šup z Gábora 
bol zrazu podvodník - neplatič daní. Zrazu ho jeho konkurent zo SMERu 
verejne vyzýval, aby sa vzdal kandidatúry. Nevzdal sa.
Prišli voľby a Gábor Grendel prehral voľby o 25 hlasov! Vyhral kan-
didát SMERu. Po mesiaci po voľbách generálny prokurátor trestné stí-
hanie zrušil. Prečo? Lebo anonym bol čistý blud. Gábor, ako živnostník, 
zdaňuje totiž len to, čo mu zaplatia a anonym tvrdil, že musí platiť dane 
zo všetkého, čo vyfakturuje, čo je úplná hlúposť.
A presne toto je cieľ teraz s našou firmou regionPRESS. Chcú ju zdiskre-
ditovať a tak nepriamo aj mňa. Lenže ja sa chuť vzdať určite nemám a 
vaša podpora mi chuť ešte viac dodáva. Dík.           Igor Matovič

Zlomiť väzy Matovičovi


