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Máme radi Slovensko
týždenník hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

Robert Fico už podnikol kroky
k zväzkom homosexuálov
Tento týždeň schválila vláda Celoštátnu stratégiu ľudských práv. Táto 
stratégia mobilizuje širokú verejnosť už od roku 2013. Počas jej príprav 
boli konzervatívne (kresťanské) mimovládne organizácie zredukova-
né len na štatistov a ich názor a pripomienky boli síce vypočuté, ale 
nikto ich nebral do úvahy. Počas dvoch rokov desiatky ich organizácií 
dokument pripomienkovali, písali listy predsedovi a členom vlády, zú-
častňovali sa rozporových konaní, dokonca vyšli aj do ulíc.
O tom, že tento dokument verejnosť nechce svedčí aj petícia, ktorá 
v priebehu niekoľkých hodín získala takmer 14 000 signatárov. Je to 
bezprecedentne rýchla mobilizácia a  jasný prejav názoru občanov. 
Robert Fico však na tlačovej konferencii na margo výhrad k stratégií 

ľudských práv povedal, 
že začaté procesy treba 
rešpektovať. Ak sú pro-
cesy pre neho viac ako 
názor ľudí, je to pre Slo-
vensko smutná správa. 
Celoštátna stratégia 
ľudských práv má nie-
koľko sto strán príloh, 
ktoré majú slúžiť ako 
podklad pre vypra-
covanie ďalších stra-
tégií,  akčných plánov 
i zmien zákonov. Okrem 
návrhu, ktorým sa de 
facto upravujú registro-

vané partnerstvá, tu nájdeme celú  plejádu požiadaviek (vyberám len 
dve), ktoré  vyznievajú ako z inej planéty, najmä v kontexte problémov, 
ktoré Slovensko v súčasnosti má: 
Vládna stratégia požaduje poskytovanie vysokokvalitnej zdravotnej 
starostlivosti pre LGBTI osoby vrátane zdravotných služieb na zabez-
pečenie sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv. V situácií, keď 
väčšina občanov nemá zabezpečenú kvalitnú základnú starostlivosť 
a na mnohé operácie a vyšetrenia sú neprijateľne dlhé čakacie leho-
ty, vláda požaduje vysokokvalitnú zdravotnú starostlivosť pre jednu 
malú skupinu ľudí. A čo my ostatní? Sme občania druhej kategórie?
Vláda tiež požaduje vytvorenie vysokoškolských študijných odborov 
orientovaných na problematiku ľudských práv, rodovej rovnosti a LGBTI 
ľudí (Lesieb, Gayov, Bisexuálov, Transexuálov a Intersexuálov). Na Slo-
vensku je síce každý tretí mladý človek nezamestnaný, ale absolventi 
tohto vysokoškolského študijného odboru sa určite niekde uplatnia. 
Zrejme následne zákon stanoví, aby každý podnik musel mať svoj-
ho experta na rodovú rovnosť. Inak magistri (alebo inžinieri?) rodovej 
rovnosti si miesto rozhodne nájdu v štátnej správe, kde bude treba 
vytvoriť ešte veľmi veľa akčných plánov, programov a stratégií.
Prijatie Celoštátnej stratégie ľudských práv je priam provokáciou ve-
rejnosti a hlavne urážkou všetkých kresťanov na Slovensku. Vláda Ro-
berta Fica otvára desať dní po referende otázku registrovaných part-
nerstiev, vzdelávania v rodovej rovnosti  a „nadpráv“ homosexuálnych 
menšín. Ale to sa dalo čakať od vlády, ktorá jednou rukou hlasuje za 
zmenu ústavy v prospech manželstva a druhou prijíma stratégie, kto-
ré manželstvo marginalizujú.

Erika Jurinová, podpredsedníčka NR SR za hnutie OĽaNO

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:

