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Máme radi Slovensko
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?
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.

Rómska problematika je jednou z najťažších tém, ktorej sa desaťročia po-
litici úplne vyhýbali, alebo len alibisticky hasili najhorúcejšie uhlíky. Hnu-
tie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti sa nebojí ťažkých tém a práca 
splnomocnenca vlády pre rómske komunity Petra Polláka prináša ovocie.
Rómsky poslanec za OĽaNO Peter Pollák v roku 2013 pripravil v spolu-
práci s ministerstvami vnútra a sociálnych vecí návrh novely Zákona 
o pomoci v hmotnej núdzi. Novelu parlament na jeseň roku 2013 schvá-
lil. Priniesola pre poberateľov dávok v hmotnej núdzi zásadné zmeny, 
pretože obsahuje faktory ako motivácia k práci, zmena návykov sociál-
ne odkázaných, motivácia ku štúdiu a zamestnaniu, tresty za priestup-
ky proti verejnému poriadku, občianskemu spolunažívaniu a majetku 
- to všetko vymožiteľné prostredníctvom krátenia sociálnej dávky.
Našlo sa však 30 poslancov parlamentu, ktorí namietali ústavnosť 
nového zákona. Ešte v decembri 2013 sa obrátili na Ústavný súd. Ten 

však 27. mája definitívne 
rozhodol. Nevyhovel návr-
hu a potvrdil tak ústavno-
sť zákona. Keďže sa zákon 
platí už rok a pol, máme 
možnosť krátkej bilancie 
jeho pôsobenia priamo 
s  jeho iniciátorom Petrom 
Pollákom.

Rozhodnutie Ústavného 
súdu môžete vnímať ako 
víťazstvo svojho návrhu, 
ktorý ráta so zmenou 
postoja predovšetkým 
rómskej komunity žijúcej 
v osadách ...
„Od začiatku som tvrdil, že 

tento zákon je v poriadku a neporušuje Ústavu. Zákon o hmotnej núdzi 
je nevyhnutnou súčasťou rómskej reformy a pomôže riešiť nespravod-
livé nastavenie sociálneho systému. Ak chceme tento veľký problém 
Slovenska naozaj riešiť, nesmieme sa báť prijímať aj ťažké rozhodnutia 
a musíme byť schopní stáť si za nimi.“
Jedným zo základných opatrení nového zákona je motivácia k práci. 
Dávku v hmotnej núdzi dostanú len tí, ktorí si odpracujú aspoň 32 
hodín mesačne za predpokladu, že im táto možnosť bude ponúknutá. 
Ak odmietnu, nárok na dávku stratia. Ako sa to prejavilo v praxi?   
„Toto opatrenie je jedno z najdôležitejších, pretože predchádza tomu, 
aby sme mali v niektorých regiónoch už tretiu generáciu rodín, kde 
dospelí členovia nikdy nepracovali a žijú len z dávok. Koncom augus-
ta 2014 pomoc v hmotnej núdzi poberalo 156 769 občanov. V súlade 
s novým zákonom si ju malo odpracovať 86 943 poberateľov. Reak-
cie dlhodobo nezamestnaných sú od radikálneho odmietnutia, cez 
akceptáciu skutočnosti až po proaktívny prístup, keď vítajú možnosť 
socializácie a zmeny životného štýlu s pocitom užitočnosti. Počet tých, 
ktorí sa nezapojili do aktivačných prác alebo do odpracovania dávky 
a bola im odobratá alebo znížená predstavuje 4 900 poberateľov. Po-
trebovali sme vyslať jasný signál všetkým členom našej spoločnosti, 
Rómom rovnako ako nerómom: Nič nie je zadarmo. Bez práce nie sú 
koláče. Každý z nás musí vyvinúť aspoň malé úsilie.“
Z dlhodobého hľadiska je tiež dôležité aby sociálny systém rozlišo-
val medzi zodpovednými a  nezodpovednými rodičmi. Tento zákon 
podmienil vyplatenie príspevku na dieťa jeho školskou dochádzkou. 
To znamená, že rodičia ktorí nedbajú o to, či sú ich deti v škole, prídu 
v danom mesiaci o dávku. Ako sa toto riešenie prejavilo v praxi?
„Veľmi dobre. Na základe prieskumu ÚSVRK vo vybraných obciach Pre-
šovského kraja sa zlepšila školská dochádzka. Som rád, že opatrenie 
zaúčinkovalo a počet rodičov, ktorým bol odňatý príspevok za to, že 
nedbajú na riadne plnenie školskej dochádzky svojich školopovinných 
detí predstavuje zanedbateľnú hodnotu.“

