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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.

Tuční Gréci
Grécko. Jedni ho chcú potrestať tým, že ho vyhodia z eurozóny. Druhí 
ho chcú potrestať tým, že mu euro nezoberú a donútia ho robiť refor-
my ... akoby medzi tým bol výrazný rozdiel.
V skutočnosti, nás obe možnosti budú stáť plusmínus to isté. V jed-
nom aj druhom prípade prídeme o kopu peňazí, cca 1-2 miliardy eur. 
Po odchode určite príde ku škrtu dlhov spojených s bankrotom, v dru-
hom prípade si rovnaký škrt vytrucujú.
Rozdiel je len z pohľadu Grécka. Kým pri odchode z eurozóny, by utr-
peli najprv šok, neskôr by si mohli užívať vlastnú menu, ktorá je dnes 
pre Grécko vhodnejšia ako nadhodnotené (z pohľadu Grécka) euro. 
Drachma by ich zároveň prinútila sama odseba správať sa zodpoved-
ne, lebo by sa už na nikoho nemohli spoliehať.
V prípade, ak by zostali na spoločnej lodi, škrt dlhov by im umožnil 
pár rokov slobodne dýchať, ale nakoniec by sme sa dostali tam, kde 
sme dnes. Euro je pre Grécko príliš silné a preto Grécko s Eurom nedo-
káže svoju ekonomiku dostať do obrátok a byť konkurencieschopné, 
napríklad Nemecku.

Zavedenie eura bol politický projekt, nie ekonomický. Chceli sme sa 
siloumocou podobať USA. A tak sa stalo, že brali každého, kto prišiel, 
bez ohľadu na to, či je to pre neho vhodné a prospešné pre celok. Tým 
sa však niektoré krajiny pripravili o menové nástroje, ktorými môžete 
korigovať ekonomické cykly - ak je zle, devalvujete menu a pod.
Presne tak isto, ak si zjednodušíte život a všetkým pacientom v lekár-
ni predpíšete penicilín - u niektorých zaberie, u niktorých je zbytočne 
silný a u tých, ktorí prišli s nádorom, je úplne nevhodný. Tak ako euro 
v dnešnom Grécku.
Preto prajem Grécku drachmu, nie za trest, ale ako vhodnejšie riešenie 
do jeho budúcnosti.          Igor Matovič (OĽaNO)
Pár faktov nakoniec:
1) Vraj pomoc Grécku zorganizovala Radičová. Je to lož. Iveta Radičová 
hneď po nástupe do vlády zrušila pôžičku Grécku, ktorú sľúbil Robert 
Fico. Zároveň na konci svojej vlády zariadila, aby sa z nášho navýšené-
ho príspevku do eurovalu nemohlo prispieť Grécku.
2) Premiér Fico tvrdí, že Slovensko o žiadne peniaze v Grécku nepríde. 
Klame. Pravdou je, že  Ficova vláda sa zaručila za dlhy Grécka a keďže 
tie Gréci určite nesplatia, Slovensko príde o 1-2 miliardy eur.
3) Euroval bol vraj úplne zbytočný. Nie. Štyri krajiny - Írsko, Španielsko, 
Portugalsko a Cyprus zachránil pred bankrotom, čiže aj nás.

Peter Pollák z hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti priniesol 
spôsob, ako chytať kriminálnikov v obciach s rómskymi komunitami.
Projekt rómskych občianskych hliadok v obciach, v ktorých žijú oby-
vatelia marginalizovaných rómskych komunít, už funguje. Prišiel s 
ním splnomocnenec vlády pre rómske komunity a poslanec za hnutie 
OĽaNO Peter Pollák. Prax podľa neho jasne ukazuje, že projekt znižuje 
páchanie protispoločenských konaní a pomáha udržiavaniu verejného 

poriadku. Zároveň zlepšuje vzťahy medzi Rómami a majoritou a zapája 
Rómov do rozhodovania na lokálnej úrovni.
To najpodstatnejšie na úvod: Odkiaľ sa na projekt vzali peniaze?
- Som rád, že to nemusíme financovať z nášho štátneho rozpočtu, ale 
projekt financuje Európska únia. Ide teda o ukážku toho, ako sa dajú 
naozaj zodpovedne a efektívne využivať eurofondy nielen v prospech 
Rómov, ale všetkých ľudí. Všetky verejné zdroje sa dajú použiť efektív-
ne, ak za nimi stoja zodpovední ľudia, a nie zlodeji.
Čo Vás viedlo k dlhodobému presadzovaniu myšlienky rómskych ob-
čianskych hliadok?
- Videl som mnoho príkladov v krajinách, kde riešia podobné problémy, 
pričom hliadky už tam fungujú. Pozitívne výsledky sa ukázali prakticky 
okamžite a som presvedčený, že aj projekt na Slovensku nie je výnim-
kou. Zapojenie Rómov do rozhodovania v ich obci sa postupne mnoho-
násobne vracia všetkým občanom – väčšine aj menšine.
V čo vidíte najväčšie výhody fungovania hliadok?
- Kriminálnikov či vagabundov nájdete v rôznych komunitách, nájdete 
ich aj u Rómov. No ich činy kazia meno úplne všetkým členom komunity. 
Tvrdím však, že chlapi pracujúci v hliadkach najlepšie poznajú komu-
nity, v ktorých pôsobia. Dokážu si vybudovať autoritu a rešpekt. Kon-
trolujú nočný pokoj, predchádzajú konfliktom, chránia majetok ľudí i 
životné prostredie, spolupracujú aj s terénnymi sociálnymi pracovníkmi.
Ako reagujú občania v obciach, kde sa už systém rozbehol?
- Oceňujú tento krok a je jedno, či sa spýtate v Jarovniciach, vo Vrano-
ve, v Žiari nad Hronom, v Liptovskej Porúbke, v Jelšave,... Celkovo takto 
pomáha v hliadkach už 400 Rómov, ktorí sami udržujú poriadok a bez-
pečnosť nielen v komunitách, ale aj v ich blízkosti. Všetci ľudia sa tam 
tým pádom citia bezpečnejšie. A aj Rómovia si tú prácu veľmi vážia. 
Prešli výberovým procesom a školením, policajní špecialisti ich poučili, 
ako postupovať pri problémoch. Majú oblečenie s reflexnými vestami, 
baterky, pomôže im aj mobil a fotoaparát. A kontroluje ich nielen sta-
rosta, ale aj vlastne aj občania – v obciach je ich vesty vidno doďaleka.
Aké sú ďalšie efekty, ktoré projekt vytvára?
- Prináša nielen zlepšenie poriadku v obciach, ale aj vytvorenie pra-
covných miest pre nezamestnaných Rómov. Súhlasil som preto, aby sa 
využili finančné prostriedky vo výške 6 a pol milióna eur z eurofondov, 
ktoré mal k dispozícii Úrad spolnomocnenca vlády pre rómske komuni-
ty. Tým sa vytvorili ďalšie občianske hliadky, ktoré nemohli byť podpore-
né kvôli nedostatočným finančným zdrojom a taktiež na ďalšie aktivity 
prospešné pre komunity, ale aj pre ľudí žijúcich v ich blízkosti. 

Peter Pollák:
Ideme chytať kriminálnikov

   Peter Pollák (42 rokov, hnutie OĽaNO)
   prvý rómsky poslanec v NR SR
   splnomocnenec vlády pre Rómov


