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Mezenská Pre ľudí
„Ľudia vlastnia zväčša bezcenné papiere a za ich „vedenie“ platia 
Centrálnemu depozitáru cenných papierov minimálne 13 eur ročne. 
Týka sa to viac ako 300 tisíc ľudí. A čo je najhoršie - o tie peniaze 
oberajú najmä najzraniteľnejšie skupiny, tých, ktorí sa v spleti admi-
nistrácie cenných papierov nevedia brániť,“ tvrdí Helena Mezenská, 
poslankyňa za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽaNO).
„Ošklbávaní sú dôchodcovia, či ľudia, ktorí riešia dedičské konania. 
Ďalej Slováci v cudzine, ktorí sa z objektívnych príčin nemôžu tejto 
administratíve venovať. Alebo aj tí, ktorí boli uvedení do omylu – 
lebo im uvádzajú nominálnu, nie reálnu trhovú hodnotu ich papie-
rov.“ Poslankyňa za hnutie OĽaNO sa opiera aj o štatistiku, ktorá ho-
vorí jasnou rečou: Z 325 tisíc fyzických osôb, ktoré vlastnia účet, tvoria 
najpočetnejšiu skupinu tí najzraniteľnejší – ľudia nad 60 rokov (36%). 
Občania vo veku 51 až 60 rokov tvoria 32%-nú časť.

Navyše, od roku januára sa už nič nedá previesť zdarma a poplatok 
za prevod sa dramaticky zvýšil. Mezenská interpeláciou vlády pritlačila 
SMER konať a ľudia opäť dostanú možnosť bezlatného prevodu na FNM.
Podľa Mezenskej vláda na jednej strane dala prísľub eliminácie ne-
gatívnych dopadov nezvládnutej kupónky, no na druhej strane dote-
raz konzervovala a fixovala ošklbávanie občanov na poplatkoch s ňou 
spojených. „Vymáhaním poplatkov sa ťaží z nevedomosti a prílišnej 
dôverčivosti našich ľudí. A používaním nekalých praktík sú majitelia 
bezcenných papierov oberaní o možnosť  rýchlo a bez akejkoľvek zá-
ťaže sa svojich bezcenných podielov zbaviť.“
„Vznikli spletité, zmanipulované či nevýhodné prevody podielov, 
mätúce a zavádzajúce informácie pre ľudí, ktoré udržujú platiteľov 
účtov v umelo udržiavanom „rukojemníckom“ systéme platieb bez re-
álnej protihodnoty. Kto z toho všetkého profituje?“ dodáva Mezenská.

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:

Ocko, mamka, detičky ...
Na kom ti najviac záleží? Kto ťa vie poriadne naštvať? Kto ťa dokáže naj-
lepšie rozosmiať? Komu sa darí najspoľahlivejšie ťa rozplakať? Hoci ide 
o úplne protikladné emócie, veľmi často sa týkajú tých istých osôb. Našich 
najbližších – manžela, manželka, otca, mamy, synov, dcér, bratov, sestier.
Máj a jún sú rodinné mesiace. Druhá májová nedeľa je Dňom matiek, 
15. mája si pripomíname Svetový deň rodiny, 1. júna je Deň detí a tretiu 
júnovú nedeľu majú svoj deň otcovia.
Ako si pripomíname tieto dni? A najmä, ako si spomíname na tieto na-
jdôležitejšie osoby v  našich životoch? Vieme, že nesmieme prešvihnúť 
termín daňového priznania či platbu za telefón. Mnohí z nás si však zvykli 
zabúdať na svojich najbližších. Aby nedošlo k omylu, nejde len o Deň ma-
tiek či Deň otcov. Ide o každý deň a celý rok. Májové a júnové sviatky nám 
majú len pomôcť, aby sme si uvedomili obrovskú hodnotu týchto osôb 
a vzťahov s nimi. Nestačí odbiť to nejakou kytičkou či fľaškou raz za rok. 
Má nás to naštartovať ku každodennej a vytrvalej láske, úcte a vďačnosti.
Starobylá kniha Sirachovho syna hovorí o tom takto: „Kto si ctí mat-
ku, počína si tak, ako keby si zhromažďoval poklady.  Kto si ctí otca, 
nájde radosť na synoch a bude vždy vyslyšaný, keď sa bude modliť“ 
(Sir 3,5-6). Úcta k našim najbližším je požehnaním pre náš život, pre 
našu rodinu i spoločnosť. 
Hovorí sa, že rodina je základnou bunkou spoločnosti. Ak v nej vládne 
vzájomná úcta, pozornosť a starostlivosť, je bunkou zdravou. Ak si je-
den druhého nevšímame, nevážime a nepomáhame si, je táto bunka 
chorá a môže byť zdrojom nákazy pre okolie a celú spoločnosť.