Ťažké rozhodnutia

75 eur zobrali. 0,90 dali.
Slovensku vládnu oligarchovia. Prejaví sa to vždy, keď namiesto ľudí a 
ich peňaženiek vyhrajú lobisti, monopol alebo blízki ľudia vládnucich 
politikov. Ak 92,1 percenta Slovákov (podľa analýzy z údajov Štatistického 
úradu) má ťažkosti s platením za chod vlastných domácností, krok vlá-
dy z marca roku 2014 je nepochopiteľný. Alebo príliš dobre pochopiteľný.
Predstavte si, že máte také šťastie, že každý mesiac nájdete na chod-
níku 75 eur. Pekná prestava, čo poviete? Každý mesiac, rok čo rok, na-
veky. Toľko môžu totiž ušetriť domácnosti, ktoré si v činžiaku postavia 
vlastnú spoločnú kotoľňu ... a SMER im to zákonom zatrhol. Inak po-
vedané - ľudí Fico ohlupuje 90 centami, ktoré ušetria mesačne cez 
nižšiu DPH na základné potraviny, ale 75 eur mesačne im rád zoberie.
Rukojemnícka dráma, ktorú pripravila vláda Roberta Fica pre ľudí, 
súvisí na prvý pohľad so zložitou energetickou politikou štátu, miest 
a obcí, centrálnymi dodávateľmi tepla a tými, čo na konci toho celého 
platia účty. Vami. V reálnom živote však navonok komplikovanú tému, 
pochopí úplne každý - keď mu príde účet za teplo. Za posledný rok 
som sa presvedčil o tom, že to chápu mnohí. A mnohí z nich zistili, že 
vláda sociálneho Smeru-SD opäť raz nechránila ich záujmy, ale zá-
ujmy energetických monopolov a s nimi často aj oligarchov v pozadí.
Vláda napriek našej kritike predložila zákon, ktorý vaše domácnosti 
vydal do rúk veľkým monopolným teplárom. Zákon, ktorý zabetónoval 
monopolné postavenia týmto dodávateľom tepla. Je pritom jedno, či sa 
správajú k svojim zákazníkom efektívne a poskytujú dobré a lacné služ-
by alebo naopak drahé a nekvalitné. Počas roka platnosti zákona som 
nezostal iba pri kritike. Trikrát som predložil novelu zákona, ktorá vráti 
ľuďom slobodu pri rozhodovaní. Ľudia musia mať právo samostatne sa 
rozhodnúť, či sa chcú odpojiť od teplárov, ktorí sa správajú arogantne 
a navyše sú drahí. A to aj preto, že staré rúry im vyhovujú viac, ako 
investovať do nových, ktorými by dokázali ľudom ušetriť peniaze. Veď 
platiť za úniky tepla nemusí riaditeľ teplárne, či predseda vlády, ale vy. 
A to sa im oplatí. Preto vznikol tento zákon, aby ste sa nemohli odpojiť.

To, že vláda dala najlepšie karty do rúk oligarchom a lobistom z ener-
getického priemyslu, dnes už nikoho neprekvapí. Eso ukryli do staveb-
ného konania, v ktorom energetická spoločnosť musí dať súhlas s tým, 
aby sa od nej ľudia mohli odpojiť. Musí súhlasiť s tým, že príde o biznis,  
zákazníkov a ich peniaze. Je asi každému nad slnko jasnejšie, že s tým 
nebude súhlasiť nikdy. Posledný rok to absolútne potvrdil. Ľudia sa sta-
li rukojemníkmi vo vlastných bytoch a stratili možnosť pritlačiť na nee-
fektívnych teplárov hrozbou odpojenia sa alebo priamo odpojením sa.
Za uplynulý rok ma oslovilo mnoho ľudí. Tých, ktorí sa odpojiť stihli. A 
odpojenie sa im vysoko oplatilo. Ušetrenie ročných výdavkov na teplo 
sa v ich prípade pohybovalo od 300 do 900 eur ročne na domácnosť. 
Tá druhá - početnejšia skupina ľudí, ktorá odpojenie nestihla však má 
smolu. Často už rozbehnuté výstavby vlastných a lacnejších kotolní 
už nemôže zrealizovať a právom hovorí o rukojemníckej dráme vo 
vlastných domovoch. Títo ľudia od vlády potrebujú 
len to, aby ich peniaze nenasmerovala do vre-
ciek monopolov a oligarchov, ale im jedno-
ducho ponechala. Ľudia si zaslúžia, aby z 
nich vláda nerobila rukojemníkov záujmov 
silných a mocných a nakoniec ich zachraňo-
vala sociálnymi balíčkami zo situácie, ktorú 
sama spôsobila. Zaslúžia si, aby karty roz-
dávali oni a nie oligarchovia.
Pohár pretiekol. Keďže vláda systamaticky 
odmieta našu novelu, ktorá problém rieši, 
petičiari petície s tisíckami podpisov sa rozhodli 
zorganizovať pochod spred Prezidentské-
ho paláca pred parlament. 17. júna o 
14-tej hodine ste vítaní.

Jozef Viskupič,
poslanec hnutia OĽaNO


