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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.

OĽANO

a nezávislé osobnosti
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Medzi občanov, ktorých záujem o  svet nekončí pri vlastnom plote 
patrí aj pani Helena Besterciová zo Strážskeho, mestečka na východ-
nom Slovensku. Je skalopevne presvedčená, že vyrúbať pol hektárový 
lesík, lemujúci cestu smerujúcu do Humenného, by nebolo správne.

Tobôž, ak by na jeho mieste mala 
vyrásť benzínová pumpa. Na zá-
chranu lesíka preto zorganizova-
la petíciu, podpísalo ju 963 ob-
čanov. Napodiv táto aktivita sa 
akosi nepozdáva pánovi primá-
torovi Vladimírovi Dunajčákovi.

Dôvodí tým, že územný plán na 
tomto pozemku s podobnou vý-
stavbou počíta.
No... Plán takúto možnosť na-
ozaj pripúšťa, ale oči, rozum 
i srdce hovoria niečo celkom iné. 
A  taktiež generálna riaditeľka 
Slovenského pozemkového 
fondu, ktorému pozemok patrí. 
Potvrdila mi, že o  drevinách na 
parcele, ktorá je v katastri vede-
ná ako oráčina, na fonde veru nevedia.
Na zhromaždení občanov som preto vedeniu mesta navrhol, aby 
kvôli záchrane lesa zmenili územný plán. Mestskí poslanci svorne ml-

čali, hovoril iba primátor, ktorého som zjavne nepotešil. S tým, že mi 
pri odchode zo sály nepodal ruku sa dá ľahko zmieriť, ťažšie už s jeho 
argumentáciou - že vraj až doteraz si plán nik nevšímal, že Strážske 
má zelene dosť... 

Od otca mesta, ktoré je známe 
mimoriadnou ekologickou záťa-
žou z minulosti, ktorá ho radí do 
smutne známeho „trojuholníka 
smrti“, mi takéto slová nezneli 
vôbec presvedčivo. Bojovať proti 
investícii isteže žiadny rozumný 
primátor nebude, no žeby ju ne-
bolo možné v takomto prípade 
posunúť o pár desiatok metrov, 
to už rozum prijíma ťažko.
A tak je v tejto chvíli isté len jed-
no: Bez podpisu pána primátora 
výrub nebude.  
Zatiaľ krásne päťdesiatročné 
javory, jasene, smreky a  borovi-
ce - takmer hotový park, stoja. 
Som presvedčený, že ešte dlho aj 

budú. Stane sa tak vďaka aktívnym občanom tohto mesta. Občanom, 
akí sú soľou našej zeme. Pretože ju dokážu meniť k lepšiemu. 

Ján Mičovský, poslanec Národnej rady za hnutie OĽaNO

Les volá: SOS

Ďalšia ukradnutá miliarda?
Máte predstavu, čo všetko sa za miliardu eur dá urobiť?
Sú to peniaze, ktoré si väčšina z nás nedokáže ani predstaviť. Naprí-
klad, ak by sme zarobili každý mesiac priemernú mzdu, potrebovali by 
sme viac než 97 tisíc rokov, aby sa nám podarilo zarobiť miliardu eur. 
Dobrá vláda dokáže za miliardu zamestnať 1500 ľudí počas ich celého 
aktívneho života! Alebo za ňu môže postaviť 30 tisíc 3-izbových nájom-
ných bytov pre ľudí. Prípadne by mohla postaviť 104 km diaľnic. Vláda 
SMER-u sa však rozhodla ísť inou cestou. Rozhodla sa a práve realizu-
je najdrahší PPP projekt v histórii Slovenska, ktorý je podľa odborných 

prepočtov predražený 
o jednu miliardu eur. O 
jednu miliardu eur!
Tí, čo žijú v okolitých 
obciach okolo Bratisla-
vy, vedia ako je veľmi 
dôležité vyriešiť miest-
nu dopravu. Neustále 
zápchy sú určite ne-
znesiteľné. Lenže, náš 
štátny rozpočet nie je 
dojnou kravou.
Na to, že plánovaný 
PPP projekt obchvatu 
Bratislavy je mimori-
adne predraženou in-
vestíciou, sme v našom 
hnutí OĽaNO (OBYČAJNÍ 
ĽUDIA a nezávislé osob-