Oslavovať sviatky rodiny a dávať im ten pravý význam je preto ces-
tou k zdravej spoločnosti. Nezabudnime na svoje mamy a otcov ani 
na svoje deti. Buďme aktívni a kreatívni. Pomôcť nám môžu rôznorodé 
akcie organizované v týchto dňoch po celom Slovensku, najčastejšie 
pod názvom Deň rodiny. Je to dobrá príležitosť byť spolu, zrelaxovať, 
zabaviť sa, ale aj prežiť kľúčový význam rodiny.
Toto je úloha pre nás všetkých. My v parlamente máme navyše za 
úlohu hľadať všetky možné prostriedky ako v dnešnej dobe podporiť 
rodinu. Preto sme pod záštitou našej podpredsedníčky NR SR Eriky Ju-
rinovej usporiadali veľmi úspešnú a erudovanú konferenciu, na ktorej 
sme spolu s odborníkmi hľadali odpovede na otázku, ktorá bola jej 
názvom: „Ako podporiť rodinu v 21. storočí?“
Ako poslanci sme do parlamentu predložili 
v posledných dňoch zákony, ktoré majú veľmi 
konkrétne pomôcť rodinám - napr. za zníže-
nie poplatkov za autá pre viacdetné rodiny, 
príspevok pre rodičov, pre ktorých deti sa ne-
našlo miesto v škôlke alebo práva rodičov na 
odmietnutie výchovných vplyvov, s ktorými ne-
súhlasia (napr. sexuálna výchova či eutanázia).
Nech sme kdekoľvek, nezabudnime na svojich 
najbližších, nezabudnime na rodinu!

Richard Vašečka (OĽaNO),
predseda poslaneckého klubu

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.

Prosím ďalšiu otázku
Minulý mesiac sa niesol v duchu - vláda nevládne. Nemá čas. Musí 
hasiť kauzy ako Váhostav, odvolávať ministrov, ktorí nestihli založiť 
a ukryť sa za schránky, čím spáchali zločin. Nemýľme sa. Minister ne-
padol, lebo kradol zo spoločného. Padol, lebo verejnú zákazku posu-
nul na švagra, nedodržal schránkový manuál Smeru a prišli mu na to.
Kauza strieda kauzu, milióny sa rozkrádajú, a  preto bolo dôležité 
nájsť príčinu a vinníka. Potrestať tých, ktorí kladú nepríjemné otáz-
ky, prichádzajú s odhlaneniami a neúnavne chcú informovať aspoň 
o časti zlodejín, ktoré vláda (S)ystému (M)imoriadne (E)fektívneho (R)
ozkrádania – (S)poločných (D)aní (SMER-SD) pácha.
A v poslednom čase toho bolo veľa, tak musela prísť náprava po-
merov. A prišla. Premiér Fico sa rozhodol, že nebude odpovedať na tie 
otázky, ktoré sa mu najviac nepáčia. Na zasadnutí vlády dokonca roz-
kázal ministrom, aby rovnako ako on, neodpovedali novinárom z kon-
krétneho denníka. Predpokladám, že im priblížil jeho skúsenosť s tým, 
že on už rok neodpovedá Smečku a zdá sa mu to ako výborný nápad. 
Novinári píšu, a potom ľudia vedia ako vláda vládne a vláde sa už 
pomaly míňajú ministri. Na hospodárstvo doteraz nikoho nenašli. 

Lenže pán premiér Fico. Takto to nejde. Nie ste súkromná osoba, ale 
zastupujete orgán verejnej moci. A zákon hovorí jas-
ne : „orgány verejnej moci sú povinné na zákla-
de rovnosti poskytovať informácie pravdivé, 
včasné a všestranné“. Musíte odpovedať.
Okrem porušenia práva na informácie, 
arogantne zneužívate právomoci verejného 
činiteľa a  robíte nám opäť veľkú medziná-
rodnú hanbu.
Medzinárodný tlačový inštitút so sídlom 
vo Viedni totiž vyzýva vládu Roberta Fica, 
aby zmenila rozhodnutie o nekomunikovaní 
s Denníkom N. “Vlády by nikdy nemali rozho-
dovať o tom, ktoré médiá o nich môžu 
alebo nemôžu informovať,” povedal 
Steven M. Ellis.

Jozef Viskupič,
poslanec hnutia OĽaNO


