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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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Bolo to presne 10. apríla 2008. Dodnes si tento dátum pamätám, bolo 
Igora. Robert Fico, vtedy tiež premiér, mal veľký deň. Podarilo sa mu roz-
biť opozíciu a dosiahol, že strana Bélu Bugára zvyšok opozície zradila.
V tento deň strany SMER-SD, SNS, HZDS a Bugárova strana schválili 
takzvanú Lisabonskú zmluvu. Týmto aktom, v mene všetkých obča-
nov Slovenska tieto strany odovzdali naše výsostné a suverénne prá-
vomoci v prospech Bruselu. V Lisabonskej zmluve totiž odsúhlasili to, 

že v zásadných veciach, o ktorých bude Európska únia rozhodo-
vať, Slovensko už nebude môcť návrh vetovať. Povedané 

inak - Fico a spol. sa v našom mene vzdali možnosti 
zablokovať diktát z Bruselu.
Uplynulo 7 rokov a zažívame prítomnosť. V stredu v 
Bruseli definitívne rozhodli, že Slovensko musí prijať 
800 utečencov, napriek vôli väčšiny našich obyva-
teľov. Lenže, stal sa zázrak. Zrazu ten, kto nás zbavil v 
roku 2008 práva sa brániť, čiže Robert Fico, zrazu vy-

krikuje o diktáte z Bruselu ... a ľudia mu to žerú.
Fico len pokrytecky robí svaly. Zlyhal v roku 2008, 

kedy na rozdiel od Dánska, ktoré si vyrokovalo 
výnimku, on len poslušne sklonil hlavičku. Pre-
to sú súčasné postoje premiéra len bohapustý 

populizmus a predvolebný cynický kalkul. Ak by Slovensko malo zod-
povedného premiéra, od začiatku by popri odmietaní kvót navrhoval 
náš finančný príspevok krajinám postihnutým krízou. Tým by v mene 
Slovenskej republiky vyslal signál, že nie sme len trucovitý prívesok, ale 
konštruktívny člen európskeho spoločenstva.
To by však Fico nemohol strúhať pred vystrašenými ľuďmi machra, 
ktorý sa postaví aj celej Európe, ktorá nám chce kvóty nanútiť.
Má to geniálne vymyslené. Najprv v júni ľudí vystrašil, keď povedal, 
že medzi utečencami sú teroristi. Následnou nekonečnou propagan-
dou ľudí totálne zmagoril, až sa začali utečencov báť skoro všetci. Inak 
povedané - najprv vyrobil nepriateľa a následne sa samopasoval za 
záchrancu pred ním vyrobeným nepriateľom. Naozaj geniálne.
Áno, kvóty sú hlúposť. Nútiť utečencov, aby násilím zostávali na Sloven-
sku, keď chcú ísť do bohatých krajín, je neľudské a hlúpe. Ničomu to ne-
pomôže ... a už určite nie utečencom.
Zároveň si však musíme priznať, že sme do EÚ vstupovali dobrovoľne a 
Fico za nás sľúbil, že ak väčšina rozhodne, budeme to akceptovať. Nuž, 
čo teraz? Sme v peknej šlamastike. Kvóty nechceme, ale dohody by sa 
plniť mali. Preto jediné riešenie je vyrokovať v Bruseli naše vykúpenie. Kde 
zohnať peniaze? Keď sponzori SMERu prestanú na 6 dní kradnúť, ušetríme 
cca 54 miliónov eur, t.j. 10 eur na občana. To by mohlo stačiť.  Igor Matovič

Spáchal Fico vlastizradu?

V nedeľu som sa v Bratislave s celou rodinou zúčastnil Národného 
pochodu za život. Podobne ako pred dvoma rokmi v Košiciach. Bolo to 
nádherné. Mám z toho veľkú radosť. Radosť zo života.
Ako človek mám túžbu a ako poslanec povinnosť vytvárať pre ľudský 
život čím lepšie podmienky. Aby nikto nemusel život odmietať. Aby 
mohol mať každý radosť zo života. Verím, že k tomu patrí najmä pod-
pora rodín s deťmi.
Ľudia sa nás veľakrát oprávnene pýtajú: „A čo konkrétne ste urobili 
pre rodiny vy?“ Moja odpoveď sa zvyčajne nesie v  takomto duchu: 

Poslanecký klub OĽaNO je najaktívnejší v parlamente. Predkladáme 
desiatky až stovky zákonov – od systémových zmien až po odstraňo-
vanie drobných chýb, ktoré ľuďom strpčujú život. Životnosť takýchto 
návrhov je však veľmi krátka – slabých dvadsať sekúnd. Toľko totiž 
trvá hlasovanie v parlamente. A tam je náš návrh odmietnutý vlád-
nou väčšinou. Väčšinou.
Našťastie aj v živote opozičného poslanca niekedy zabliká malé svetielko 
nádeje. Po troch rokoch úsilia sa mi totiž podarilo presadiť zmenu zákona, 
ktorá prináša pre viacdetné rodiny 50% zľavu z registračného poplatku 
za auto. Čo konkrétne znamená zhruba 80 až 200€, ktoré im zostanú.

Rodine so štyrmi a viac deťmi bežné päťmiestne auto nestačí. Podľa 
doteraz platného zákona sa pri prvej registrácii auta na Slovensku (no-
vého, ale aj ojazdeného zo zahraničia) platí 33€. To nie je v porovnaní 
s cenou auta nijako závratná suma. Má to však háčik! Platí to len pre 
autá s výkonom motora do 80 kW. Čo je úplne dostačujúce pre bež-
né osobné autá, napr. na Slovensku najrozšírenejšie Fabie či Octavie 
so základnou motorizáciou. Ak však potrebujete viacmiestne a teda 
väčšie a výrazne ťažšie auto, máte smolu. Už za auto s výkonom 81 
kW zaplatíte 167€! A pri 105 kW je poplatok až 397€! Vraj daň za luxus!

Som presvedčený, že mať deti a zod-
povedne ich vychovávať a  starať sa 
o ne, by nemalo byť považované za 
luxus, ale za normálnu a  žiadanú 
vec. Európa vymiera. Niektoré štáty 
považujú za riešenie otvoriť náruč 
imigrantom. Myslím, že na prvom 
mieste by sme mali otvoriť náruč de-
ťom z našich rodín a nehádzať rodi-
čom polená pod nohy.
Silnejší motor pri viacmiestnom aute 
nie je známkou luxusu, ale zdravého 
rozumu, bezpečnosti a  zodpoved-
nosti. Preto sme navrhovali hranicu 
„luxusu“ v prípade týchto aut posun-
úť na 110 kW, čo je bežná motorizácia 
pri takomto type rodinných aut. Po 
rokovaniach s ministerstvom financií 
sme nakoniec ako kompromis do-
siahli pre rodiny, ktoré takéto autá 
potrebujú, spo-
mínanú 50% 
zľavu. Rodin-

né zľavy sú u nás aj vo svete považované za 
primeraný spôsob podpory rodín.
Možno si poviete: „To je len kvapka v  mori. 
A nás sa to aj tak netýka!“ V marci 2016 budú 
voľby. Dajte hlas politikom, ktorý podporujú ži-
vot, ktorý bojujú za vaše rodiny. Aby nemuselo 
len „kvapkať“, ale aby tiekli prúdy živej vody.

Richard Vašečka (OĽaNO),
predseda poslaneckého klubu

200 eur Pre život

   Daniel Lipšic a Igor Matovič s deťmi na Pochode za život