nosti) poukazovalo už začiatkom tohto roku, keď sa nám dostal do 
rúk vtedy ešte neoficiálny materiál ministerstva.
Teraz naše obavy potvrdila aj nezávislá analýza odborníkov z Inšti-
tútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO). Spolu s Igorom Mato-
vičom a aktivistkou Veronikou Remišovou sme upozorňovali, že čísla, 
z ktorých ministerstvo odvodzovalo veľkú časť prínosov a hlavné fak-
tory výhodnosti modelu PPP, boli zmanipulované.

Ministerstvo dopravy projekt predražilo o  neuveriteľnú miliardu! 
O miliardu, ktorá nepatrí politikomči štátu, ale nám všetkým – daňo-
vým poplatníkov, ktorí poctivo platíme dane. Navyše, tak ako INEKO, 
i my od začiatku tvrdíme, že obchvat Bratislavy je v takejto podobe 
zbytočný. Zvýšenie kapacity príjazdových komunikácií do Bratislavy 
iba prenesie dopravné zápchy do ulíc samotného mesta, čo bude mať 
oveľa horšie dopady na obyvateľstvo a na kvalitu ovzdušia.
SMER sa napriek tomu veľmi ponáhľa. Chce silou-mocou stihnúť 
uzavrieť zmluvy s „výhercom súťaže“ ešte pred koncom svojej vlády. 
Znova sa tak opakuje scenár spred volieb 2010, kedy SMER na posled-
nú chvíľu podpisoval so spriaznenými firmami dramaticky predražené 
zmluvy tiež na výstavbu diaľníc. Áno, mnohí si možno poviete - veď 
to nie sú moje peniaze, čo ma je po tom, že niekto niekde ukradne 
nejakú miliardu či dve. Potom sa ale nečudujme, že robíme za výraz-
ne nižšie platy ako na Západe. Veď len tento kšeft s PPP obchvatom 
Bratilavy bude stáť 4,5 miliardy eur, čo je suma, čo všetci ľudia na Slo-
vensku zaplatia cez DPH za tri roky - a DPH platíme, bez ohľadu na to, 
či kupujeme jabĺčko alebo nové auto. 
Navyše už dlhodobo poukazujem na to, že Slovensko má aj iné expo-
nované a dopravne nedoriešené oblasti, ktoré by mali byť pre vládu 
prioritou, a bez ktorých naše regióny budú dlhodobo zaostávať. Ta-
kouto oblasťou je napríklad Orava, ktorá nedávno dopravne skolabo-
vala kvôli uzavretiu poškodeného mosta, Strečno, východné Sloven-
sko, alebo roky sľubované prepojenie východ-západ.
Tieto projekty sa dnes už nedajú tak výrazne predražiť ako v minulos-
ti, a teda pre SMER nie sú zaujímavé. Čoskoro sa budú otvárať diaľnice, 
ktoré sa začali stavať v roku 2010 a 1011, keď sme ako poslanci OĽaNO 
boli súčasťou vládnej koalície. Vtedy sme nabrali odvahu SMERácke 
kšefty zrušiť, napriek tomu, že nám „víhercovia“ hrozili žalobami. Ušet-
rili sme desať miliárd, čo potvrdzuje, že kvalitné diaľnice sa dajú stavať 
aj oveľa lacnejšie, ako to predvádzala a predvádza vláda SMER-u. Je 
mi ľúto, že zbytočne vyhodená miliarda namiesto zdravotníctva alebo 
školstva, skončí v niekoho vrecku. Zrejme opäť na Bahamách.

Erika Jurinová, podpredsedníčka Národnej rady za hnutie OĽaNO

   Erika Jurinová (OĽaNO)

Pre zdravotné sestry a učiteľov roky nemajú pár drobných, pre svojich ľudí majú miliardy. 

  Ján Mičovský z OĽaNO (vpravo)