Odvolávali sme Pavlisa
Po uličných protestoch proti korupcii v  zdravotníctve, ktoré zorgani-
zovalo naše hnutie OĽaNO, NOVA a SaS, sa nám tentokrát podarilo 
zjednotiť opozíciu aj v parlamente proti mrhaniu štátnych peňazí na 
právne hry zohratých funkcionárov SMERu.
(Kauzu odhalila Veronika Remišová, občianska aktivistka a  porad-
kyňa našej podpredsedníčky NR SR Eriky Jurinovej.)
Pre neúspech privatizačného projektu spoločnosti Port Service, a.s. 
podal 11.12.2002 predseda jej predstavenstva P. Pavlis (dnešný minis-
ter hospodárstva) žalobu proti Fondu národného majetku (FNM) o tzv. 
„ušlý zisk“. Spor trvá dodnes a jeho hodnota je už 60 miliónov eur, ktoré 
zrejme bude musieť Fond (štát = my) súkromnej spoločnosti vyplatiť.
Už o 5 dní podpísal „žalobca“ Pavlis, ako kandidát Roberta Fica do 
dozornej rady FNM, čestné vyhlásenie, že „nevykonáva činnosť, ktorá 
by bola v rozpore so záujmami Fondu národného majetku“. Na zákla-
de tohto lživého „čestného“ vyhlásenia bol zvolený za člena dozornej 
rady FNM (2003-2006), čím sa stal zároveň „obvinenou“ stranou vo 
svojom  spore. Ako funkcionár FNM mal teda Pavlis zastupovať zá-
ujmy občanov a brániť ich peniaze pred pochybnými nárokmi žalujúcej 
súkromnej firmy, ktorej bol zároveň tiež predstaviteľom!!!

Zvrátené! Tento evidentný konflikt záujmov nevadil ani premiérovi Fico-
vi a pokračoval ďalej: dozorca FNM Pavlis firme Port Service v roku 2006 
požičal 20 tisíc eur, aby mohla pokračovať v súdnom spore. Po predaji 
Port Service schránkovej firme z karibského ostrova Curacao sa valného 
zhromaždenia stále zúčastňoval P. Pavlis – dokonca ako overovateľ!
Keď spoločnosť v  roku 2008 prehrala odvolací spor na Najvyššom 
súde, nastúpil na scénu vtedajší generálny prokurátor Dobroslav Trnka 
(kandidát Smeru) a v prospech firmy - a teda proti štátu - podal mimori-
adne dovolanie. Nový senát Najvyššieho súdu, už paradoxne rozhodol 
presne opačne - v neprospech štátu a vrátil spor nižšiemu súdu!
Preto dnes reálne hrozí (keďže nižšie súdy sú viazané rozhodnutím 
nadriadeného súdu), že sa budeme všetci skladať 60 miliónov pre 
akože bývalú firmu ministra Pavlisa. 60 miliónov je pritom suma, ktorú 
štát ročne potrebuje na sľúbené zvýšenie platov sestričkám, alebo uči-
teľom, ale Robert Fico ich stále akosi záhadne nevie nájsť ...
Ako sa zachovali smeráci? Ako vždy. Svojho človeka si prikryli, mne na-
dávali do všetkého, ale nikto z nich neodpovedal na otázky, ktoré sme 
kládli ... a opäť raz doplatia všetci ľudia na nenažranosť pár politikov, 
ktorí si z politiky urobili čistý špinavý biznis.                igor matovič

Aké Slovensko?
Politické strany 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.

   Erika Jurinová (OĽaNO)

Smer okradol chudákov
Zrejme aj vy máte v rodine niekoho, kto v posledných rokoch doplatil 
na podvodníkov medzi podnikateľmi. Bohužiaľ, popri čestných podni-
kateľoch sú medzi nimi aj čistokrvní podvodníci. Bohužiaľ, mnohí z nich 
sú veľmi blízki politikom strany SMER - SD ... a pod ich ochranou.
Inak neviem nazvať to, že SMER sa systematicky bráni zmene zákona 
o reštrukturalizácii, cez ktorú mnohí podnikatelia blízki strane SMER - 
SD doslova okrádajú desiatky tisíc poctivcov, ktorí robia pre ich firmy.
Čo sa deje? Podnikatelia blízki SMERu vyhrávajú obrovské štátne zá-
kazky na výstavbu diaľníc za stovky miliónov eur. Následne si ich pri 
výstavbe najímajú stovky menších firiem, pre ktoré robia desiatky tisíc 

zamestnancov a živnostníkov. Potiaľto je to všetko fajn - dávajú prácu. 
Avšak, následne veľké smerácke firmy prestanú malým drobným platiť 
a tým postupne zostávajú len oči pre plač.
Potom, po pár mesiacoch takáto firma vstúpi do reštrukturalizácie, to 
znamená - do „očistného“ procesu, kedy súd povie, že tým malým drob-
ným vlastník firmy ukáže dlhý nos a zaplatí im 10 až 15% z ich pohľa-
dávok. Teraz čerstvo presne takýto ofajč urobili smeráci pri Váhostave.
Čo s tým? Riešenie existuje a predložili sme ho do parlamentu. Navr-
hujeme, aby sa v takýchto situáciách majiteľom takéhoto dlžníka stali 
podvedení malí a drobní ... a Široký a spol. utreli nos.   igor matovič


