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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.

11 tisíc
ľudí sa podpísalo pod petíciu na zmenu zákona o tepelnej energetike, 
aby si mohli v činžiaku zriadiť vlastnú kotoľňu. Niekoľko stoviek z nich 
prišlo túto stredu protestovať pred prezidentský palác aj budovu par-
lamentu. S radosťou sme im v tom pomáhali.

Ako je možné, že vlastný zdroj tepla je výhodnejší než centrálny? Prečo 
sme v situácii, že sa ľudia nepripájajú k centrálnym zdrojom tepla, aby 
ušetrili, ale naopak? Náš poslanec Jozef Viskupič, spoluorganizátor 
protestu, považuje za jediné vysvetlenie, že centrálne zdroje tepla sú 
zdrojom bohatstva finančných skupín na úkor peňaženiek nás všet-
kých. Takto ľudia s požehnaním Smeru prispievajú na vily na Baha-
mách, luxusné jachty a bezstarostný život mecenášov strany Smer. 
Neobstojí smerácky argument, že zákonom chránia domácnosti, ktoré 
zostávajú napojené na centrálny zdroj tepla, pred zdražovaním. Základ-

né ekonomické pravidlo hovorí, že to čo je 
vyrábané vo väčšom je lacnejšie ako pri vý-
robe v malom. Preto sú reťazce lacnejšie ako 
malovýrobca. V prípade tepla toto pravidlo 
záhadne neplatí - výroba vo veľkom je dra-
hšia ako výroba v malom. Smer v tomto prí-
pade pomohol zákonom „veľkým hráčom“ a 
obmedzil slobodu obyčajným ľuďom. 
V parlamente sme navrhli riešenie. Zme-
niť zákon tak, aby pomohol ľuďom slo-
bodne si vybrať spôsob, ktorý bude šetriť 
ich vlastné peniaze. Buď zostanú pripojení 
na centrálny zdroj tepla, pretože to bude 
pre nich výhodné, alebo si zriadia vlast-
ný zdroj. To je jediné spravodlivé riešenie. 
Smer ho ale podporiť nemieni.
Je smutné, keď v demokratickej krajine 
musíte vyjsť do ulíc a kričať kvôli tomu, že 
vám nie je umožnené postaviť si kotolňu, 
ktorou by vaša domácnosť mohla ušetriť 
až 75 EUR mesačne.

Nikdy nejdú sedieť
Na Úrad vlády prichádza podgurážený chlapík a pýta sa, či by sa nemo-
hol stať ministrom mora. Úradník začudovane odpovedá: „Ale veď u nás 
žiadne more nemáme!“ Chlapík však kontruje: „A spravodlivosť vari áno?“
Na tento vtip som si spomenul počas pondelňajšej mimoriadnej 
schôdze parlamentu, hoci do smiechu mi nebolo. Národná rada sa už 
po tretíkrát v tomto volebnom období zaoberala vyšetrovaním kauzy 
Gorila. Teda skôr nevyšetrovaním, resp. vyšetrovaním bez výsledkov. 
Pán špeciálny prokurátor síce hovoril o impozantných počtoch vyšet-
rovacích úkonov, ale bez výsledkov v podobe konkrétneho obvinenia 
či znášania zodpovednosti.
Pokladám za škandál a nehoráznosť, že sa verejnosť dozvedá o rôz-
nych nahrávkach a svedectvách, ktorých vyšetrovanie nakoniec skončí 
v slepej uličke, lebo „skutok sa pravdepodobne nestal“ či „je to hlas 
podobný hlasu“. Žiadnemu človeku neprajem väzenie. To je veľmi váž-
na vec. Ale kde sa kradne, podvádza a škodí, tam musí byť niekto za to 
zodpovedný. Je prvoradou úlohou štátu takéhoto zlodeja, podvodníka 
a škodcu odhaliť, jeho činnosť zastaviť a prinútiť ho znášať dôsledky.
Nič nepôsobí negatívnejšie na charakter a dôveru ľudí v spravodlivo-
sť ako skutočnosť, že niekomu opakovane prechádzajú lotroviny bez 
následkov. Už deti sa (oprávnene) búria, ak ich súrodenci beztrestne 
porušujú rodinné pravidlá platné pre všetky deti. Iritujú nás kolegovia 
v práci, ktorí majú vďaka nadštandardným vzťahom s vedením vý-
nimky v dodržiavaní pracovných predpisov, či vodiči v luxusných au-
tách, ktorí ignorujú dopravné predpisy.
Schôdzu som inicioval spolu s kolegami z opozície. Najmä preto, aby 
sme sa mohli pána špeciálneho prokurátora opýtať, prečo nebol vy-
počutý hlavný svedok v kauze Gorila. Jeho medializované vysvetlenia 
nás totiž neuspokojili, preto sme ho najprv predvolali na mimoriadny 
výbor pre obranu a bezpečnosť. Predstavte si, že pán prokurátor od-
mietol prísť! Dvakrát! A poslanci vládnej strany Smer toto jeho kona-
nie dokonca ešte odobrili, keď obe schôdze parlamentného výboru 
zmarili. Preto sme nemali inú možnosť, ako zvolať k tejto téme schôd-
zu celého parlamentu. A div sa svete, špeciálny prokurátor sám poži-
adal predsedu Národnej rady, aby mohol pred poslancami vystúpiť! 
Zrazu nebol problém, že kauza Gorila je „živá vec“ a do vyšetrovania 

