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týždenník hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

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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Vaša Svätosť,
dovoľte, aby som Vás srdečne pozdravil v  mojom mene a v  mene 
všetkých Rómov zo Slovenska. Ďakujem Vám za veľkú milosť, že sa 
môžem s mojim svedectvom prihovoriť na tomto výnimočnom podu-
jatí v histórii Rómov. Osobne vyjadrujem nesmiernu vďaku Vám Svätý 
otec, za Vašu pozornosť a  lásku k Rómom. V Európe samotnej je nás 
12 miliónov a aj keď nemáme vlastnú krajinu, predstavuje to početný 
národ a tvoríme najväčšiu menšinu na našom kontinente. 
Keď Svätý otec Pavol VI. v roku 1965 navštívil Rómov v Pomezii, stretol 
sa s otvorenými a oduševnenými ľuďmi, ale aj s veľkou chudobou. 
Odvtedy prešlo 50 rokov a napriek tomu, aj teraz naše rodiny často 
žijú na okraji spoločnosti a vo veľmi ťažkých podmienkach.
Práve v tejto súvislosti, si dovolím povedať, možno aj v mene všet-
kých prítomných Rómov, že hlboko vnímame a  ceníme si Vašu chariz-
mu od nástupu do Vášho apoštolátu najvyššieho pastiera katolíckej 
Cirkvi, s ktorou sa zaujímate o všetkých ľudí. Aj na Slovensku sme vní-
mali Vaše slová lásky k nášmu rómskemu národu a výzvy k otvoreniu 
sa Cirkvi, aby sa jej služba odohrávala aj mimo chrámov, tam kde žijú 
ľudia, ktorí najčastejšie potrebujú jej pomoc a ochranu, kde žijú ľudia 
najchudobnejší a často aj odsudzovaní.
Prítomnosť Cirkvi a uplatňovanie jej hodnôt považujem za dôležitý  
aspekt v živote Rómov. Ako splnomocnenec vlády pre rómske komu-
nity mám možnosť podporovať misijnú prácu v  rómskych komunitách 
na Slovensku. Sám som svedkom, že misijnou prácou sa prostredníc-
tvom Božej lásky menia životy ľudí. 
Vaša Svätosť, 
videl som ako Boh vo svojej láske zmenil životy nielen jednotlivcov, ale 
aj celých komunít. Videl som ako otcovia rodín prestali piť alkohol a za-
čali sa starať o svoju rodinu. Ako celé rodiny boli obrátené a našli svoju 
ochranu pod plášťom našej Svätej Matky. Videl som, ako aj pomocou 
misijnej práce sa rodičia začali zaujímať o vzdelanie svojich detí.
Vzdelanie je veľmi dôležité. Vzdelanie môže zmeniť v živote každého 
z nás veľmi veľa a často určuje našu životnú cestu. Pre Rómov na Slo-
vensku, ale aj v iných krajinách je vzdelanie veľkou výzvou.

Moji rodičia boli jednoduchí ľudia s nízkym vzdelaním. Mali však vie-
ru vo mňa, vo svojho syna a verili, že dokážem v živote viac. Verili, že 
keď mi zabezpečia vzdelanie už od predškolského veku, otvoria mi 
tým množstvo nových príležitostí. Starali sa o to, aby som pravidelne 
chodil do školy a aj keď sami sebe nedopriali, vždy sa snažili dať mi 
maximum preto, aby som sa mohol vzdelávať. S  ich pomocou som 
ukončil základnú školu, strednú školu a otvorili sa mi možnosti, aby 
som mohol pokračovať na univerzite. Nakoniec som sa ja, obyčajný 
chlapec z osady, ktorému by spoločnosť prisúdila podľa pôvodu oso-
bitnú školu, dopracoval k vedeckému titulu na Katolíckej univerzite.
Sám som si uvedomil a stále si uvedomujem, ako veľmi mi vzdeláva-
nie pomohlo a pomáha. Otvorili sa mi príležitosti uchádzať sa o pra-
covné pozície vo verejnej službe a dostal som možnosť ovplyvňovať 
verejnú politiku k dosiahnutiu dôstojného a hodnotného života Ró-
mov, k prežívaniu vlastnej rómskej identity.
Chlapec z rómskej osady sa tak najmä vďaka vzdelaniu stal prvým 
rómskym členom Národnej rady Slovenskej republiky.

