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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.
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Fico začal panikáriť. Najprv vzal na svoju tlačovku
manželku, ktorej nedovolil povedať ani slovo. Tento 
týždeň zase prišiel s tvrdením, že si zohnal potvrde-
nie z Belize, že tam žiadny účet s manželkou nemá.
Pre jeho verných tieto divadielka, obávam sa, stačia. 
Povedia si - chudobný chlap ako kostolná myš.
My ostatní si niečo o tom Belize povedzme. Exotická 
karibská krajina Belize je smutne známa tým, že kryje 

medzinárodne hľadaných zločincov, ktorí si tam ukla-
dajú svoje čierne peniaze. Belize je štát, kde si za 

tisíc dolárov môžete na ulici kúpiť akýkoľvek pas a 
za desať tisíc dolárov vraždu. Podľa Transparency 
jeden z najskorumpovanejších štátov na svete.

Belize je jednoducho štát, kde je možné si za také peniaze, ktoré má 
Robert Fico k dispozícii, kúpiť absolútne všetko.
Vzhľadom na to ma nejaký papierik z Belize, ktorým máva Robert Fico 
pred ľuďmi, vôbec nezaujíma. Navyše, ministerstvo zahraničných vec 
USA o organizácii, ktorá Ficovi vystavila „potvrdenie“ tvrdí, že je úplne 
neschopná a neseriózna. Bohužiaľ. Tiež by som bol radšej, aby som 
mal dušu na pokoji a nerozmýšľal nad 700 miliónmi v Karibiku.
Táto finta, či skôr skratka Robertovi Ficovi nevyšla. Nie, nestačí nejaký 
papierik z pofidérnej organizácie, ale podozrenie potrebuje veľmi pocti-
vé vyšetrenie. No, a tu nastáva kľúčová otázka - kto má teraz Roberta 
Fica nezávisle vyšetrovať, ak si do vedenia všetkých kľúčových inštitúcii 
dosadil svojich osobných priateľov? Aj na políciu, aj generálnu proku-
ratúru, aj na špeciálnu prokuratúru aj na SIS. Igor Matovič

Ficove účty v Belize

Ľudia si nevolia politikov preto, aby sa každý hral v politike na vlast-
nom piesočku. Volia ich preto, aby spoločne ťahali za jeden povraz a 
robili všetko preto, aby sa ľuďom žilo lepšie.
Práve preto, sa naše hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 
(OĽaNO) dohodlo na spoločnom postupe (koalícii) do volieb a po voľ-
bách s hnutím NOVA Daniela Lipšica. Prečo? Lebo, ak chceme poraziť 
zlo, musíme sily spájať, inak nás zlo opäť poľahky porazí.
Prečo s Novou? Preto, lebo je to síce malé, ale dobré hnutie. Hnutie 
odborníkov, ktorí sa výborne dopĺňajú s našimi ľuďmi. Hnutie so sta-
točným človekom v čele. Áno, Lipšic je v politike už dlhšie, ale v hnutí 
sa obklopil všetko v politike novými ľuďmi (na rozdiel od iných akože 

„nových“ strán, ktoré sú plné prebehlíkov a prevracačov kabátov).

Samozrejme, táto dohoda nič nemení na tom, že ja osobne budem 
aj po tretíkrát kandidovať = skladať účty z úplne posledného miesta, 
lebo tak je to správne a tak som to sľúbil ľuďom.

Veríme, že spoločne s hnutím Daniela Lipšica dokážeme vytrhnúť Slo-
vensko z pazúrov zlodejov a zabezpečiť obyčajným a čestným ľuďom 
na Slovensku lepší život ... a to je našou úlohou.

Slovensko ovláda 5 ľudí. Všetci ostatní sme tu len do počtu. Kupujú 
si politikov aj rozsudky. Z ľudí si urobili novodobých otrokov, kým oni 
si užívajú luxusné vily na Bahamách. Je čas spojiť sily.   Igor Matovič

OĽaNO a NOVA idú SPOLU

Naše deti sa po prázdninách opäť zverili do rúk učiteľov a učiteliek 
v materskej, základnej i strednej škole. Aj mňa samého – hoci už nie-
koľko rokov neučím – potešilo na ulici nečakané oslovenie: „Dobrý 
deň, pán učiteľ!“
Podobne ako rodina, aj škola je jedným zo základných pilierov spoloč-
nosti. A tak ako veľmi negatívne vplýva na dieťa nepriaznivé rodinné 
prostredie, je to aj s nevyhovujúcim školským systémom. Obe inšti-
túcie si zaslúžia našu pozornosť a podporu. A to nielen tú morálnu, 
ale aj praktickú a finančnú.
V internetovej diskusii sa objavil pohoršený príspevok o tom, prečo 
by sme mali stále dokola debatovať o zvýšení platov učiteľov. Či nie je 
viacero profesií, ktoré sú podhodnotené. Jeden z diskutujúcich odpo-
vedal jednoducho a priamo: „Pretože chcem, aby moje deti trávili čas 
so schopnými ľuďmi na úrovni.“
Naše deti patria bez debaty medzi osoby, ktorým venujeme najviac 
lásky, pozornosti a starostlivosti. Ak sa rozprávame o školstve, musí-
me si uvedomiť, že ide v prvom rade o nich. A teda aj o budúcnosť na-
šej krajiny. A učitelia sú ľuďmi, s ktorými naše deti trávia počas svojho 
detstva a mladosti najviac času.
Podľa nedávno zverejnenej štúdie je Slovensko v oceňovaní učiteľov 

na úplnom chvoste. V rámci OECD má najhoršie platy učiteľov vôbec. 
Plat bežného slovenského učiteľa ani zďaleka nedosahuje priemernú 
mzdu a je menej ako polovicou (43%) platu priemerného vysokoškol-
sky vzdelaného zamestnanca. V absolútnych číslach i percentuálne 
sú na tom dvojnásobne lepšie dokonca aj učitelia v Turecku!
Školstvo je jednou z  najviac dlhodobo politicky zanedbávaných 
a podceňovaných oblastí. Vybrať si školstvo za jednu z  priorít  vyža-
duje politickú odvahu a  vôľu. A tá za posledných 25 rokov často chý-
bala. Súčasná vláda jednej strany má napríklad už tretieho ministra 
školstva. Predpokladom úspešnej reformy je však dlhodobá kontinui-
ta vízií, plánov a postupných krokov. Bez ohľadu na politické zmeny.
Investovať do školstva sa oplatí! Kde však zobrať potrebné prostried-
ky na zlepšenie kvality nášho školstva?
1. Zastaviť mrhanie a rozkrádanie štátnych zdrojov! Každé ukradnuté 
alebo nehospodárne vynaložené euro chýba pri výchove a vzdelávaní 
našich detí.
2. Zefektívniť využívanie zdrojov v školstve! Prednosť musia dostať ľu-
dia, žiaci a učitelia, a kvalita vzdelávania pred kvantitou a byrokraciou.
3. Zlepšiť výber, prípravu a činnosť učiteľov! Nekvalitný učiteľ je dra-
hý učiteľ. Preto treba motivovať a podporovať kvalitných učiteľov.

Chcem na začiatku nového škol-
ského roka popriať zvlášť uči-
teľom a učiteľkám to, čo som 
dnes ráno poprial triednej učiteľ-
ke nášho syna: „Veľa síl a trpez-
livosti! A  veľká vďaka za to, čo 
robíte pre naše deti!“

Richard Vašečka (OĽaNO),
predseda poslaneckého klubu
hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA
a nezávislé osobnosti

Škola, základ života