neslobodno zasahovať. Po svojom vystúpení však odišiel a preto sme 
s ním nemohli diskutovať. A tak sme sa opäť nedozvedeli, prečo špe-
ciálny prokurátor kľúčového svedka a bývalého príslušníka SIS Petra 
Holúbeka nevypočul.
Takýto postup špeciálneho prokurátora a strany Smer budí podozre-
nie, že kauza Gorila má byť zametená pod koberec. Ja osobne som 
naklonený vidieť veci v  živote skôr pozitívne a  len tak niekoho bez 
dobrého dôvodu nepodozrievať. Ale „politikom sa neverí, politici sa 
kontrolujú!“ O to viac, že špeciálneho prokurátora na jeho post volí 
Národná rada. Volíme, kontrolujeme. Tento princíp by sa mal uplat-
ňovať na všetkých úrovniach správy vecí verejných.
V rozprave sme boli tiež svedkami ako si dlhoroční politici prehadzo-
vali loptičku z jednej strany na druhú: „Je to kauza druhej Dzurindovej 
vlády“ vs. „Jediný predseda strany, ktorý bol v  tom byte (a pil tam 
Kolu), bol Robert Fico!“ a pod.
Vážení, ľuďom sú ukradnuté vaše politické heslá! Ľudia chcú a zasl-
úžia si poznať pravdu. Chcú a zaslúžia si uplatňovanie spravodlivosti. 
Chcú a zaslúžia si vidieť konkrétne výsledky. Nie obetných baránkov 
a malé ryby, ale dôsledné vyšetrenie a vyvodenie zodpovednosti voči 
každému – bez ohľadu či ide o bývalého alebo súčasného politika.
Dôvera v spravodlivosť a politikov je možná jedine, ak budeme vidieť, 
že sa uplatňuje princíp „Padni, komu padni.“ Ak budú 
polícia, prokuratúra a súdy nezávislé od akýchkoľ-
vek postranných vplyvov. Ak bude politická čin-
nosť transparentná a kontrolovateľná. 
Napriek tomu, že téma je vážna, opäť ju za-
končím vtipom. Bude to však smiech cez slzy: 
Syn prichádza k otcovi a hovorí: „Neviem si vy-
brať, čo budem robiť, keď budem veľký. Mám 
ísť k mafii alebo do vlády?“ Otec odtrhne oči 
od novín a po chvíli uvažovania vraví: „Radšej do 
vlády. Tí nikdy nejdú sedieť.“

Richard Vašečka (OĽaNO),
predseda poslaneckého klubu

   Jozef Viskupič (OĽaNO) na proteste