Vaša Svätosť,
Práve preto si sám uvedomujem význam vzdelávania a snažím sa 
v  rámci mojich možností presadzovať politiky smerujúce vo vzťahu 
k Rómom najmä na oblasť vzdelávania. Prioritou pre nás je zvýšená 
starostlivosť o deti z  rómskych komunít už od raného veku, zabez-
pečenie pravidelnej predškolskej a školskej dochádzky a ich podpora 
počas celého procesu vzdelávania. Pri tejto príležitosti oceňujem aj 
pomoc cirkevných inštitúcií a organizácií, ktoré sa vzdelávaniu venujú 
prostredníctvom misijnej práce.
Chcel by som vás, Vaša Svätosť, požiadať na záver o Vaše modlitby 
a požehnanie pre našu prácu v oblasti vzdelávania a pre všetkých 
ľudí, ktorí sa vzdelávaniu Rómov venujú.
Zostáva vo mne silná viera, že aj toto stretnutie s Vami, Svätý Otec, 
prinesie veľké požehnanie pre náš rómsky národ všade vo svete.

Peter Pollák, poslanec za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

Sv. otec František prijal 7 tisíc Rómov z Európy, za ktorých prehovoril náš poslanec Peter Pollák !

Svätý otec František
prijal nášho Petra Polláka!

Príhovor Petra Polláka k Svätému otcovi Františkovi:

Obrovská pocta pre Slovensko! Poslanec za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA 
a nezávislé osobnosti (OĽANO) Peter Pollák vystúpil s prejavom pred 
pápežom Františkom. Svätý otec dokonca, mimo vatikánskych zvyk-
lostí, vyzdvihol počas svojho 
príhovoru osobný príbeh 
Petra Polláka a označil ho za 
príklad hodný nasledovania. 
Nevšedná udalosť sa odoh-
rala na audiencii pápeža so 7 
tisíc Rómami z celého sveta, 
ktorí absolvovali púť Rómov 
do Ríma.
„Mal som prejav ešte pred 
rečou Svätého otca. Veľmi 
ma preto potešilo, keď pá-
pež František sústredil svoj 
príhovor práve na slová z 
môjho prejavu, ktoré súviseli 
s výchovou a vzdelavaním,“ 
poznamenal Peter Pollák. Pá-
pež totiž tiež vyzdvihol hod- notu vzdelania: „Deti sú budúcnosťou 
Vášho ľudu a spoločnosti, v ktorej žijú. Toto si vyžaduje zabezpečiť im 
primerané vzdelanie. Je to základ pre rozvoj ich osobnosti. Nízka úroveň 
vzdelania je prekážka k prístupu a uplatnení sa na pracovnom trhu.“

Františka zaujal Petrov osobný príbeh, dokonca ho vyzdvihol ako vý-
borný príklad vzdelania hodný nasledovania pre ostatných Rómov. 
V príhovore ho dokonca oslovil menom („exemplare doctore Peter 

Pollak“, pozn. aut.), hoci pro-
tokol mu vyslovene zakazuje 
menovite spomínať politikov, 
pričom takej pocty sa nedo-
čkali ani svetové politické ka-
pacity. „Veľmi si tiež cením, že 
keď pápež rozprával ku mne, 
tak improvizoval, papiere od-
ložil bokom. Jeho slová do-
konca neboli ani v oficiálnom 
texte jeho príhovoru, ktorý 
každý z nás vopred obdržal.“
„Podal mi ruku, poďakoval 
mi za príhovor a ja jemu zase 
za organizáciu celosvetovej 
púte. Bol to magický oka-
mih,“ spomína P. Pollák.

Som hrdý na nášho Petra. Už od prvej chvíle , keď som ho stretol, mal 
som pocit, že ide o výnimočného Róma, ktorý raz dokáže veľké veci. 
Som veľmi rád, že môže byť príkladom pre iných Rómov. Igor Matovič


